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Úvod

Technika, trendy a inovace ve výrobě závitů
Existují různé metody výroby závitů.
V této příručce se soustředíme na řezání
závitů, tváření závitů a frézování
závitů pomocí nástrojů Walter Prototyp.
Kromě toho budou v rámci této příručky
vysvětleny všeobecně technické informace
k těmto metodám.
Při výrobě vnitřních závitů je řezání
závitů stále ještě nejčastěji používanou
metodou. Při vývoji nástrojů jsou v centru
pozornosti spolehlivost, kvalita a výrobní
náklady na závit.

Vynaložili jsme velké úsilí v oblasti makro-/
mikrogeometrie a povlaků, abychom i za
nepříznivých podmínek zaručili vysokou
spolehlivost. Náklady na závit je možné
drasticky snížit použitím našich vysoce
výkonných nástrojů série Eco a Synchrospeed. Ještě nižších nákladů na závit lze
dosáhnout s nástroji ze slinutého karbidu.
Naše řada HSC zde stanovuje nová měřítka – i v ocelových materiálech.
Tyto nástroje jsou první volbou v hromadné výrobě, například ve výrobě matic nebo
v automobilovém průmyslu.

Tváření závitů se jako metoda výroby
vnitřních závitů razantně rozvinulo v posledních 20 letech. Byl-li dříve pro použití
těchto nástrojů převážně potřeba olej
jako chladicí mazivo, dnes je možné díky
cílenému zdokonalování geometrie tvářených hran a povlaků tvářet téměř všechny
tvárné materiály (i nerezové oceli) s 5 %
emulzí na libovolném obráběcím centru.
Přitom se statická a zejména dynamická
pevnost tvářeného závitu díky použití
emulzí dokonce ještě zlepšila.
Řezný materiál slinutý karbid se při tváření
závitů používá již dlouho. Absolutně špičkových hodnot dosahujeme dnes s naší
HSC řadou Protodyn®.

Co se spolehlivosti a kvality závitu týká, je
frézování závitů nesporně na špici. Kromě klasických metod frézování se v poslední době stalo oblíbené takzvané „orbitální
frézování závitů“. S ním mohou uživatelé
poprvé absolutně spolehlivě vyrábět velmi
hluboké (např. 3 × DN) a navíc velmi malé
(např. M 1,6) vnitřní závity i v náročných
materiálech.
Nakonec ještě jeden tip: Použijte pro
volbu optimální metody náš nový software
Walter GPS, který je následníkem
osvědčeného systému CCS. V něm můžete
všechny výrobní metody přímo vzájemně
porovnat a poté se rozhodnout pro nejhospodárnější alternativu.

Tváření závitů je často nejhospodárnější
metodou výroby vnitřního závitu. Předpokladem je, aby byla tato metoda schválena
pro danou součást.
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Úvod

Produktivní procesy
s nástroji Walter Prototyp
Dnes je prakticky nemožné přenášet
rostoucí výrobní náklady bezprostředně
formou rostoucích jednicových nákladů
přímo na zákazníka. To platí stejným
způsobem pro spotřební i investiční zboží.
Úspěšné podniky uzavírají tuto mezeru ve
výnosech důsledným zvyšováním produktivity ve výrobě.
Jako výrobce přesných nástrojů pro třískové
obrábění k tomu můžeme výrazně přispět,
jak ukazuje diagram. Náklady na nástroje
činí sice jen 3 % celkových obráběcích nákladů, doba obrábění se ale s 30 % podílem
v nákladech na obrábění výrazně promítá
v rozpočtu.
To znamená: s výkonnými obráběcími
nástroji Walter Prototyp je možné značně
snížit obráběcí náklady. Zvýšení řezných
parametrů vede k enormní úspoře nákladů.
Protože cena nástroje má téměř zanedbatelný vliv na celkové obráběcí náklady,
nepoměřují se nástroje značky Walter
Prototyp pouze cenou vynaloženou za
nástroje, ale také nadprůměrným zvýšením
produktivity, a tím i možností úspor pro
naše zákazníky.

Z toho důvodu přednostně podporujeme u značky Walter Prototyp v našem
sortimentu HSC obrábění (High Speed
Cutting) s nástroji ze slinutých karbidů. To
umožňuje například při obrábění nízkolegovaných ocelí dosahovat řezné rychlosti
až 50 m/min. V oblasti závitování je to
pozoruhodný výsledek! Zvlášť náročným
zákazníkům, kterým záleží na maximální
produktivitě, nabízí Walter Prototyp kromě
řady HSC nástroje vyvinuté speciálně pro
synchronní obrábění.
Mazání minimálním množstvím (MMS)
je další faktor mající vliv na snižování
nákladů na obrábění, jak ukazuje diagram.
Walter Prototyp nabízí svým zákazníkům
také zde speciálně přizpůsobené povlaky.
Stručně shrnuto: Podíl čistých nákladů
na nástroje činí sice jen 3 % skutečných
výrobních nákladů, nástroj však výrazně
ovlivňuje zbývajících 97 % nákladů.
Nechte si ukázat našimi experty možnosti
úspor ve vaší výrobě při použití nástrojů
Walter Prototyp.

Porovnání nákladů na obrábění
3%
Nástroj

Doba obrábění:
Úspora až 80 %
zvýšenou řeznou rychlostí (např. při
použití nástrojů ze slinutých karbidů
řady HSC)

30 %

7%

Prostoje stroje:
Úspora asi 50 %
sníženým namotáváním třísky
(např. při použití Paradur® Eco Plus)

Chladivo:
Úspora až 10 %
díky MMS (např. při použití Paradur®
Eco CI). Další výhody, jako například
ekologičnost, zde nejsou kvantifikovány.

16 %

25 %

Výměna nástroje:
Úspora asi 50 %
díky zvýšené životnosti
(např. při použití Paradur® HT)

Jiné:
Úspora asi 25 %
(mj. podmíněno sníženými skladovacími a logistickými náklady díky
široké oblasti použití řady nástrojů
Synchrospeed)

19 %

Až

45 %

  dosud
  s Walter Prototyp

celková
úspora
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Přehled sortimentu

Přehled sortimentu

Nástroje pro závitování Walter Prototyp –
nomenklatura/skupiny nástrojů

Závitníky pro
univerzální použití

Prototex®…

Paradur®…

Paradur®…

závitníky s lamačem
s náběhem

závitníky s pravou
šroubovicí pro odvod
třísky

nástroje s přímou
drážkou

Tváření závitů

Frézování závitů**

Protodyn®…

Protodyn® S …

TM …

tvářecí závitníky bez
mazacích drážek

tvářecí závitníky
s mazacími drážkami

TM = Thread Mill…
závitovací frézy

M

K

N

S

H

O

Ocel

Nerezová ocel

Litina

Neželezné kovy

Těžko obrobitelné
materiály

Tvrdé materiály

Jiné

Hloubka závitu

Popis typů

Obrábění

Řezání závitů*

Strana příručky

Skupina materiálů obrobků

P

14
+
15

DL

3,5 x DN C C C C C C C C

14
+
15

GL

3 x DN

Prototex® Synchrospeed
−−synchronní obrábění
−−univerzální použití
−−tolerance stopky h6

16
+
17

DL 3,0 x DN C C C C C C C C C C

C

Paradur® Synchrospeed
−−synchronní obrábění
−−univerzální použití
−−tolerance stopky h6

16
+
17

GL 2,5 x DN C C C C C C

C

Prototex® Eco HT
−−univerzální použití
−−pro obrábění za mokra a obrábění
MMS

Paradur® Eco Plus
−−univerzální použití
−−pro obrábění za mokra
a obrábění MMS
−−následník osvědčených
nástrojů Paradur® Eco HT

CC

CC

CC

C

C

C

C

C

C

C

* Výjimky při řezání závitů:
−− Paradur® N s tvarem náběhu D a Paradur® Combi: nástroje ve šroubovici k výrobě průchozích závitů
−− Paradur® HT, Paradur® GG a Paradur® Engine: nástroje s přímou drážkou pro slepé otvory (v materiálech s dobrou lámavostí třísky)
−− Závitníky NPT/NPTF: nástroje s pravou šroubovicí pro slepé a průchozí otvory
** Výjimky při frézování závitů:
−− TME (Thread Mill External): nástroj k výrobě vnějších závitů
8

GL = obrábění slepých otvorů
DL = obrábění průchozích otvorů

CC
C

hlavní použití
další použití
9

Přehled sortimentu

Závitníky pro
speciální použití

Paradur® X·pert P
−−pro materiály nízké až střední
pevnosti

Prototex® X·pert M
−−pro nerezové a pevnější oceli

Paradur® X·pert M
−−pro nerezové a pevnější oceli

C

20
+
21

DL

CC

C

C

20
+
21

GL 3,5 x DN C C

C

C

3 x DN

22
+
23

DL

22
+
23

GL 2,5 x DN

3 x DN

C

CC

C

CC

Prototex® TiNi Plus
−−pro obrábění vysokopevnostních
a k svírání náchylných slitin Ti
a Ni s emulzí

24
+
25

DL

2 x DN

CC

Paradur® Ti Plus
−−pro obrábění vysokopevnostních
a k svírání náchylných slitin Ti
s emulzí

24
+
25

GL

2 x DN

CC

26

DL

2 x DN

CC

CC

27

GL

2 x DN

CC

CC

Popis typů

Prototex® HSC
−−pro pevnější a vysokopevnostní
ocelové materiály
−−tolerance stopky h6
−−nutné vnitřní chlazení
−−slinutý karbid

Paradur® HSC
−−pro pevnější a vysokopevnostní
ocelové materiály do 55 HRC
−−tolerance stopky h6
−−nutné vnitřní chlazení
−−slinutý karbid

GL = obrábění slepých otvorů
DL = obrábění průchozích otvorů
10

CC
C

H

O

Jiné

Jiné

C

S

Tvrdé materiály

Tvrdé materiály

CC

N

Těžko obrobitelné
materiály

Těžko obrobitelné
materiály

GL 3,5 x DN C C

CC

K

Neželezné kovy

Neželezné kovy
CC

M

Litina

Litina
CC

3 x DN

P

Nerezová ocel

O

Ocel

H

Strana příručky

S

Nerezová ocel

Hloubka závitu

N

Hloubka závitu

Prototex® X·pert P
−−pro materiály nízké až střední
pevnosti

19

GL
+
DL

K

Obrábění

Paradur® HT
−−pro oceli střední až vysoké
pevnosti a pro materiály
s krátkou třískou
−−nutné vnitřní chlazení

18

Skupina materiálů obrobků

M

Ocel

Paradur® Eco CI
−−pro materiály s krátkou třískou
−−pro obrábění za mokra a obrábění
MMS

Obrábění

Popis typů

Strana příručky

Skupina materiálů obrobků

P

CC

hlavní použití
další použití
11

Přehled sortimentu

Přehled sortimentu

Tvářecí závitníky

Závitové frézy

Protodyn® S HSC*
−−pro vysoké rychlosti tváření
−−tolerance stopky h6
−−slinutý karbid

32

2 x DN

GL
+ 3,5 x DN
DL

C

CC

C

Orbitální závitová fréza TMO HRC
−−pro malé a hluboké závity
v tvrdých materiálech do 65 HRC

Vrtací závitová fréza TMD
−−pro obrábění hliníku a šedé litiny

Závitová fréza TME 20
−−pro vnější závity
33

GL 3,5 x DN C C

C

CC

O

Tvrdé materiály

Jiné

Jiné

GL
+ 3,5 x DN C C C C
DL

C

H

Těžko obrobitelné
materiály

Tvrdé materiály

CC

CC

Orbitální závitová fréza TMO
−−pro malé a hluboké závity
v univerzálním použití

S

Neželezné kovy

Těžko obrobitelné
materiály

C

CC

Závitová fréza TMG
−−bez zahlubovací fazety
−−pro univerzální použití

N

Litina

Neželezné kovy

C

C

Závitová fréza TMC
−−se zahlubovací fazetou pro
univerzální použití

K

Nerezová ocel

Litina

30

GL
+
DL

CC

C

Popis typů

M

Ocel

Nerezová ocel

29

CC

P

CC

CC

CC

CC

CC

34
+
35

GL
+
DL

C

35

GL
1,5 x DN
CC CC CC CC CC
+
2 x DN
DL

C

36
+
37

GL
+
DL

2 x DN
3 x DN

CC

C

37

GL
+
DL

2 x DN

CC

38
+
39

GL
+
DL

2 x DN

–

2 x DN

Hloubka závitu

O

Ocel

Hloubka závitu

H

GL
+ 3,5 x DN C C C C
DL

* provedení s mazacími drážkami, označené písmenem S
12

S

GL
+ 3,5 x DN C C C C
DL

Protodyn® S Eco Inox*
31
−−speciálně pro obrábění nerezových
ocelí s emulzí

Protodyn® S Synchrospeed*
−−pro univerzální použití
−−synchronní obrábění
−−tolerance stopky h6

N

Obrábění

Protodyn® Eco LM
−−pro měkké, k mazání náchylné
materiály

K

Vnější závit

Protodyn® S Plus*
−−pro univerzální použití

28

Skupina materiálů obrobků

M

Strana příručky

Protodyn® S Eco Plus*
−−pro univerzální použití
−−vyšší výkon oproti
Protodyn® S Plus
−−pro obrábění za mokra a obrábění
MMS

Obrábění

Popis typů

Strana příručky

Skupina materiálů obrobků

P

2 x DN

CC

CC

CC

CC

CC

C

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

C

C

C

GL = obrábění slepých otvorů
DL = obrábění průchozích otvorů

CC
C

hlavní použití
další použití
13

Informace o výrobcích – řezání závitů

Moderní univerzální nástroje
Nástroj
−−univerzální vysoce výkonný závitník
−−povlak THL minimalizuje tvorbu nárůstků a garantuje dlouhou životnost

lamač s náběhem
tvar B

povlak THL
(nebo TiN)

Prototex® Eco HT:
−−speciální lamač s tvarem náběhu B
garantuje vysokou spolehlivost

HSS-E PM

3,5 x DN
P

M

K

N

S

CC

CC

CC

CC

C

H

O

Paradur® Eco Plus:
−−snížený sklon k vylamování způsobenému zkosenou vodicí částí
−−závit až téměř ke dnu otvoru u varianty
s tvarem náběhu E

C

Varianty: bez IK, s KR*

Prototex® Eco HT

Použití
−−použití v materiálech s dlouhou
a krátkou třískou od pevnosti v tahu
od 200 N/mm² až do 1 300 N/mm²
−−vhodné pro synchronní obrábění
a vhodné pro použití ve upínačích
s kompenzací
Přínos pro vás
−−omezení počtu nástrojů díky široké
oblasti použitelnosti
−−zvýšená produktivita díky zvýšeným
řezným rychlostem a velmi dlouhé
životnosti
−−speciální geometrie pro spolehlivé
procesy také v měkkých materiálech
−−obrábění MMS možné

Typ: E2021342

úhel šroubovice 45°
s tvarem náběhu
C nebo E

HSS-E PM

3 x DN

povlak THL
(nebo TiN)

P

M

K

N

S

CC

CC

CC

C

C

H

O
C

Varianty: bez IK, s KA, s KR*

Paradur® Eco Plus

Typ: EP2051312

* IK = vnitřní přívod chlazení
KA = vnitřní přívod chlazení s axiálním vyústěním
KR = vnitřní přívod chlazení s radiálním vyústěním
14
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Odolné proti opotřebení, univerzálně použitelné
HSS-E
se zvýšenou tvrdostí

Nástroj
−−vysoké podbroušení boků břitu a krátká
závitořezná část pro nejvyšší řezné
rychlosti
−−tolerance stopky h6 (např. pro použití
v tepelně smrštitelných pouzdrech)
−−průměr stopky přizpůsoben standardním tepelně smrštitelným pouzdrům

povlak TiN
(nebo THL)

upínací plocha
Weldon

3,5 x DN

lamač s tvarem náběhu B

P

M

K

N

S

CC

CC

CC

CC

CC

Prototex® Synchrospeed 

úhel šroubovice 40°
s tvarem náběhu C

H

O
C

Typ: S2021305

Zvláštnosti nástroje
Paradur® Synchrospeed:
−−varianta s povlakem TiN/vap: vaporizované drážky pro odvod třísky pro perfektní tvorbu třísky a její optimální
transport; povlak TiN pro zvýšenou
odolnost proti opotřebení
−−vnitřní chlazení s axiálním vyústěním
v standardním sortimentu
Praktický tip:
Obecně se u synchronního obrábění doporučuje používat upínače s minimální kompenzací, např. Protoflex C (výhoda: delší životnost a zvýšená spolehlivost).

HSS-E
se zvýšenou tvrdostí

Použití
−− použití na obráběcích strojích se synchronním vřetenem (nevhodné pro upínač
s kompenzací nebo řezací aparáty)
−−univerzální použití ve všech materiálech
s dlouhou i krátkou třískou
Prototex® Synchrospeed:
−−použití až do 1 400 N/mm²
Paradur® Synchrospeed:
−−použití až do 1 300 N/mm²

Přínos pro vás
−−zvýšená produktivita díky zvýšeným
řezným rychlostem a velmi dlouhé
životnosti
−−snížené náklady na nástroje díky
univerzálnímu použití v materiálech
s dlouhou i krátkou třískou
−−vynikající povrch závitu díky velmi
ostrým řezným hranám
−−zaříznutí je vyloučeno kvůli synchronnímu obrábění

upínací plocha
Weldon

2,5 x DN
povlak
TiN/vap
(nebo THL)

P

M

K

N

S

CC

CC

CC

C

C

H

O
C

Varianty: bez IK, s KA*

Paradur® Synchrospeed

Typ: S2051305

* IK = vnitřní přívod chlazení
KA = vnitřní přívod chlazení s axiálním vyústěním
KR = vnitřní přívod chlazení s radiálním vyústěním
16
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Informace o výrobcích – řezání závitů

Nejvyšší rychlost
u materiálů s krátkou třískou

Krátká doba taktu, optimální lámání třísky
tvar
náběhu C

povlak TiCN
(nebo nid)
tvar náběhu C
nebo E
HSS-E PM

HSS-E

3 x DN
vysoké podbroušení
boků břitu a malý
úhel čela

P

M

K

N

CC

CC

3,5 x DN

S

H

povlak TiN

O
CC

axiální vnitřní chlazení

Varianty: bez IK, s KA, s KR*

Paradur® Eco CI
Nástroj
−−inovativní povrchová úprava Xtra·treat
pro nejlepší odolnost proti opotřebení
při obrábění abrazivních materiálů
s krátkou třískou
−−zvýšený počet drážek snižuje zatížení
břitů a vytváří kratší třísku
−−poloha tolerančního pole 6HX pro
maximální životnost
−−provedení s axiálními nebo radiálními
vyústěními chladicí kapaliny pro optimální odvod třísky u hlubokých slepých
a průchozích otvorů
Použití
−−závity do slepých i průchozích otvorů
v materiálech s krátkou třískou
−−ISO K: převážně pro materiály GJL (GG);
v materiálech GJS (GGG) do hloubky
závitu maximálně 2 x DN; vermikulární
litina (např. GJV450)
−−ISO N: slitiny Mg a abrazivní slitiny
AlSi s podílem Si > 12 %

P

M

CC

K

N

CC

C

S

H

O
C

KA nezbytný*

Typ: E2031416
Přínos pro vás
−−nízké výrobní náklady na závit díky
vysokým řezným rychlostem a dlouhé
životnosti
−−rovnoměrné opotřebování, proto
absolutní spolehlivost
−−snížené náklady na nástroje díky
možnosti použití pro závitování
slepých i průchozích otvorů
−−obrábění MMS možné

Paradur® HT
Nástroj
−−geometrie břitu vytváří krátkou třísku
v materiálech s dlouhou třískou
−−axiální vnitřní chlazení a rovné drážky
umožňují optimální odvod krátce
lámané třísky
−−větší podbroušení boků břitu pro vyšší
řeznou rychlost
−−dlouhá provedení s prodlouženými
drážkami pro odvod třísky ve standardním sortimentu
Použití
−−závity do slepých otvorů v materiálech
s dlouhou i krátkou třískou
−−ISO P: ocelové materiály s pevností
v tahu 600–1 400 N/mm²
−−ISO K: šedá litina (GGG)
−−ISO N: slitiny AlSi s podílem Si > 12 %,
slitiny Cu a slitiny Mg

Typ: 2031115
Přínos pro vás
−−vyšší řezná rychlost a vyšší životnost
v porovnání s konvenčními závitníky
pro slepé otvory
−−žádné namotávání třísky, tzn. méně
prostojů stroje
−−nejvyšší spolehlivost i při řezání
hlubokých závitů
−−standardní sortiment s velkými
rozměry

−−typické oblasti použití:
• automobilový průmysl (vačkové
hřídele, klikové hřídele, ojnice)
• velké rozměry závitů (všeobecné
strojírenství, převodové hřídele,
skříně atd.)

* IK = vnitřní přívod chlazení
KA = vnitřní přívod chlazení s axiálním vyústěním
KR = vnitřní přívod chlazení s radiálním vyústěním
18
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Široký sortiment, vysoká hospodárnost
povlak TiN
(nebo bez povlaku, TiCN)

Nástroj
−−nízký úhel podbroušení boků, proto
nedochází k zaříznutí do měkkých
materiálů
Prototex® X∙pert P
−−varianty se sníženým počtem drážek
ve standardním sortimentu

HSS-E

3 x DN
P
lamač s tvarem náběhu B

M

K

CC

N

S

H

C

Prototex® X∙pert P 

O
C

Typ: P2031005

Paradur® X∙pert P
−−dlouhé drážky pro odvod třísky
z hlubokých závitů
−−zkosená vodicí část zabraňuje
vylamování

Použití
Prototex® X∙pert P
−−ISO P:
• varianta se třemi drážkami: pevnost
v tahu menší než 1 000 N/mm²
• varianta se dvěma drážkami: pevnost
v tahu menší než 700 N/mm² (dodává
se do rozměru M6)
−−ISO N: slitiny AlSi s podílem Si 0,5
až 12 %
−−provedení se sníženým počtem drážek
se hodí kvůli lepší tvorbě třísky výborně
pro měkké materiály s dlouhou třískou
(optimální při obrábění měkkých konstrukčních ocelí, např. St37)
Paradur® X∙pert P
−−ISO P: ocel < 1 000 N/mm², přednostně
v materiálech s dlouhou třískou
−−ISO N: slitiny AlSi s podílem Si 0,5
až 12 %
Přínos pro vás
−−hospodárné při malých a středních
dávkách
−−vysoká flexibilita a krátké dodací
lhůty díky rozsáhlému standardnímu
sortimentu (rozmanité profily závitů,
rozměry a tolerance na skladě)
−−závity s velmi dobrou kvalitou
povrchu díky velkému úhlu čela

povlak TiN
(nebo bez povlaku)

HSS-E

3,5 x DN
úhel šroubovice 45°
s tvarem náběhu C

Paradur® X∙pert P 

20

P
CC

M

K

N
C

S

H

O
C

Typ: P2051905

21

Informace o výrobcích – řezání závitů

Spolehlivé v nerezových ocelích
Nástroj
−−výše umístěné jádro garantuje kalibrický
závit a zajišťuje spolehlivé odjehlení
v závitu – důležité především při obrábění nerezových materiálů
−−vyšší úhel podbroušení boků pro obrábění materiálů se sklonem ke svírání

povlak TiCN
(nebo TiN, vap)

HSS-E

Zvláštnosti nástroje
Paradur® X∙pert M:
−−zkosená vodicí část pro vyloučení
vylamování

3 x DN

lamač s tvarem náběhu B

P

M

C

CC

K

N

Prototex® X∙pert M 

S

H

O

Typ: M2021306

Použití
−−ISO M: nerezové oceli od 350 do
1 200 N/mm²
−−ISO P: velmi vhodné pro oceli od 700 do
1 200 N/mm²
Přínos pro vás
−−vysoká spolehlivost v materiálech
s dlouhou třískou a se sklonem ke
svírání
−−hospodárné při malých a středních
dávkách
−−vysoká flexibilita a krátké dodací
lhůty díky rozsáhlému standardnímu
sortimentu (rozmanité profily závitů,
rozměry a tolerance na skladě)
−−omezení počtu nástrojů díky použití
v materiálech ISO M a ISO P

povlak TiCN
(nebo TiN, vap)

HSS-E

2,5 x DN

úhel šroubovice 40° s tvarem náběhu C

Paradur® X∙pert M 

22

P

M

C

CC

K

N

S

H

O

Typ: M2051306
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Silné ve vysokopevnostním titanu
Nástroj
−−geometrie koncipovaná speciálně pro
obrábění materiálů ISO S s emulzí
−−velmi vysoký úhel podbroušení boků ke
snížení tření ve svíravých materiálech
−−kvůli nízkému úhlu čela vyladěné na
obrábění tvrdých materiálů
−−beztitanový povlak ACN odolný proti
opotřebení snižuje návarky

povlak ACN

HSS-E PM

2 x DN

velký průměr jádra

P

M

K

N

S

H

O

CC

lamač s náběhem tvar B

Prototex® TiNi Plus 

Typ: 2021763

Použití
−−využití v letecké a kosmické výrobě
jakož i v medicínské výrobě
−−speciálně pro vysokopevnostní titanové
slitiny náchylné ke svírání od pevnosti
v tahu 700 do 1 400 N/mm²
Prototex® TiNi Plus
−−použitelné také v niklových slitinách
Přínos pro vás
−−často lze pracovat s emulzí místo
s olejem
−−vysoká spolehlivost díky vysoké
stabilitě nástroje
−−dlouhá životnost daná inovativním
povlakem ACN a stabilními řeznými
hranami
−−výborná kvalita závitu

povlak ACN

HSS-E PM

2 x DN

velký průměr jádra
úhel šroubovice 15°
s tvarem náběhu C

Paradur® Ti Plus 

24

P

M

K

N

S

H

O

CC

Typ: 2041663

25

Informace o výrobcích – řezání závitů

Dlouhá životnost, nejvyšší rychlosti
mazací drážky
na stopce

úhel šroubovice 15° se
speciální geometrií náběhu
ve tvaru C
povlak TiCN

optimalizovaný
lamač s náběhem
tvar B
speciální
mikrozrnný slinutý karbid

speciální
mikrozrnný slinutý karbid

2 x DN

2 x DN

povlak TiCN

P
CC

M

K

N

S

H

O

CC

axiální vnitřní chlazení

IK, drážky na stopce*

Prototex HSC
®

Nástroj
−−speciální slinutý karbid s vyšší odolností
proti opotřebení a současně vyšší
houževnatostí
−−delší životnost díky vyššímu počtu
drážek
−−tolerance stopky h6 (např. pro použití
v tepelně smrštitelných pouzdrech)
Použití
−−ISO P: oceli s pevností v tahu od 700 do
1 400 N/mm²
−−ISO K: převážně materiály GJS (GGG)
−−velkosériová výroba s cílem minimálních
nákladů na závit
−−hromadní výrobci požadující zvyšování
produktivity

P

Typ: 8021006
Přínos pro vás
−−minimální výrobní náklady a nejvyšší
produktivita díky až trojnásobně vyšší
řezné rychlosti oproti závitníkům
HSS-E
−−optimální vytížení stroje na základě
vyšší životnosti

Předpoklady:
−−vnitřní chlazení
−−stabilní podmínky použití
−−moderní obráběcí centra nebo
moderní automatické výrobní linky
−−pro nástroje ze slinutého karbidu se
všeobecně doporučuje synchronní
obrábění a použití upínačů s minimální kompenzací (např. Protoflex C); prodlužuje životnost a zvyšuje
spolehlivost

Paradur HSC
®

Nástroj
−−speciální geometrie náběhu a redukovaná šroubovice pro krátce lámanou třísku
i v materiálech s dlouhou třískou
−−tolerance stopky h6 (např. pro použití
v tepelně smrštitelných pouzdrech)
Použití
−−ISO P/H: ocelové materiály od
700 N/mm² do 55 HRC
−−ISO K: litiny, jako např.: GGG40, GJV450,
ADI800
−−velkosériová výroba s ohledem na
minimální náklady na závit
−−hromadní výrobci požadující zvyšování
produktivity

M

CC

K

N

S

H

CC

O

CC

KA nezbytný*

Typ: 8041056
Přínos pro vás
−−minimální výrobní náklady a nejvyšší
produktivita díky až trojnásobně vyšší
řezné rychlosti oproti závitníkům
HSS-E
−−méně výměn nástroje, a tím optimální
vytížení stroje díky dlouhé životnosti
−−vysoká spolehlivost díky perfektnímu
lámání třísky

Předpoklady:
viz Prototex® HSC, strana 26

* IK = vnitřní přívod chlazení
KA = vnitřní přívod chlazení s axiálním vyústěním
KR = vnitřní přívod chlazení s radiálním vyústěním
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Moderní tvářecí závitníky

Nízké náklady na nástroje, dobrý výkon

povlak TiN
(nebo TiCN)

tvar náběhu
C nebo E

povlak TiN

inovativní geometrie
náběhu (tvar C)

optimalizovaný
tvar polygonu

HSS-E

optimalizovaný
tvar polygonu

HSS-E

povrch upravený
parní oxidací

Protodyn S Eco Plus
®

Protodyn Eco Plus
®

P

M

CC

CC

K

N

S

CC

C

Varianty: bez IK, s KR*
CC

C

CC

Varianty: bez IK, s KA*

Protodyn® S Eco Plus 
Nástroj
−−nový povlak TiN a dodatečné zpracování
parní oxidací pro nejvyšší životnost bez
studených svarů
−−inovativní geometrie zajišťuje lepší
chování při náběhu a nižší opotřebení
−−speciální povrchová úprava a optimalizovaný tvar polygonu vedou k vyšší životnosti sníženým třením (důležité pro MMS)
−−provedení s radiálním vnitřním chlazením pro velké hloubky závitu ve standardním sortimentu

C

H

O
3,5 x DN

P
Protodyn® S Plus C C

Přínos pro vás
−−méně výměn nástrojů, optimální
vytížení stroje a zvýšená produktivita
díky rychlosti tváření a dlouhé
životnosti
−−snížené náklady na chladicí mazivo
kvůli možnosti obrábění MMS
−−vyšší výkon v porovnání s nástrojem
Protodyn® S Plus

M

S

CC

C

3,5 x DN

C

CC

C

3 x DN

Protodyn® Plus C C

3 x DN
Typ: EP2061745

N

CC

Protodyn® S Plus
Nástroj
−−inovativní geometrie pro lepší chování
při náběhu a rovnoměrnější opotřebení
−−optimalizovaný tvar polygonu pro
snížené tření a vyšší trvanlivost

K

H

O

Typ: DP2061705
Přínos pro vás
−−nižší nákupní cena (a nižší výkon)
v porovnání s Protodyn® S Eco Plus
−−omezení počtu nástrojů díky možnosti univerzálního použití v širokém
spektru materiálů

Použití
−−univerzální použití ve všech tvárných
materiálech až do 1 200 N/mm²

Použití
−−univerzální vysoce výkonný tvářecí
závitník k použití ve všech tvárných
materiálech asi do 1 200 N/mm²
−−varianta s povlakem TiCN speciálně pro
obrábění uhlíkových ocelí a abrazivních
hliníkových slitin

* IK = vnitřní přívod chlazení
KA = vnitřní přívod chlazení s axiálním vyústěním
KR = vnitřní přívod chlazení s radiálním vyústěním
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Silné řešení pro měkké materiály

Specialista na obrábění nerezových oceli

speciální
geometrie polygonu
povlak CrN

HSS-E

HSS-E

2 x DN
P
tvar náběhu C

Protodyn® Eco LM 
Nástroj
−−beztitanový povlak CrN
Poznámka:
Pro závity > 2 x DN se doporučuje vybrousit mazací drážky v závitořezné
části, což lze provést modifikací během krátké doby.
Použití
−−pro měkké materiály s dlouhou třískou
a sklonem k mazání
−−pro pevnosti v tahu od 200 do 700 N/
mm²
−−ISO N: slitiny AlSi do 12 % podílu Si
a měděné slitiny s dlouhou třískou
−−ISO S: titanové slitiny až do 1 100 N/mm²
(při použití oleje „heavy duty“)
−−silný při mírně dobrých podmínkách
mazání, při kterých mají slitiny TiN nebo
TiCN sklon k navařování
−−vhodné pro MMS

30

C

M

K

3,5 x DN

povlak TiN

N

S

CC

CC

H

O

Typ: E2061604
Přínos pro vás
−−zvýšená spolehlivost a vyšší trvanlivost díky minimalizovanému sklonu
k návarkům
−−obrábění hliníkových tvářecích
a slévárenských slitin s emulzí místo
oleje možné

tvar náběhu C

Protodyn® S Eco Inox 
Nástroj
−−speciální geometrie polygonu umožňuje
obrábění nerezových ocelí s emulzí
Použití
−−obrábění nerezových ocelí s emulzí

P

M

C

CC

K

N

S

C

C

H

O

Typ: E2061305
Přínos pro vás
−−zkrácení doby obrábění u nerezových
materiálů, protože není nutný žádný
manuální zásah do obráběcího
procesu
−−žádné znehodnocení emulze, protože
se nemusí dodávat externí olej

Poznámka:
S běžnými tvářecími závitníky je možné obrábět nerezové oceli jen s olejem.
CNC stroje se však zpravidla používají s emulzí. Pro tváření závitů se stroj
musí zastavit, aby se závit manuálně
naplnil olejem. Kromě delší doby obrábění pak hrozí nebezpečí, že se emulze
kvůli dodanému oleji znehodnotí.
−−použití je možné ve všech tvárných
materiálech, výkon je v porovnání
s univerzálními tvářecími závitníky
ovšem nižší
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Informace o výrobcích – tváření závitů

Synchronně silný, univerzálně použitelný

Dlouhá životnost, nejvyšší rychlosti
inovativní geometrie
náběhu (tvar C nebo E)

povlak TiN
(nebo TiCN)

povlak TiCN

optimalizovaný
tvar polygonu

houževnatý mikrozrnný slinutý
karbid odolný proti opotřebení

upínací plocha
Weldon
HSS-E

3,5 x DN
Protodyn S HSC
®

tvar náběhu C

P

M

CC

CC

K

N

S

CC

C

H

O

Protodyn® HSC

Varianty: bez IK, s KR*

Protodyn® S Synchrospeed 
Nástroj
−−krátká závitořezná část pro snížené
tření a vyšší rychlosti tváření
−−varianty s radiálním vnitřním chlazením
pro velké hloubky závitu ve standardním
sortimentu
−−tolerance stopky h6 (např. pro použití
v tepelně smrštitelných pouzdrech)
Použití
−−použití na obráběcích strojích se
synchronním vřetenem; nevhodné pro
upínač s kompenzací nebo řezací
aparáty
−−univerzální použití v téměř všech tvárných materiálech až do 1 200 N/mm²
−−vhodné pro MMS
−−obecně se doporučuje použití upínačů
s minimální kompenzací (např.
Protoflex C); výhoda: delší životnost
a zvýšená spolehlivost

Typ: S2061305
Přínos pro vás
−−vysoká produktivita díky vysoké
rychlosti tváření
−−redukce nákladů na skladování kvůli
univerzálnímu použití
−−použití jednoduchých, robustních
upínačů bez vyrovnávacího mechanismu možné

P

M

CC

C

K

N

S

CC

C

4 x DN

CC

C

3 x DN

Varianty: s KA*
CC

C

Varianty: bez IK*

Protodyn® S HSC
Nástroj
−−optimalizovaný tvar polygonu snižuje
tření a prodlužuje životnost
−−nová geometrie náběhu pro rovnoměrné
opotřebení
−−tolerance stopky h6 (např. pro použití
v tepelně smrštitelných pouzdrech)
Protodyn® S HSC:
−−mazací drážky a axiální přívod chlazení
pro hluboké závity ve slepých otvorech
do 4 x DN

H

O

Typ: HP8061716
Přínos pro vás
−−nejvyšší produktivita díky zvýšené
rychlosti tváření
−−méně častá výměna nástroje díky
velmi vysoké životnosti
−−atraktivní poměr cena/výkon ve
velkosériové výrobě
−−nejlepší možné využití hloubky vrtání,
protože nástroj nemá hrot

Použití
−−ISO P: ocel do pevnosti v tahu
1 200 N/mm²
−−ISO M: nerezové materiály do pevnosti
v tahu 1 000 N/mm² (přednostně
s olejem)
−−ISO N: slitiny AlSi do 12 % podílu Si
a slitiny Ni s pevnosti v tahu nižší než
900 N/mm²

* IK = vnitřní přívod chlazení
KA = vnitřní přívod chlazení s axiálním vyústěním
KR = vnitřní přívod chlazení s radiálním vyústěním
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Univerzální se zahlubovacím stupněm

zahlubovací stupeň 90°

povlak TiCN nebo
bez povlaku

houževnatý mikrozrnný slinutý
karbid odolný proti opotřebení

2 x DN
P

M

K

N

S

CC

CC

CC

CC

CC

H

O
C

Poznámka:
Není-li potřeba zahlubovací stupeň,
doporučujeme použít závitové frézy
řady TMG. Jejich oblast použití se
překrývá s oblastí použití řady TMC.
Závitové frézy TMC začínají ve standardním sortimentu u rozměru M3,
nejmenší rozměr řady TMG je M6.

Varianty: bez IK, s KA (od rozměru M4)*

VHM – závitová fréza TMC – Thread Mill Countersink
Nástroj
−−závitová fréza ze slinutého karbidu se
zahlubovacím stupněm
−−házivost < 10 µm pro vynikající kvalitu
závitu a dlouhou životnost

Typ: H5055016

Strategie:

frézování závitů TMC

180°

360°

180°

4. Radiální
zapichování do
závitu 180°/¼
stoupání

5. Vyříznutí závitu
360° šroubovicí

6. Výběhová
smyčka 180°
na střed

Použití
−−univerzální využití v širokém spektru
materiálů do pevnosti v tahu až
1 500 N/mm², příp. 48 HRC
Přínos pro vás
−−vysoká životnost a vysoké řezné
parametry díky vylepšenému substrátu
−−velmi klidný chod a měkký řez díky
optimalizované geometrii

1. Umístění nad
vrtaný otvor

2.	Zanoření
a axiální
sražení hrany

3. Zvednutí do
hloubky závitu

7. Vyjetí nástroje
zpátky do startovní pozice

* IK = vnitřní přívod chlazení
KA = vnitřní přívod chlazení s axiálním vyústěním
KR = vnitřní přívod chlazení s radiálním vyústěním
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Nejvyšší spolehlivost
při řezání nejmenších závitů
velký průměr stopky

houževnatý mikrozrnný slinutý
karbid odolný proti opotřebení
varianta pro 2 x DN
a varianta pro 3 x DN ve
standardním sortimentu

povlak TiCN
(nebo bez povlaku)

P

M

K

N

S

CC

CC

CC

CC

CC

H

O
C

Varianty: bez IK, s KA (od rozměru M5)*

Závitová fréza TMO – Thread Mill Orbital
Nástroj
−−krátký frézovací břit, menší úhel šroubovice a pozitivní úhel čela pro snížené
namáhání a měkký řez
−−velký průměr stopky pro provoz bez
vibrací i při velkém vyložení
−−stabilní základní konstrukce s velkým
průměrem jádra
Použití
−−univerzální využití v širokém spektru
materiálů do pevnosti v tahu
1 500 N/mm², příp. 48 HRC
−−vynikající obráběcí vlastnosti i u pevnějších materiálů se sklonem ke svírání
(např. vysokopevnostní nerezové oceli
a titanové slitiny)

Poznámka:
Orbitální závitové frézy se dodávají také v provedení
TMO HRC. Tyto nástroje jsou navrženy speciálně pro obrábění
kalených a vysokopevnostních materiálů.
Primární oblasti použití: kalené oceli do 65 HRC, oceli
a legované oceli od 1 400 do 1 600 N/mm²
P

M

CC

K

N

S

H

O

C

CC

C

Typ: H5087016
Přínos pro vás
−−vysoká životnost díky inovativní
strategii frézování
−−malé a hluboké závity (např. M1,6,
hloubka 3 x DN) spolehlivě zhotovitelné
−−použití je výhodné tam, kde konvenční
nástroje naráží na své hranice:
• obrábění těžko obrobitelných
materiálů, např. Inconelu
• výroba hlubokých závitů
• řešení, kdy by u konvenčních závitových fréz bylo z důvodu kónického
závitu nutné (vícenásobné) radiální
rozdělení řezu

Strategie:

1. Umístění nad
vrtaný otvor

orbitální frézování závitů TMO

2. Zasunutí na
délku závitu

3. Radiální
zapichování do
závitu 180°/¼
stoupání

4. Vyříznutí závitu
frézou Helix

5. Vyjetí nástroje
zpátky do
startovní pozice

* IK = vnitřní přívod chlazení
KA = vnitřní přívod chlazení s axiálním vyústěním
KR = vnitřní přívod chlazení s radiálním vyústěním
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Vrtání, zahloubení a vyříznutí závitu na jeden zátah

zahlubovací stupeň 90°

speciální vrtací
geometrie se
třemi břity

houževnatý mikrozrnný slinutý
karbid odolný proti opotřebení

2 x DN
P
úhel šroubovice 27°
tři otvory pro chladicí kapalinu

M

K

NHC

N

S

H

O

CC

TAX

CC
IK nezbytný*

VHM vrtací závitová fréza TMD – Thread Mill Drill
Nástroj
−−vrtací závitová fréza ze slinutého
karbidu
−−délka břitu a zahlubovací stupeň
vyladěné na hloubku závitu 2 x DN
−−povlak TAX pro materiály ISO K
−−povlak NHC pro materiály ISO N
Použití
−−ISO K: litiny, např. GG25 (Materiály GGG
lze obrábět jen ve výjimečných případech. Částečně může být obrábění
těchto materiálů umožněno dvoubřitým
speciálním nástrojem.)
−−ISO N: hliníková slitina od 7 % objemu
Si; slitiny Mg a Cu s krátkou třískou
−−přímé obrábění předlitých otvorů

Typ: H5075018

Přínos pro vás
−−vyšší hospodárnost při méně než
8 závitech stejného typu v jedné
součásti v porovnání s konvenčními
nástroji**
−−zvýšení produktivity zkrácením
procesní doby až o 50 %
−−úspora míst v zásobníku nástrojů
−−přesné polohování vrtaného otvoru
a závitu
** výhodnost se může lišit v závislosti na době
výměny nástroje

Strategie:

1. Umístění nad
vrtaný otvor

Praktický tip:
Vhodné je použít TMD také tehdy,
když jediný závit vykazuje jinou
specifikaci než všechny zbývající
závity součásti.
Příklad: 13 závitů na jedné součásti.
12 z nich M8, 1 závit M6. Místo použití
vrtáků pro předvrtání a závitníků je
možné tento závit vyrobit hospodárněji pomocí TMD.

vrtací závitové frézy TMD se zahlubovacím stupněm

2.	Navrtávání,
vrtání,
zahloubení
vrtaného otvoru
a odstraňování
třísky

3. Najetí do
výchozí pozice
pro cyklus
frézování závitu

180°

360°

180°

4. Radiální
zapichování do
závitu 180°/¼
stoupání

5. Vyříznutí závitu
nesousledným
frézováním
360° šroubovicí

6. Výběhová
smyčka 180°
na střed

7. Vyjetí nástroje
zpátky do
startovní
pozice

* IK = vnitřní přívod chlazení
KA = vnitřní přívod chlazení s axiálním vyústěním
KR = vnitřní přívod chlazení s radiálním vyústěním
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Univerzální
závitníky pro slepé otvory

Univerzální
závitníky pro průchozí otvory

Prototex® Eco HT (3,5 x DN)

Paradur® Eco Plus (3 x DN)

P

P
Prototex® Synchrospeed* (3 x DN)

Paradur Synchrospeed* (2,5 x DN)
®

Prototex® Eco HT (3,5 x DN)

Paradur® Eco Plus (3 x DN)

M

M
Prototex® Synchrospeed* (3 x DN)

Paradur Synchrospeed* (2,5 x DN)
®

Prototex® Eco HT
(3,5 x DN)

Paradur® Eco Plus
(3 x DN)

K

K
Prototex® Synchrospeed* (3 x DN)

Paradur® Synchrospeed* (2,5 x DN)

Prototex® Eco HT
(3,5 x DN)

Paradur® Eco Plus
(3 x DN)

N

N
Prototex®
Synchrospeed*

Paradur®
Synchrospeed*

(3 x DN)

(2,5 x DN)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

200

400

600

Pevnost v tahu [N/mm²]

  řezný materiál HSS-E nebo HSS-E PM
40

* jen pro synchronní obrábění

800

1000

1200

1400

1600

Pevnost v tahu [N/mm²]

  řezný materiál HSS-E nebo HSS-E PM

* jen pro synchronní obrábění
41

Výběr nástroje – závitování

Výběr nástroje – závitování

Závitníky pro slepé otvory
pro speciální použití

Závitníky pro průchozí otvory
pro speciální použití

Paradur® HSC* (2 x DN)

Prototex® HSC* (2 x DN)

P

Paradur® HT* (3 x DN)

Prototex® X·pert P (3 x DN)

P
Prototex® X·pert M
(3 x DN)

Paradur® X·pert P (3,5 x DN)
Paradur® X·pert M
(2,5 x DN)

M

M

Prototex® X·pert M (3 x DN)

Paradur® X·pert M (2,5 x DN)

Prototex® HSC*
(2 x DN)

Paradur® HSC*
(2 x DN)

Prototex® X·pert P
(3 x DN)

K

Paradur® HT*
(3,5 x DN)

K

Paradur® Eco CI*** (3 x DN)

Paradur® Eco CI** (3 x DN)

Paradur® Eco CI***
(3 x DN)

N
Paradur® Eco CI**
(3 x DN)

Prototex® X·pert P
(3 x DN)

N
Paradur® WLM
(3 x DN)

S

S

0

Paradur® Ti Plus (2 x DN)
0

200

400

600

800

1000

1200

Prototex® TiNi Plus (2 x DN)
200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Pevnost v tahu [N/mm²]
1400

1600

Pevnost v tahu [N/mm²]
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  řezný materiál slinutý karbid

*   nutné vnitřní chlazení

  řezný materiál slinutý karbid

*     nutné vnitřní chlazení

  řezný materiál HSS-E nebo HSS-E PM

** jen pro materiály s krátkou třískou;
vnitřní chlazení doporučeno

  řezný materiál HSS-E nebo HSS-E PM

*** jen pro materiály s krátkou
třískou
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Tvářecí závitníky
Hloubka závitu

CC

Protodyn
Eco LM

Typ

hlavní použití
další použití

Protodyn S Protodyn S Protodyn® S
Plus
Eco Plus
Eco Inox
®

®

Protodyn® S
Protodyn® S
SynchroHSC
speed

30

29

28

31

32

33

CC

CC

CC

C

CC

C

CC

CC

CC

C

CC

C

CC

CC

C

CC

CC

C

C

C

C

CC

Pevnost v tahu Rm
N/mm2

Informace o produktech: Strana

3,5 x DN
®

Tvrdost podle
Brinella HB

Materiálová skupina

C

2,0 x DN

žíhaná (zušlechtěná)
automatová ocel
zušlechtěná
zušlechtěná
zušlechtěná

210
220
300
380
430

700
750
1010
1280
1480

Vysokolegovaná ocel
a vysokolegovaná nástrojová ocel

žíhaná
tvrzená a popouštěná
tvrzená a popouštěná

200
300
400

670
1010
1360

CC

CC

C

CC

C

CC

CC

C

CC

CC

Nerezová ocel

feritická/martenzitická, žíhaná
martenzitická, zušlechtěná

200
330

670
1110

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

M

Nerezová ocel

austenitická, Duplex
austenitická, kalená (PH)

CC

CC

CC

CC

C

C

C

C

C

K

feritická, perlitická

Hliníkové slitiny k tváření

nevytvrditelné
vytvrditelné, vytvrzené

780
1010
–
–
–
–
340

CC

Šedá litina
Litina s kuličkovým grafitem
GGV (CGI)

230
300
245
365
200
30
100

CC

CC

CC

C

CC

CC

CC

CC

CC

C

CC

CC

Hliníkové slévárenské slitiny

≤ 12 % Si
> 12 % Si

310
450
250
340
310
380
1010

CC

CC

CC

C

CC

CC

CC

C

C

C

C

C

CC

CC

C

CC

CC

Členění hlavních skupin materiálů

Materiál obrobku

Nelegovaná a nízkolegovaná ocel

P

N

S

Měď a slitiny mědi
(bronz/mosaz)

nelegované, elektrolytická měď
mosaz, bronz, červený bronz
slitiny Cu, s krátkou třískou
vysokopevnostní, Ampco

90
130
70
100
90
110
300

Tepelně odolné slitiny

na bázi Fe
na bázi Ni nebo Co
na bázi Ni nebo Co

280
250
350

940
840
1080

Titanové slitiny

čistý titan
slitiny α a β, kalené
slitiny β

200
375
410
300
300

670
1260
1400
1010
1010

Hořčíkové slitiny

Wolframové slitiny
Molybdenové slitiny
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CC
CC
CC
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Závitové frézy
1,5 x DN
2,0 x DN

Hloubka závitu

CC

Typ

hlavní použití
další použití

TMG

TMC

TMO HRC

TMD

TMO

35

34

37

38

36

Pevnost v tahu Rm
N/mm2

Informace o produktech: Strana

Tvrdost podle
Brinella HB

Materiálová skupina

C

2,0 x DN
3,0 x DN

2,0 x DN

žíhaná (zušlechtěná)
automatová ocel
zušlechtěná
zušlechtěná
zušlechtěná

210
220
300
380
430

700
750
1010
1280
1480

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

Vysokolegovaná ocel
a vysokolegovaná nástrojová ocel

žíhaná
tvrzená a popouštěná
tvrzená a popouštěná

200
300
400

670
1010
1360

CC

CC

CC

CC

CC

CC

Nerezová ocel

feritická/martenzitická, žíhaná
martenzitická, zušlechtěná

200
330

670
1110

CC

CC

CC

CC

M

Nerezová ocel

austenitická, Duplex
austenitická, kalená (PH)

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

K

feritická, perlitická

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

Hliníkové slitiny k tváření

nevytvrditelné
vytvrditelné, vytvrzené

780
1010
–
–
–
–
340

CC

Šedá litina
Litina s kuličkovým grafitem
GGV (CGI)

230
300
245
365
200
30
100

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

Hliníkové slévárenské slitiny

≤ 12 % Si
> 12 % Si

310
450
250
340
310
380
1010

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

nelegované, elektrolytická měď
mosaz, bronz, červený bronz
slitiny Cu, s krátkou třískou
vysokopevnostní, Ampco

90
130
70
100
90
110
300

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

na bázi Fe
na bázi Ni nebo Co
na bázi Ni nebo Co

280
250
350

940
840
1080

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

čistý titan
slitiny α a β, kalené
slitiny β

200
375
410
300
300
50 HRC
55 HRC
60 HRC

670
1260
1400
1010
1010
-

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

C

CC

CC

CC

C

CC

Členění hlavních skupin materiálů

Materiál obrobku

Nelegovaná a nízkolegovaná ocel

P

N

Hořčíkové slitiny
Měď a slitiny mědi
(bronz/mosaz)

Tepelně odolné slitiny

S

Titanové slitiny
Wolframové slitiny
Molybdenové slitiny

H
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Kalená ocel

CC
CC

CC
CC
CC

CC

CC
CC

C

CC
CC
CC

CC

CC
CC
CC
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Porovnání metod výroby závitů

Výhody
−− žádné speciální požadavky na stroj

−− lze obrábět téměř všechny obrobitelné
materiály

−− odvod třísky představuje často výzvu
a podmiňuje počet nástrojů a speciální
modifikace (především u hlubokých
závitů do slepých otvorů v materiálech
s dlouhou třískou)
−− snížená stabilita nástroje kvůli drážkám
pro odvod třísky; nebezpečí zalomení
nástroje roste

−− nebezpečí zmetku při zlomení nástroje
−− proces může citlivě reagovat na změny
vlastností materiálu obrobku podmíněné
šaržemi
−− zvýšené nebezpečí prostojů stroje kvůli
namotávání třísky

−− optimální bezpečnost procesu
• žádná tříska, proto žádné problémy
při jejím odvodu: takto lze spolehlivě
vyrobit i hluboké závity
• nízké nebezpečí zalomení nástroje
díky stabilním nástrojům

−− vysoká životnost v porovnání s řezáním
závitu
−− nástroje se mohou používat velmi
univerzálně
−− závity ve slepých i průchozích otvorech
jedním nástrojem

−− nebezpečí zmetku při zlomení nástroje
−− oblast použití omezena mezí tažnosti,
pevností v tahu, obsahem Si a stoupáním
závitu

−− užší tolerance vrtaného otvoru zvyšuje
výrobní náklady; porovnání hospodárnosti
s řezáním závitů nezbytné
−− nepovoleno v potravinářském průmyslu,
v medicínské technice a v leteckém
průmyslu

−− optimální bezpečnost procesu
• žádné nebezpečí namotávání třísky
• žádné zmetky při zlomení nástroje
• nízký krouticí moment i u velkých
rozměrů
• šikmé náběhy a výběhy jsou neproblematické
• obrábění tenkostěnných součástí je
možné díky nízkému řeznému odporu

−− vysoké náklady na nástroje v porovnání
se závitníky a tvářecími závitníky HSS-E
−− 3D CNC stroj absolutně nezbytný
−− složitější programování

−− v hromadné výrobě vychází frézování
závitů často méně hospodárné než
řezání a tváření závitů

Řezání závitů
−− vysoká kvalita závitu
• vysoká statická a dynamická pevnost
závitu díky zpevnění za studena
• velmi dobrý povrch závitu s nízkou
drsností

Univerzálnost/
flexibilita

Životnost

Náklady na
nástroje

Hloubka závitu

−− nízké zatížení třískou díky rovnoměrnému průběhu pohybu
−− velmi dobrý povrch závitu

Rychlost
obrábění

−− vysoká flexibilita
• univerzální použití nástrojů v nejrůznějších materiálech
• jeden nástroj pro závity ve slepých
i průchozích otvorech
• různé rozměry závitů (při stejném
stoupání) lze vyrobit jedním nástrojem
• libovolné polohy tolerančního pole
lze vyrobit jedním nástrojem
• jednochodé a vícechodé závity
i pravotočivé a levotočivé závity lze
vyrobit jedním nástrojem

Spolehlivost

Tváření závitů
Frézování závitů

Nevýhody

Typické velikosti dávky

Řezání závitů

–

+

–

–

–

+

malé až velmi velké

Tváření závitů

+

+

+

++

+

++

malé až velmi velké

++

–

++

+

+

–

Frézování závitů

malé až střední

– reference
+ vyšší než reference
++ výrazně vyšší než reference
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Poloha tolerančního pole u závitníků
a tvářecích závitníků
Poloha tolerančního pole vyrobeného
vnitřního závitu závisí nejen na rozměrech
nástroje, ale také na materiálu a podmínkách obrábění. V mnoha případech je
výhodné zvolit odchylky lišící se od normy.
Toto tolerování je vyznačeno pomocí X,
které následuje za třídou tolerance (např.
6HX místo 6H). Je potřeba vzít na vědomí,
že se tyto polohy X liší od výrobce k výrobci, protože jsou založeny výhradně na
podnikových normách.
Závitníky, které jsou koncipovány pro
houževnaté materiály, se u Walter Prototyp vyrábějí v poloze X, aby působily proti
pružicím vlastnostem materiálů. U Walter
Prototyp to pro závitníky znamená zvýšení
odchylek o polovinu polohy tolerančního
pole. Výrobková řada koncipovaná pro
nerezové oceli X∙pert M je proto provedena v poloze X. Závitníky pro vysokopevnostní titanové a niklové slitiny se ze
stejného důvodu dimenzují v poloze X.

Pokud se obrábějí abrazivní materiály, jako
je šedá litina, a zaříznutí nepředstavuje
problém, je rovněž účelné vyrábět nástroje
v poloze X. Na základě tolerování v poloze
X se zvyšuje životnost – neboť trvá déle,
než se nástroj otupí natolik, že již nelze
zašroubovat dobrou stranu závitového
kalibru. Z toho důvodu se například
závitník Paradur® Eco CI vyrábí právě
v této poloze tolerančního pole.
Tvářecí závitníky se vyrábějí výhradně
v poloze X, protože materiál při tváření závitů pruží více než při řezání závitů. Polohy X
pro tvářecí závitníky se sice odlišují od
poloh pro závitníky, to však nemá žádný
vliv na toleranci vyráběného maticového
závitu – jak vyplývá z tabulky níže.

Povlaky nanesené dodatečně na maticový
závit se musí u závitníku kompenzovat
přídavkem na opracování. Tento přídavek
na opracování lze vypočítat podle následujícího vzorce:
A=Txfsf=

Příklad:
Metrický závit, galvanický povlak
o tloušťce 25 µm
S vrcholovým úhlem závitu 60°
vychází:

Z toho vyplývá
A = 0,025 mm x 4 = 0,1 mm

A představuje počítaný přídavek na opracování, T je tloušťka dodatečně nanesené
vrstvy a α udává vrcholový úhel závitu.

Má-li být dosaženo normálního
šroubového spoje, musí se zvolit
nástroj třídy tolerance 6H + 0,1.

Poznámka:
Při frézování závitů je možné s jedním
nástrojem vyrobit libovolné polohy
tolerančního pole, protože polohy
tolerančního pole se definují naprogramováním.

Třída tolerance nástroje
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Třída tolerance nástroje (např. 4H) odpovídá tolerančnímu poli maticového závitu,
pro který je nástroj navržen. Že s těmito
nástroji lze vytvářet i jiná toleranční pole,
je znázorněno v tabulce níže.

Vyrobitelné toleranční
pole maticového závitu

Vyrobitelné toleranční
pole maticového závitu

Technické využití

Označení DIN
pro závitníky

Podniková norma pro
závitníky a tvářecí závitníky

ISO1/4H

4HX

4H

5H

–

–

–

šroubové spoje s malou vůlí

ISO2/6H

6HX

4G

5G

6H

–

–

normální šroubové spoje

ISO3/6G

6GX

–

–

6G

7H

8H

šroubové spoje s velkou vůlí

7G

7GX

–

–

–

7G

8G

preventivní proti deformaci při tepelném opracování
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bez povlaku

vap

nid (nit + vap)

– velmi hluboké slepé otvory
v měkkých ocelích
– použití u problémů
s odvodem třísky

– především pro nerezové
materiály
– v měkkých, houževnatých
materiálech se sklonem
k navařování
– pro velmi hluboké závity
ve slepých otvorech

– DL: ocel do 1 200 N/mm²,
obrábění litiny a hliníku;
– GL: jen materiály s krátkou třískou (šedá litina,
slitiny AlSi > 7 % Si, C70);
oceli s vysokým obsahem
perlitu;
– ne pro nerezové materiály
náchylné ke svírání

– nižší vc/životnost
v porovnání s povlakovanými nástroji
– úzce svinutá tříska

– zlepšuje přilnavost
chladicího maziva,
a snižuje tím navařování
– nižší vc/životnost
v porovnání s povlakovanými nástroji
– zlepšený odvod třísky

TiN

TiCN

THL

– nízkolegované oceli
– nerezové materiály
– vhodné pro slitiny Ni

– legované a nelegované oceli
– abrazivní materiály jako šedá
litina, slitiny AlSi (> 5 % Si),
Cu, bronz
– univerzální povlak pro GFR
do 48 HRC
– vhodné pro slitiny Ni

– oceli všeobecně a především
nerezové oceli
– hluboké slepé otvory
– obrábění MMS
– GJS (GGG)

– delší životnost díky
zvýšené tvrdosti povrchu
– stoupající křehkost
– „nid“ znamená nitridovaný
a vaporizovaný

– univerzální povlak
– vhodné pro mnoho materiálů
– ne pro titanové slitiny

– odolné vůči otěru
abrazivními materiály
– vhodné pro nástroje VHM
– ne pro titanové slitiny

– lepší tvorba třísky než TiN
a TiCN
– sklon k navařování v materiálech obsahujících mangan

DLC

ACN

Vzhled

Vlastnosti

Primární
oblasti použití

Povlaky a povrchové úpravy

NHC

TAX

Diamant

– řezání závitů ve
slitinách Al a Cu
– tváření závitů ve
slitinách Ti
−− obrábění
mazajících ocelí

– neželezné kovy (měděné,
mosazné, bronzové,
titanové slitiny)
– slitiny AlSi s podílem Si
až 12 %

– hliníkové slitiny náchylné
k mazání

– titanové slitiny
– niklové slitiny

– univerzální využití při
frézování závitů
– také pro kalené oceli
a obrábění HSC

– abrazivní materiály jako
slitiny AlSi s podílem > 12 %

– snižuje
navařování

– snižuje tvorbu nárůstků
– odolné vůči abrazivnímu
otěru
– ostré řezné hrany díky
tenkému povlaku

– výrazné prodloužení
životnosti

– žádná afinita vůči titanovým
slitinám, protože povlak
neobsahuje titan

– vysoká teplotní stabilita
– univerzální povlak

– odolné vůči abrazivnímu
otěru

Vzhled

Vlastnosti

Primární
oblasti použití

CrN

GL = obrábění slepých otvorů
DL = obrábění průchozích otvorů
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Povlaky a povrchové úpravy

Pevnost v tahu
střední až vysoká

Pevnost v tahu nízká až střední

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

K

X

X

X

X

X

X

X

X

Materiál

P

N

X

Pevnost
v tahu
nízká až
velmi
vysoká

Pevnost v tahu
nízká až vysoká

X

X

X

X

X

X

X

S

X
X

H
Povrchová úprava

bez povlaku

vap

TiN

CrN

Řezání závitů

X

X

X

X

X

X

X

X

Tváření závitů

NHC

Frézování závitů

X

Vrtací závitové frézy

X

DLC

X

Diamant

X

nid

ACN

TiCN

THL

X

X

X

X

TAX

X
X

X

X

X
X

Volba povlaku pro tváření závitů
Materiál

TiN

TiCN

magneticky měkké železo

CC

C

konstrukční ocel

CC

C

uhlíková ocel

C

CC

ocel legovaná

CC

C

ocel zušlechtěná

CC

C

nerezová ocel

C

CC

austenitická

C

CC

feritická, martenzitická, duplexní

C

CC

odolávající vysokým teplotám

C

CC

Al/Mg nelegovaný

CC

C

Al, legovaný Si < 0,5 %

C

CC

Al, legovaný Si < 0,5 % … 10 %

C

CC

Al, legovaný Si > 10 %

C

CC

CC
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Obvykle se v této souvislosti mluví
o „chladivu“, ačkoliv při řezání závitů
a zejména při tváření závitů má mazání
větší význam než chlazení. Rozlišují se
následující druhy přívodu chlazení:
−−vnější přívod chlazení
−−vnější přívod chlazení přes otvory na
upínači souběžné s osou
−−„vnitřní” přívod chlazení přes drážky
na stopce
−−vnitřní přívod chlazení
(Innere Kühlmittelzufuhr = IK)
s axiálním vyústěním
(Kühlmittelaustritt axial = KA)
−−vnitřní přívod chlazení
s radiálním vyústěním
(Kühlmittelaustritt radial = KR)
Vnější přívod chlazení je nejrozšířenější
metodou a funguje ve většině případů. Při
vertikálním obrábění závitů ve slepých
otvorech se vrtaný otvor naplní chladivem
(s výjimkou velmi malých průměrů otvoru),
což je výhodné pro obrábění závitu.
U průchozích závitů se sice vrtaný otvor
nemůže naplnit, protože je však tříska při
řezání závitu dopravována ve směru posuvu
a při tváření závitů žádná tříska nevzniká,
chladivo může i u hlubších závitů proniknout až k náběhu. Paprsek chladiva by měl
být nastaven pokud možno rovnoběžně
s osou nástroje.

Vnější přívod je problematický při obrábění
hlubších závitů s horizontální polohou
vřetena. Chladivo nemůže v tomto případě
vždy proniknout až k břitu. Při řezání
závitů ve slepých otvorech ztěžuje odváděná tříska navíc přívod chladiva.
Přívod rovnoběžný s osou přes chladicí
drážky na stopce přináší značné výhody,
protože chladivo se dostává nezávisle na
délce nástroje vždy spolehlivě k břitu. Je
potřeba dbát pouze na to, že se stoupajícími otáčkami je chladivo radiálně odstřeďováno, když je jeho tlak příliš nízký.
Vnitřní přívod chlazení zajišťuje, že
chladivo je v každém okamžiku přiváděno
k břitu. Tím je zajištěno optimální trvalé
chlazení a mazání břitu. Kromě toho se
tím podporuje transport třísky.

Skupina
materiálů

Chlazení a mazání

Materiál

Tváření závitů

Frézování závitů

ocel

emulze 5 %

emulze 5-10 %

emulze/MMS/
ofuk vzduchem

ocel
850-1 200 N/mm²

emulze 5-10 %

emulze 10 % nebo
olej (Protofluid)

emulze/MMS/
ofuk vzduchem

ocel
1 200-1 400 N/mm²

emulze 10 %
nebo olej
(Protofluid)

emulze 10 % nebo
olej (Protofluid nebo
Hardcut 525)

emulze/MMS/
ofuk vzduchem

ocel
1 400-1 600 N/mm²
odpovídá
44-49 HRC

olej (Protofluid nebo
Hardcut 525)

tváření zpravidla
není možné

emulze/MMS/
ofuk vzduchem

nerezová ocel

emulze 5-10 % nebo
olej (Protofluid)

olej (Protofluid)
[emulze 5-10 %
možná jen se
speciálními nástroji
(Protodyn® S Eco
Inox)]

emulze

šedá litina GG

emulze 5 %

tváření není možné

emulze/MMS/
ofuk vzduchem

tvárná litina GGG

emulze 5 %

emulze 10 %

emulze/MMS/
ofuk vzduchem

hliník s obsahem
Si max. 12 %

emulze 5-10 %

emulze 5-15 %

emulze/MMS/
ofuk vzduchem

hliník s obsahem
Si nad 12 %

emulze 5-10 %

emulze 5-10 %
tváření vhodné jen
ve výjimečných
případech

emulze/MMS/
ofuk vzduchem

hořčík

olej (Protofluid)

tváření při okolní
teplotě není možné

suché

měď

emulze 5-10 %

emulze 5-10 %

emulze/MMS/
ofuk vzduchem

titanové slitiny

emulze 10 % nebo
olej (Protofluid nebo
Hardcut 525)

olej (Hardcut 525)

emulze

niklové slitiny

emulze 10 % nebo
olej (Protofluid nebo
Hardcut 525)

olej (Protofluid nebo
Hardcut 525)

emulze

H

ocel > 49 HRC

olej (Hardcut 525)
pouze s nástroji ze
slinutého karbidu

tváření není možné

suché/MMS

O

plasty

emulze 5 %

tvářením se
nevytvoří rozměrově
správný závit

emulze/MMS

P

M

K

N

S
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Chlazení a mazání – řezání závitu

Chlazení a mazání – frézování závitů

Při řezání závitů ve slepých otvorech
je potřeba rozlišovat dva případy:

U frézování závitů je obecně potřeba
snažit se o obrábění za mokra, mělo by se
však používat jen tehdy, když je možné
zajistit rovnoměrné chlazení. Jinak dochází
ke vzniku tepelných šoků, které přispívají
k tvorbě mikrotrhlin, které vedou k vylamování a tím snižují životnost nástroje. Při
obrábění za mokra s externě přiváděným
chladicím mazivem nelze často rovnoměrné chlazení zajistit. Obrábění za sucha se
stlačeným vzduchem je při frézování závitů
v zásadě možné, je však nutné akceptovat
snížení životnosti.

Případ 1: krátká tříska
Nejlepších výsledků ohledně výkonu
a spolehlivosti se dosáhne, když je možné
třísku lámat krátce. Tato krátká tříska
pak může být chladivem bezproblémově
vyplachována ze závitu. Lámat třísku
krátce se nejlépe daří se závitníky s
rovnými drážkami (např. Paradur® HT).
U řezání závitů ve slepých otvorech se
doporučuje použít KA.
Poznámka:
Při výrobě závitů do slepých otvorů
v materiálech s krátkou třískou bez IK
se tříska shromažďuje na dně otvoru.
Je-li bezpečná vzdálenost vyměřena
příliš malá, najede nástroj na třísku
a může se zlomit.

Při obrábění slepých otvorů se obecně
doporučuje použití nástroje s axiálním
vyústěním chlazení. Optimální je pak
použít emulzi. Protože je nástroj kompletně obtékán, nedochází k žádným
tepelným šokům. Kromě toho podporuje
paprsek chladiva odvod třísky a zajišťuje
tak spolehlivý proces. Alternativně je zde
možné také použít interně přiváděný
stlačený vzduch nebo MMS, což ovšem
vede k nižší životnosti. Výroba závitů ve
slepých otvorech s externě přiváděnou
emulzí se nedoporučuje, protože se za
určitých okolností nahromadí tříska ve
vrtaném otvoru, což má negativní vliv na
životnost. Dále hrozí při externě přiváděném chladicím mazivu zvýšené riziko
tepelných šoků.

Pro výrobu průchozích závitů se doporučuje externí přívod emulze, MMS nebo
alternativně stlačeného vzduchu. Obrábění za mokra zde ale v některých
případech může vést k problémům,
protože při externím přívodu chlazení
nelze vždy zaručit rovnoměrné chlazení
nástroje. Především u malých rozměrů
závitů hrozí nebezpečí, že externě přiváděné chladivo nepronikne zcela do
úzkého otvoru a nebude možné zajistit
rovnoměrné chlazení nástroje.

Poznámka:
Chybějící chlazení představuje při
frézování závitů menší problém než
sporadické chlazení.

Případ 2: dlouhá tříska
(třísku není možné zlomit)
U ocelí pod 1 000 N/mm² nebo také
v zásadě u nerezových ocelí a jiných
vysoce houževnatých materiálů se zpravidla nedaří nalámat krátkou třísku. V těchto případech se tříska musí odvádět
nástroji ve šroubovici. Je-li k dispozici
vnitřní chlazení, podporuje chladivo pouze
transport třísky. V některých případech
je možné pracovat se závitníky s mírněji
zatočenou šroubovicí, čímž se zvyšuje
životnost.
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Chlazení a mazání – tváření závitů
Chlazení a především mazání mají při tváření závitů centrální význam. Při nedostatečném mazání drasticky klesá jakost povrchu závitu, jak ukazují tyto fotografie:

šupinatý povrch při
nedostatečném mazání;
náprava: mazací drážky

hladký povrch při vynikajícím
mazání

Rozlišují se dva základní typy nástrojů: tvářecí závitníky s mazacími drážkami
a tvářecí závitníky bez mazacích drážek. V následujícím textu jsou vysvětleny
různé oblasti použití.

Bez mazacích drážek

Oblast použití nástrojů bez mazacích
drážek je omezena na:
−−závitové otvory s plechovým lemem
−−průchozí závity do 1,5 x DN (protože
se chladivo nemůže nahromadit ve
vrtaném otvoru)
−−závity ve slepých otvorech při vertikálním obrábění (u velmi hlubokých závitů
ve slepých otvorech se doporučuje KA)
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Pro návrh nástroje by se mělo rozlišovat mezi čtyřmi následujícími případy:

S mazacími drážkami

Mazací drážky zajišťují rovnoměrné
mazání i ve spodní části hlubších závitů,
proto jsou tvářecí závitníky s mazacími
drážkami univerzálněji použitelné. Vertikální průchozí závit asi do 3,5 x DN lze
s mazacími drážkami vyrobit i bez IK.

Vertikální obrábění slepých otvorů
Mazací drážky a vnitřní přívod chlazení
nejsou potřeba; externí přívod chlazení je
dostatečný (při velmi hlubokých závitech
se doporučuje KA).

Vertikální obrábění průchozích otvorů
(> 1,5 x DN)
Mazací drážky jsou potřeba; vnitřní přívod
chlazení není nutný. Přes mazací drážky
může externě přiváděné chladicí mazivo
pronikat k tvářeným hranám (při velmi
hlubokých závitech se doporučuje KR).

Horizontální
obrábění slepých otvorů
Mazací drážky a vnitřní přívod chlazení
jsou nutné. Axiální vyústění chlazení
dostatečné.

Horizontální
obrábění průchozích otvorů
Mazací drážky nutné. Doporučuje se
vnitřní přívod chlazení s radiálním
vyústěním.
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Mazání minimálním množstvím
Chladicí maziva slouží v třískovém obrábění ke snížení opotřebení nástroje, k odvodu tepla z obrobku a stroje a k podpoře
lámání třísky a jejího transportu. Kromě
toho se obrobek, nástroj a přípravky
zbavují zbytků třísky. Vše společně představuje důležité předpoklady pro efektivní,
plynulou a hospodárnou výrobu.
Náklady na pořízení, údržbu a likvidaci
chladicího maziva však stále rostou. Také
špatná snášenlivost chladicího maziva se
životním prostředím a z toho vyplývající
ohrožení zdraví pro obsluhu stroje jsou
vnímány stále kritičtěji. Jak již bylo uvedeno na straně 7, činí náklady na chladicí
mazivo asi 16 % celkových výrobních
nákladů. Proto má snížení spotřeby maziva
z ekonomických a ekologických zájmů
velký význam pro udržitelně pracující,
úspěšné podniky.
Tento záměr lze realizovat mazáním
minimálním množstvím (MMS). Při MMS
se do stlačeného vzduchu přidává velmi
malé množství vysoce účinného maziva.
I přes malé dávkování tohoto maziva (asi
5–50 ml/h) tím lze zabránit navařování
lepivých materiálů. Kromě toho je možné
pomocí MMS snížením tření snížit teplotu
procesu.
V nejjednodušším případě se mazivo
přivádí zvenčí. Tuto metodu lze nenákladně aplikovat u existujících strojů, naráží
však u závitů od hloubky 1,5 x DN na své
hranice. Přívod maziva přes vřeteno je
výhodný a měl by se zohlednit při nákupu
nových strojů.
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Požadavky na nástroje, které se změnily na
základě MMS, se musí zohlednit při jejich
konstrukci. Nástroje musí být například
navrženy tak, aby při obrábění vznikalo co
nejméně tepla – proto by se neměl používat malý, nebo dokonce negativní úhel
čela. Rovněž geometrie by se měla navrhnout tak, aby i bez podpůrného účinku
chladicího maziva bylo dosaženo spolehlivého odvodu třísky. Při obrábění MMS
dostává centrální roli hlavně povlak, neboť
vrstva tvrdé látky přebírá z velké části úkol
mazání. Dále slouží povlak ke snížení tření
a k tepelné izolaci nástroje.
Při hloubkách závitu > 1,5 x DN je vnitřní
přívod chlazení s radiálními vyústěními
předpokladem pro MMS. Dále musí být
kanály chladiva v nástroji navrženy tak,
aby nedocházelo k odmísení směsi oleje
a vzduchu.
Walter Prototyp doporučuje pro MMS
povlak THL vyvinutý speciálně pro závitníky. Standardně se tento povlak dodává
pro nástroje Paradur® Eco Plus (následník
osvědčených nástrojů Paradur® Eco HT),
Prototex® Eco HT, jakož i pro Paradur®
a Prototex® Synchrospeed. Povlak THL má
mazací vrstvu, která samotná při MMS
garantuje velmi dobré třecí vlastnosti
a navíc brání tvorbě nárůstků. V průběhu
životnosti nástroje se povlak kontinuálně
vyhlazuje.
Při tváření závitů jsou pro mazání minimálním množstvím vhodné řady Protodyn®
Eco Plus, Eco LM a Synchrospeed.

Přínos pro vás
při obrábění MMS s nástroji
Walter Prototyp:
−−snížení výrobních nákladů a zvýšení
konkurenceschopnosti
−−redukce nákladů na chladicí mazivo,
údržbu a likvidaci
−−snížení nákladů na energii
−−vyloučení rizik ohrožení zdraví
pracovníků
−−často žádné snížení výkonu v porovnání s obráběním za mokra
−−vanovité součásti se neplní chladicím
mazivem
−−snížená pracnost při čištění součástí

Materiály vhodné pro obrábění MMS
– nelegované nebo nízkolegované oceli
a ocelolitina < 1 000 N/mm²
– šedá litina
– mosaz
– slitiny AlSi
– slitiny mědi

Poznámka:
Při frézování závitů je na rozdíl od
řezání a tváření závitů obecně možné
obrábění za sucha, v tom případě je
ale nutné akceptovat snížení životnosti. Při suchém obrábění doporučujeme ofuk vzduchem k podpoře
odvodu třísky. Při frézování závitů je
MMS oproti obrábění za mokra často
výhodnější, protože nástroj není
vystaven teplotním šokům.

Materiály nevhodné pro obrábění MMS
– vysokopevnostní, vysokolegované oceli
– slitiny Ti a Ni
– nerezové oceli

Poznámky:
−−Při frézování závitů se mohou s MMS obrábět také vysokopevnostní a kalené
materiály.
−−V praxi se mohou vyskytnout případy, u kterých shora uvedené dělení není
patřičné.
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Upínací prostředky
Závitořezná sklíčidla, označovaná také
jako upínače, jsou spojovacím členem
mezi vřetenem a nástrojem.
Úkoly upínače při řezání a tváření
závitů:
−−přenášení krouticího momentu
−−příp. axiální a/nebo radiální vyrovnání
rozdílů mezi polohou vřetena a požadovanou polohou nástroje
Úkoly upínače při frézování závitů:
−−přenášení krouticího momentu
−−minimalizace odtlačování nástroje
(upínač musí být tuhý vůči radiálním
sílám)
−−tlumení kmitání

Důležité druhy upínačů
pro závitníky a tvářecí závitníky
Všeobecné úkoly:
−−předávání chladicího maziva z vřetena
na nástroj
−−ochrana uložení vřetena v případě
zlomení nástroje
−−ochrana nástroje před zlomením
(lze realizovat jen v omezené míře)
Ohledně souhry mezi vřetenem a posuvem
je při řezání a tváření závitů rozhodující,
zda a jak přesně jsou, nebo nejsou vzájemně sladěny (synchronizovány) otáčky
vřetena a rychlost posuvu.
Poznámka:
Pro frézování závitů je možné použít
všechny běžné frézovací upínače. Pro
řezání a tváření závitů existují speciální pouzdra, která jsou vyobrazena na
následujících stránkách.

Rychloupínací upínač s axiální
kompenzací
Výhody:
−−použití na synchronních
a nesynchronních strojích
−−vyrovnávání axiálních a radiálních
úchylek polohy
−−robustní provedení
Nevýhody:
−−náročnější technika než u pevných
upínačů
−−žádná ochrana před zaříznutím, protože
se nástroj musí vést sám
Rychloupínací upínače jsou obsaženy ve
standardním výrobním programu společnosti Walter.

Synchronní upínač s minimální
kompenzací
Výhody:
−−kompenzace axiálních sil a tím výrazné
zvýšení životnosti
−−kombinace výhod pevných upínačů
s výhodami upínačů s kompenzací
Nevýhody:
−−dražší při pořízení v porovnání s pevnými
upínači
−−použití jen na synchronních obráběcích
strojích
Synchronní upínače s minimální kompenzací jsou obsaženy ve standardním výrobním programu společnosti Walter.
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Důležité druhy upínačů
pro závitníky a tvářecí závitníky

Závitořezná reverzační hlava
Výhody:
−−použití na synchronních a nesynchronních
strojích
−−snížení zatížení vřetena, protože změnu
směru otáčení provádí hlava sama
−−kratší doby cyklů, protože se vřeteno nemusí
zrychlovat nebo zpomalovat; proto je to
zajímavé především pro hromadnou výrobu
Nevýhody:
−−náročná technika
−−vysoké náklady na údržbu
−−momentová opěra nutná
−−vysoké pořizovací náklady

Tepelně smrštitelné pouzdro, tuhý kleštinový
držák, upínač Weldon (zleva doprava)
Výhody:
−−jednoduché, nenákladné a robustní provedení
−−tepelně smrštitelné pouzdro: velmi malá házivost
Nevýhody:
−−použitelné jen na synchronních obráběcích strojích
−−na základě minimálních rozdílů ve stoupání vznikají
axiální síly, které působí na boky nástroje a snižují
životnost

Tepelně smrštitelné pouzdro, kleštinové
upínací pouzdro a upínač Weldon jsou
obsaženy ve standardním výrobním programu
společnosti Walter.
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Synchronní obrábění při řezání a tváření závitů
K snížení procesních časů při řezání
a tváření závitů se stále více pracuje
s vyššími otáčkami a řeznými rychlostmi
(HSC = High Speed Cutting). Zejména
k realizaci vysokých řezných rychlostí se
doporučuje synchronní obrábění.
Synchronní řezání závitů vyžaduje stroj,
u kterého je synchronizován otočný pohyb
hlavního vřetena a posuvný pohyb. Závitník
se nevede sám svou geometrií, ale je řízen
pouze posuvem a otáčkami vřetena stroje.
V současné době je pro synchronní obrábění vhodná většina obráběcích center.

Synchronní závitníky mohou být uchyceny
jak v běžných upínačích Weldon, tak také
v kleštinových upínacích pouzdrech
(pokud možno se čtyřhranným uchycením). Oba upínací prostředky mají nevýhodu, že nedokážou kompenzovat vznikající axiální síly.
Lepší variantou je závitořezné sklíčidlo
Protoflex C s minimální kompenzací.
Protoflex C je závitořezné sklíčidlo pro
obráběcí centra se synchronním řízením.
Zaručuje přesně definovanou minimální
kompenzací a je sladěno s geometrií
nástrojů Synchrospeed.

Čím je zvláštní sklíčidlo
Protoflex C?
Na rozdíl od konvenčních synchronních závitořezných upínačů je Protoflex C založeno na přesně vyrobené pružné části („Flexor“) s vysokou tvrdostí pružiny, která
kompenzuje radiální a axiální odchylky polohy v rozsahu mikrometrů. Patentovaný mikrokompenzátor se vyrábí ze speciální slitiny vyvinuté pro NASA a vyznačuje se dlouhou životností a bezúdržbovostí. Běžné prodávaná synchronní sklíčidla
používají plastové díly, které časem ztrácí
svou pružnost. Pak už není zaručena mikrokompenzace.

V zásadě se mohou synchronně používat
všechny závitníky a tvářecí závitníky.
Walter Prototyp nabízí však nástroje
koncipované speciálně pro synchronní
obrábění s označením Synchrospeed. Pro
tuto skupinu nástrojů jsou charakteristické extrémně vysoký úhel podbroušení boků
a extra krátká závitořezná část. Nástroje
řady Synchrospeed se smí používat
výhradně synchronně. Naproti nim stojí
nástroje řady Eco, které dosahují velmi
dobrých výsledků synchronně i konvenčně.

Synchronní závitořezné sklíčidlo Protoflex C
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V případě použití závitořezného sklíčidla
Protoflex C se výrazně omezí tlačné síly na
boky závitníku, z toho pak vyplývá:
−−vyšší spolehlivost díky nižšímu nebezpečí zalomení nástroje – zejména u malých rozměrů
−−delší životnost závitových nástrojů díky
menšímu tření
−−lepší jakost povrchu na bocích závitu
Pro zákazníka znamená použití závitořezného sklíčidla Protoflex C nejvyšší produktivitu při současně snížených nákladech
na nástroje, a to jak při řezání, tak i při
tváření závitů.

Flexor s minimální kompenzací
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Informace k vrtanému otvoru
Speciální pokyny k tváření závitů

Hloubka vrtaného otvoru

hloubka vrtání

Hloubka vrtání ≥ využitelná hloubka závitu (+ délka náběhu) + bezpečná vzdálenost

hloubka vrtání

hloubka
závitu

hloubka
závitu

Poznámka:
Doporučený průměr vrtaného otvoru je uveden na stopce
tvářecích závitníků Walter Prototyp.

náběh
bezpečná vzdálenost
(~ 2 chody)

Řezání závitu,
tváření závitů

Poznámka:
Při výpočtu potřebné hloubky vrtaného
otvoru se musí zohlednit případná
špička závitníku. Přitom se musí rozlišovat mezi plnou špičkou a odsazenou
špičkou. Závitové frézy nemají v porovnání se závitníky a tvářecími závitníky

Frézování závitů
Při výběru vrtacího nástroje je potřeba navíc zohlednit tolerance
vrtaného otvoru uvedené v tabulce níže, aby bylo zajištěno
spolehlivé tváření a přiměřená životnost.
oblast náběhu ani špičku, proto je
možné řezat závity až téměř ke dnu
otvoru. Zaříznutí je při frézování vyloučené, proto není nutná žádná další
axiální bezpečná vzdálenost.

Průměr vrtaného otvoru při řezání a frézování závitů
Zjednodušený vzorec:
průměr otvoru = jmenovitý průměr – stoupání

Stoupání závitu

Tolerance průměru předvrtání

≤ 0,3 mm

±0,01 mm

> 0,3 mm až < 0,5 mm

±0,02 mm

≥ 0,5 mm až < 1 mm

±0,03 mm

≥ 1 mm

±0,05 mm

Na základě těchto tolerancí, které v porovnání s řezáním závitů
vycházejí menší, není tváření závitů ve všech případech hospodárnější než řezání závitů.

Příklad pro rozměr M10
Průměr otvoru = 10,0 mm – 1,5 mm = 8,5 mm
Průměr vrtaného otvoru při tváření závitů
Zjednodušený vzorec:
průměr otvoru = jmenovitý průměr – f x stoupání
−−Tolerance 6H: f = 0,45
−−Tolerance 6G: f = 0,42
Příklad pro rozměr M10
Průměr otvoru = 10,0 mm – 0,45 x 1,5 mm = 9,325 mm = 9,33 mm
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Praktický tip:
Průměr jádra závitu vzniká u tváření
závitů během procesu tváření, a je
proto závislý na tokovém chování
materiálu. Naproti tomu průměr jádra
při řezání a frézování závitů je určen již

vrtaným otvorem. Po tváření je proto
nutná kalibrace průměru jádra závitu!
Tolerance průměru jádra vnitřního
závitu jsou uvedeny na straně 116.

Poznámka:
Výrobní program Walter Titex je vyladěn na průměry předvrtání pro řezání a tváření
závitů.
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Vytvrzení okrajových zón
Často se k výrobě závitů přistupuje jako
k osamocenému procesu. To není optimální, protože předchozí operace vrtání mají
značný vliv na následující závitování.

Při vrtání otvoru jsou okrajové zóny
materiálu obrobku ovlivněny mechanickými a tepelnými efekty. Výsledné změny
struktury jsou vidět na následujících dvou
mikrosnímcích:

0,025 mm

Nový vrták:
okrajová zóna téměř beze změny

Opotřebený vrták:
ovlivnění okrajové zóny

Tvrdost okrajové zóny je při opotřebeném
vrtáku značně vyšší než u nového nástroje. Také použití vyšších řezných parametrů
při vrtání vede k zakalení okrajové zóny.
Ačkoliv k tomuto zakalení dochází pouze
ve velmi malé vzdálenosti od povrchu
otvoru, má to za následek výrazné snížení
životnosti závitníku (viz níže uvedený
příklad).

Shrnutí:
−−Životnost závitníku klesá se stoupající tvrdostí okrajové zóny.
−−Tvrdost okrajové zóny stoupá s rostoucím opotřebením vrtacího nástroje a při vyšších řezných parametrech
nebo zakulacených řezných hranách.

Příklad: materiál C70, průměr otvoru 8,5 mm, hloubka 24,5 mm
Opotřebený vrták

Nový vrták

tvrdost okrajové zóny

450 HV

280 HV

šířka okrajové zóny

0,065 mm

≈0

životnost závitníku

70 závitů

> 350 závitů

Praktický tip:
Při problémech s životností je nutné
vzít v úvahu kromě procesu výroby
závitu také předchozí proces vrtání
a samotný vrtací nástroj!
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Základní typy
Slepý otvor

Průchozí otvor

Materiály s krátkou třískou
Závitníky s přímou drážkou nedopravují třísku.
Proto je lze použít pouze pro materiály tvořící
krátkou třísku nebo pro krátké závity.
Poznámka:
Bez vnitřního chlazení se tříska shromažďuje na dně otvoru. Je-li bezpečná vzdálenost
vyměřena příliš malá, může nástroj najet na
třísku a zlomit se.
Má-li závitník axiální přívod chlazení, lze nástroje s přímou drážkou použít také pro hlubší
závity, protože tříska je vyplachována proti
směru posuvu. Předpokladem je ovšem, aby se
tříska lámala krátce (např.: Paradur® HT, hloubka závitu až 3,5 x DN).

Materiály tvořící dlouhou třísku
Závitníky opatřené lamačem s náběhem
dopravují třísku dopředu ve směru posuvu.
Závitníky opatřené lamačem s náběhem jsou
první volbou pro výrobu průchozích závitů
v materiálech s dlouhou třískou.

V porovnání s nástroji ve šroubovici mají závitníky s přímou drážkou vyšší životnost.
Některé nástroje s přímou drážkou je možné
použít i pro průchozí otvory v materiálech s dobrou lámavostí třísky (např. Paradur® Eco CI).

Materiály tvořící dlouhou třísku
Závitníky s pravotočivou šroubovicí odvádí třísku
směrem ke stopce. Čím houževnatější nebo čím
delší třísku tvoří obráběný materiál a čím hlubší je
závit, tím vyšší je požadovaný úhel šroubovice.

Závitníky s levotočivou šroubovicí
(jakož i závitníky opatřené lamačem s náběhem) dopravují třísku dopředu ve směru
posuvu.
Nástroje s levotočivou šroubovicí jsou vhodné,
když nelze zajistit spolehlivý odvod třísky lamačem s náběhem. Příklad nástroje: Paradur®
N typu 20411 a 20461
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Tvary náběhu podle DIN 2197

Průřezy třísky

Dbejte prosím na následující:
−−delší náběhy zvyšují životnost
−−delší náběhy snižují zatížení řezné hrany, což získává na významu s narůstající
pevností materiálu
−−kratší náběhy umožňují závit až téměř ke dnu otvoru
−−delší náběhy zvyšují požadovaný krouticí moment

Pro průchozí závity se používají převážně
delší tvary náběhu.

Tvar

A

Počet chodů v náběhu

Provedení a využití
materiály s krátkou
třískou

6-86 –chodů
8 Gänge
6 – 8 Gänge

přímé drážky

6 – 8 Gänge

B

krátké průchozí závity
v materiálech se střední
a dlouhou třískou

3,5-5,5 chodů
přímé drážky
s lamačem
s náběhem

materiály se střední
a dlouhou třískou

6 – 8 Gänge

C

2-3 chody

Tvar B
pravá
šroubovice

materiály se střední
a dlouhou třískou

přímé drážky

materiály s krátkou
třískou

pravá
šroubovice

materiály s dlouhou
třískou

přímé drážky

materiály s krátkou
třískou

pravá
šroubovice

krátký výběh závitu
v materiálech se střední
a dlouhou třískou

přímé drážky

krátký výběh závitu
v materiálech s krátkou
třískou

pravá
šroubovice

velmi krátký výběh závitu
v materiálech se střední
a dlouhou třískou

přímé drážky

velmi krátký výběh závitu
v materiálech s krátkou
třískou

6 – 8 Gänge

D

Dlouhý náběh
(např. tvar B) má za následek:
−−zvýšenou životnost
−−vyšší krouticí moment
−−malý průřez třísky
−−nízké zatížení náběhových zubů

3,5-5 chodů

5°
1. řezací zub
2. řezací zub
3. řezací zub

6 – 8 Gänge

E

F
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1,5-2 chody

1-1,5 chodu

23°
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Průřezy třísky

Řezání závitů ve slepých otvorech
Závitník je ještě v řezu a zastaví se. V okamžiku zastavení
všechna ostří stále ještě odebírají třísku.

Při řezání závitů ve slepých otvorech se
převážně volí kratší tvary náběhu, což je
zdůvodněno nejen tím, že má závit často
sahat až ke dnu otvoru.
Odstřižení třísky při řezání závitů v slepých
otvorech představuje určitý problém. Když
je tříska příliš tenká, při změně směru se
pouze ohne a nelze ji odstřihnout. Tříska
se zmáčkne mezi součást a hřbet náběhu.
To může vést ke zlomení nástroje. Dlouhé
náběhy tvaru A, B a D nejsou vhodné pro
závity ve slepých otvorech, protože tyto
tvary vytváří tenkou třísku.

Už došlo k přepnutí na zpětný chod. Existující tříska nejdříve
zůstane stát. V tomto místě je krouticí moment přibližně nulový.

5°

Výhodou krátkých náběhů je, že číselně
vzniká méně třísky. Kromě toho k odvodu
třísky přispívá její větší průřez.

Krátký náběh
(např. tvar E) má za následek:
−−nízký krouticí moment
−−velký průřez třísky
−−velké zatížení náběhových zubů
−−sníženou životnost
−−optimalizovaný odvod třísky

Tvar E

Tříska se dotkne hřbetu následujícího řezacího zubu. V tomto
okamžiku se skokově zvýší krouticí moment. Nyní musí být odstřižena tříska. Protože náběh závitníku má úhel hřbetu a navíc
při zpětném otáčení vybíhá kuželový náběh axiálně ze závitu,
nemůže být tříska zachycena přímo za kořen. Proto je nutná
určitá stabilita (tloušťka) třísky.

Tříska byla odstřižena a krouticí moment se omezí na tření mezi
vodicí částí a řezaným závitem.

23°

1. řezací zub
2. řezací zub
3. řezací zub
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Poznámka:
Závitníky pro průchozí otvory nelze
použít pro obrábění slepých otvorů,
protože ty vykazují vyšší úhel hřbetu
náběhu a tříska nemusí být odstřižena,
ale může být zachycena mezi náběhem
a závitem. To může vést k vylamování
v náběhu a v extrémním případě ke
zlomení závitníku.

Úhel hřbetu náběhu závitníků pro
slepé otvory je proto vždy menší než
u závitníků pro průchozí otvory, protože
závitník pro slepé otvory musí při obrácení směru odstřihnout kořen třísky.
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Řezání závitů ve slepých otvorech

Úhly a vlastnosti závitníku

Průběh krouticího momentu při řezání závitů ve slepých otvorech
Detail A
krček

stopka

průměr stopky d1

průměr
závitu DN

Detail B

délka hlavy Lc
funkční délka l1

Detail A

délka čtyřhranu l9

Detail B

vrcholový úhel závitu
stoupání závitu

Md

brzdění vřetena

časový
průběh

malý průměr závitu
vnější průměr závitu
střední průměr závitu

úhel podbroušení boků

břit (řezací zub)
lehký nárůst
dodatečným
třením ve vodicí
části

vřeteno se zastavilo,
začíná reverzace

náběh se zařezává:
velký nárůst krouticího momentu

čelo
(čelní plocha)

třecí moment
ve vodicí části
závitníku při
reverzaci

vysoké špičky krouticího
momentu naznačují problémy při odstřižení třísky; měl
by se zvolit nástroj s nižším
úhlem hřbetu náběhu

první kontakt zbytkové třísky
se hřbetem následujícího
řezacího zubu

úhel čela břitu

průměr jádra

Závitník pro průchozí otvory
s lamačem s náběhem

Závitník pro slepé otvory
s pravou šroubovicí
úhel náběhu

úhel
šroubovice

úhel
náběhu

úhel lamače
s náběhem

délka lamače
s náběhem
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úhel hřbetu náběhu

mazací drážka

drážka pro
odvod třísky
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Porovnání geometrických údajů
Malý úhel čela:
−−zvyšuje stabilitu řezných hran (při
velkých úhlech čela může docházet
k vylamování v oblasti náběhu)
−−produkuje zpravidla lépe zvládnutelnou
třísku
−−vytváří horší povrchy na součásti
−−zvyšuje řezné síly, příp. řezný moment
−−je potřebný pro obrábění tvrdších
materiálů
−−zvyšuje sklon ke stlačování obráběného
materiálu, tzn. závitník se méně prořezává a vytváří tím mírně užší závit

Úhel čela nástrojů pro slepé otvory
Paradur HT
®

Paradur® Ti Plus
Paradur® Eco CI
Paradur® HSC
Paradur® X·pert M
Paradur® Eco Plus
Paradur®
Synchrospeed
Paradur® X·pert P
Paradur® WLM

Úhel čela nástrojů pro průchozí otvory
Prototex® Eco HT

Úhel podbroušení boků:
Úhel podbroušení boků musí být sladěn
s obráběným materiálem. Materiály s vyšší pevností a materiály se sklonem ke svírání vyžadují vyšší úhel podbroušení boků.
Se zvýšeným úhlem hřbetu se vodicí vlastnosti nástroje zhoršují a při použití upínače s kompenzací může dojít k zaříznutí
v měkkých materiálech.

Paradur® WLM
Paradur® Eco CI
Paradur® X·pert M
Paradur® HT

Praktický tip:
Kontrola úhlu podbroušení boků
Závitník by měl jít snadno zašroubovat do již vyřezaného závitu, aniž by
přitom docházelo k dořezávání závitu.
Pokud tomu tak není, zvolte jiný typ
nástroje s vyšším úhlem podbroušení
boků.

Paradur® HSC
Paradur®
Synchrospeed
Paradur® Ti Plus

Úhel podbroušení boků
u nástrojů pro průchozí otvory

Prototex® HSC

Prototex® X·pert P

Prototex® TiNi Plus

Paradur® Eco CI

Paradur® Eco CI

Prototex® X·pert M

Prototex
Synchrospeed

Prototex® Eco HT

Prototex® X·pert P

Prototex® HSC

Prototex® X·pert M

Úhel šroubovice nástrojů pro slepé otvory
Paradur® Eco CI
Paradur® HT
Paradur Ti Plus
®

Paradur® HSC

Úhel lamače s náběhem:
Úhel lamače s náběhem je omezený
délkou náběhu a počtem drážek, protože
s vyšším úhlem lamače s náběhem se
snižuje šířka řezacího zubu v prvním závitu
náběhu. To podmiňuje klesající stabilitu
břitu (nebezpečí vylamování v oblasti
náběhu stoupá). Vyšší úhel lamače s náběhem však přispívá k odvodu třísky ve
směru posuvu. Při příliš malých úhlech
lamače s náběhem může být odvod třísky
problematický. Nápravy lze dosáhnout
nástroji s pravou šroubovicí.

Prototex®
Synchrospeed
Prototex® TiNi Plus

Úhel lamače s náběhem
nástrojů pro průchozí otvory
Prototex® HSC
Prototex® TiNi Plus
Prototex® X·pert M

Paradur WLM

Prototex® Eco HT

Paradur®
Synchrospeed

Prototex®
Synchrospeed

®

Paradur® X·pert M
Paradur Eco Plus
®

Paradur® X·pert P
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Paradur® X·pert P

Paradur® Eco Plus

®

Vyšší úhel šroubovice:
−−usnadňuje odvod třísky
−−snižuje stabilitu nástroje a omezuje tím
maximální řezný moment
−−snižuje stabilitu břitů
−−zkracuje životnost

Úhel podbroušení boků nástrojů
pro slepé otvory

Úhel hřbetu náběhu:
Závitníky pro průchozí otvory mají asi
třikrát větší úhel hřbetu náběhu než
závitníky pro slepé otvory. Odůvodnění
viz strana 80.

Prototex® X·pert P
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Zvláštnosti při závitování
Hluboko položené a hluboké závity do slepých
otvorů
−−Pokud je to možné, použijte závitníky s přímou
drážkou s axiálním přívodem chlazení nebo závitníky
pro slepé otvory s velkým úhlem šroubovice bez
povlaku či s vaporizovaným čelem:
• Paradur® HT (přímé drážky)
• Paradur® Synchrospeed s povlakem Tin/vap
(ve šroubovici)
−−pro nerezové oceli a všeobecně k řešení problémů
doporučujeme tváření závitů; pro řezání závitů
v nerezových ocelích jsou absolutně nezbytné
závitníky ve šroubovici:
• tváření závitů: Protodyn® S Eco Inox
• řezání závitů: Paradur® X·pert M

Šikmý výběh závitu
−−používejte závitníky pokud možno s dlouhou vodicí
částí a maximální stabilitou
(např. Prototex® X·pert P, Prototex® X·pert M)
• zkosení do 30° je relativně bezproblémové
−−alternativa: frézování závitů

Závity s výrazně hlubším otvorem, než je hloubka
závitu
−−použijte závitník pro průchozí otvory s modifikovaným lamačem s náběhem:
• snižte podbroušení náběhu na hodnotu závitníku
na slepé otvory
• zkraťte délku náběhu asi na 3 chody
Výhoda: vyšší životnost než závitníky pro slepé otvory
s velkým úhlem šroubovice
Nevýhoda: tříska zůstává v otvoru
−−pro materiály s krátkou třískou, jako např. GG25, je
možné používat také přímé drážky nástroje bez
lamače s náběhem:
• Paradur® Eco CI
−−samozřejmě se pro toto obrábění mohou používat
také závitníky pro slepé otvory s velkým úhlem
šroubovice

Závity s drážkou
−−závity s drážkou by se měly obrábět nástroji
s velkým úhlem šroubovice:
• Paradur® X·pert M
• Paradur® X·pert P
• Paradur® Eco Plus
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Procesní síly při řezání závitu

Programování posuvu při použití upínačů s kompenzací

Při řezání závitů se vyskytují axiální síly
způsobované nástrojem. Závitníky s pravou šroubovicí jsou vystaveny axiální síle

Při použití závitořezných upínačů s kompenzací délky
se musí dbát na nástrojem podmíněné axiální síly vznikající při obrábění.

ve směru posuvu. U závitníků s lamačem
s náběhem působí tato síla proti směru posuvu.

U závitníků ve šroubovici pro slepé otvory vzniká axiální síla ve směru posuvu. Proti této síle se musí
působit záporným programováním.
Směr otáčení
Řezná síla
Axiální síla
  Radiální síla

Nástrojem podmíněná
axiální síla
Procesní síly u závitníků
s lamačem s náběhem

Procesní síly u závitníků
s pravou šroubovicí

Při použití upínačů s kompenzací mohou
tyto axiální síly vést k tomu, že se vyřízne
příliš velký závit – to se nazývá axiální zaříznutí. K axiálnímu zaříznutí přispívá po-

Obrobek

Řezací závitník

Axiálně zaříznutý závit u nástrojů s pravou šroubovicí: zaříznutí na spodní straně boku

Další informace k zaříznutí a k
protiopatření najdete na straně 91
(Problémy a řešení pro řezání závitů).
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Obvyklé hodnoty posuvu pro tento případ obrábění leží
mezi 90 a 98 % teoretického posuvu. Teoretický posuv
lze vypočítat následujícím vzorcem:

užití nástrojů s velkým úhlem šroubovice
s velkým úhlem podbroušení boků v měkkých materiálech nebo nesprávné ošetření řezných hran.

Obrobek

Programování stroje
90-98 %

Řezací závitník

Axiálně zaříznutý závit u závitníků
s levotočivými šroubovicemi nebo
závitníků s lamačem s náběhem:
zaříznutí na horní straně boku

vf = n x p

n = otáčky; p = stoupání závitu

U nástrojů s levotočivou šroubovicí, příp.
u závitníků s lamačem s náběhem se poměry
obrací – vznikají axiální síly proti směru posuvu.

Nástrojem podmíněná
axiální síla

Programování stroje
100 %

Zde se doporučuje naprogramování teoretického posuvu.
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Modifikace
Negativní fazetka
(Secur Fase)

tříska se kroutí
v menším průměru,
kratší tříska

Tvorba třísky

Zkrácený náběh

tříska se kroutí
v menším průměru,
méně třísky

Redukovaná
šroubovice v náběhu

tříska se kroutí
v menším průměru,
kratší tříska

Závit
zkosený

Čelo bez povlaku

beze změny

třísky se kroutí
v menším průměru,
kratší tříska

  

nepovlakované:

Životnost
povlakované:

  

nepovlakované:  

Kvalita závitu
povlakované:

  

Tloušťka třísky

Krouticí moment

Příklad použití

vyhnutí se namotávání
třísky v konstrukčních
ocelích jako St52, C45 atd.

závit téměř až ke dnu
otvoru, zlepšené lámání
třísky

optimalizace tvorby
třísky v ocelích a hliníku

problémy s vylamováním
nebo navařováním ve
vodicí částí

optimalizace tvorby
třísky v ocelích, obrábění
klikových hřídelí

Standardní nástroje
s odpovídající
modifikací

Paradur® Secur
Paradur® HSC
Prototex® HSC

všechny nástroje
s tvarem náběhu E/F

Paradur® Ni 10
Paradur® HSC

Paradur® Eco Plus
Paradur® X·pert M
Paradur® Synchrospeed

všechny nepovlakované
nástroje a Paradur®
Synchrospeed (TiN-vap)

roste         
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zůstává bez změny         

klesá         

klesá výrazně

89

Technické informace – řezání závitů

Problémy a řešení
Zvládnutí třísky:
Zvládnutí třísky je u řezání závitů ve slepých
otvorech, především u hlubokých slepých
otvorů v houževnatých materiálech s dlouhou třískou centrálním tématem. Problémy
při zvládání třísky se projevují formou klubek třísky, náhodně se vyskytujících špiček
krouticího momentu, vylamováním zubů ve
vodicí části a/nebo úplným zlomením.
Náprava:
K optimalizaci zvládání třísky je možné
modifikovat* standardní závitníky nebo
vytvořit nové konstrukce:
−−nabroušení redukované šroubovice
s cílem dostat kratší třísku
−−snížení úhlu čela s cílem stáčení třísky
do menšího průměru a jejího zkrácení
−−u nástrojů s mírně stočenou šroubovicí
nebo u nástrojů s přímou drážkou je
možné výše uvedená opatření kombinovat
a doplnit je axiálním přívodem chladicího
prostředku, který podporuje vyplachování
krátké třísky; především u hromadné
výroby je to osvědčená metoda ke zvýšení
spolehlivosti a produktivity
−−zabroušení čela, příp. bezpovlaková
redukovaná šroubovice; tím se dosáhne
tvorby dobře zvládnutelné třísky
−−náhrada povlaků TiN/TiCN povlakem THL,
protože THL vykazuje lepší vlastnosti
tvorby třísky; použití bezpovlakových
nebo vaporizovaných nástrojů místo
povlakovaných
−−zkrácení náběhu (přepracování) – vzniká
méně silnější třísky
−−snížení počtu drážek (překonstruování),
tloušťka třísky vzroste a stabilita
nástroje se zvýší
−−použití nástroje s negativní fazetkou
(např. Paradur® Secur)

V zásadě platí:
Čím vyšší je pevnost materiálu a čím
nižší je mez tažnosti materiálu, tím
lépe lze třísku zvládat. U měkkých
konstrukčních ocelí, nízkolegovaných
ocelí a nerezových ocelí nižší pevnosti
je zvládání třísky nejobtížnější.
Čím více vlivů způsobených výše uvedenými opatřeními působí na tvorbu třísky, tím horší je kvalita povrchu závitu.
Proto se opatření musí bezpodmínečně sladit s požadavky zákazníka.
−−Tváření závitů nebo frézování závitů:
Materiály, u kterých je zvládání třísky
problematické při řezání závitů ve
slepých otvorech, je možné většinou
obrábět beztřískově tvářením. Není-li
tváření závitů přípustné, je možné
problém vyřešit frézováním závitů. Při
tomto procesu vzniká kratší tříska.

Příklad pro vylamování při problémech se
zvládáním třísky

Zaříznutí:
Geometrie závitníků je přizpůsobena pro
určité aplikace. Při nevhodném použití
mohou závitníky vytvářet příliš velké
závity – tomu se říká zaříznutí.
Poznámka:
U tváření závitů, frézování závitů a při
synchronním řezání závitů k zaříznutí
téměř nedochází.
Zaříznutí se vyskytuje nejčastěji u závitníků
pro slepé otvory s vyšší šroubovicí. Axiální
síla ve směru posuvu, vznikající na základě
úhlu šroubovice, může závitník vtáhnout do
otvoru rychleji, než to odpovídá vlastnímu
stoupání – zde se hovoří o efektu vývrtky
a o tzv. axiálním zaříznutí. Na závitníky
pro průchozí otvory působí na základě
geometrie axiální síly proti směru posuvu,
to může vést rovněž k axiálnímu zaříznutí. K axiálnímu zaříznutí přispívá použití
závitníků s velkým úhlem podbroušení boků
v měkkých materiálech nebo nesprávné
ošetření řezných hran.

Axiálně zaříznutý závit ve slepém otvoru

Závitníky, které se z výše uvedených důvodů zařezávají, produkují systematicky příliš
velké závity. Sporadické zaříznutí se může
vyskytnout, když na nástroj kvůli nahromadění třísky nebo navařování materiálu
působí jednostranné radiální síly – zde se
hovoří o radiálním zaříznutí.  
Náprava:
−−synchronní obrábění
−−použití nástrojů vyladěných pro
daný materiál
−−zvolení vhodného povlaku
(proti radiálnímu zaříznutí)
−−optimalizace zvládání třísky
(proti radiálnímu zaříznutí)
−−použití závitníků s nižším úhlem
šroubovice
−−použití závitníků se speciální úpravou:
• Paradur® X·pert P; Paradur® Eco Plus
• Prototex® X·pert P; Prototex® Eco HT
−−frézování závitů
−−tváření závitů

Axiální zaříznutý průchozí závit

* Modifikace jsou podrobně vysvětleny a znázorněny na stranách 88-89.
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Problémy a řešení
Povrch závitu:
Povrch závitu určují následující vlivy:
−−výrobní metoda: řezání, tváření, frézování
−−opotřebení nástroje
−−geometrie
−−povlak
−−obráběný materiál
−−chladicí prostředek a jeho dostupnost
ve funkční oblasti nástroje

Poznámka:
Při řezání a tváření závitů není téměř
možné ovlivnit kvalitu povrchu řeznými
parametry. Na rozdíl od toho je možné
u frézování závitů volit vzájemně
nezávisle řezné rychlosti a rychlosti
posuvu.

Optimalizace povrchu závitu při řezání
závitů:
−−nahrazení řezání závitů tvářením nebo
frézováním
−−zvětšení úhlu čela
−−nižší tloušťka třísky prostřednictvím
delšího náběhu nebo zvýšení počtu
drážek (u závitníků pro slepé otvory se
tím ovšem zhoršuje tvorba třísky)
−−TiN a TiCN vytváří v oceli zpravidla
nejlepší povrchy (v hliníku vytváří
nejlepší povrchy nástroje bez povlaku
nebo nástroje s vrstvami CrN a DLC)

Závitník s vrstvou
TiCN v AlSi7

Závitník s vrstvou
DLC v AlSi7

−−obohacení emulze nebo použití oleje
místo emulze
−−přivádění chladicího maziva přímo
k funkční oblasti
−−dřívější nahrazení nástroje novým
Některá z navrhovaných opatření vedou
sice k zlepšení jakosti povrchu, jsou ale
provázena zhoršením zvládání třísky – to
je především u hlubokých slepých otvorů
problematické. Také zde je nejlepší zvolit
kompromis při zohlednění požadavků
zákazníka.
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Opotřebení:
Vysoká tvrdost zajišťuje vysokou odolnost
proti opotřebení a tím dlouhou životnost.
Zvýšení tvrdosti vede ale zpravidla ke snížené houževnatosti.
U malých rozměrů a nástrojů s velkým
úhlem šroubovice je vysoká houževnatost
potřebná, protože jinak může docházet
k úplnému zlomení.
U tvářecích závitníků, nástrojů s přímou
drážkou a nástrojů s mírně stočenou šroubovicí, jakož i při obrábění abrazivních materiálů s nižší pevností se tvrdost nástroje
může zpravidla bezproblémově zvýšit.

Příklad abrazivního opotřebení

Nalepování na nástroji:
V závislosti na obráběném materiálu lze
jako řešení problému doporučit speciální
povlaky a povrchové úpravy:
−−hliník a slitiny hliníku:
bez povlaku, CrN, DLC, WC/C
−−měkké oceli a nerezové oceli: vap
−−měkké konstrukční oceli: CrN
Příklad nalepování
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Základy metody
Tváření závitů je metoda beztřískové
výroby vnitřních závitů tvářením za
studena. Materiál se vytlačováním
uvede do tekutého skupenství. Tím se
vytvoří zhuštěný profil závitu. Drážky
pro odvod třísky potřebné při řezání
závitů díky tomu mohou odpadnout,
což zvyšuje stabilitu nástroje.

Tváření závitů je předurčeno pro hromadnou výrobu – tedy například pro automobilový průmysl. Na základě beztřískové výroby
závitů ve spojení s vysokou stabilitou
nástroje díky uzavřenému mnohoúhelníkovému profilu je možné realizovat nanejvýš
spolehlivé procesy. Kromě toho lze v porovnání s řezáním závitů často realizovat vyšší
řezné parametry při současně vyšší životnosti. V porovnání s řezáním závitů je při
tváření závitů potřeba asi o 30 % vyšší
krouticí moment.

Zpevněním za studena ve spojení s nepřerušovaným průběhem vláken vytvořeného závitu (viz obrázek dole vpravo)
vzroste značně jak pevnost proti vytržení
při statickém zatížení, tak i mez únavy při

dynamickém zatížení. Naproti tomu stojí
přerušovaný průběh vláken, který vzniká
při řezání a frézování závitů (viz obrázek
dole vlevo).

Tvářecí vlna

Je třeba mít na paměti, že u tvářených
závitů vzniká v oblasti vrcholu vždy
tvářecí vlna. Proto není tváření závitů
přípustné ve všech oborech. Konkrétní
omezení jsou uvedena vedle:
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Poznámka:
Při tváření závitů podléhá vrtaný otvor
v porovnání s řezáním a frézováním
závitů užší toleranci. Proto není tváření
závitů hospodárnější alternativou ve
všech případech. Je proto zcela
nezbytné posoudit konkrétní případ.
Vzorce pro výpočet potřebných vrtaných otvorů jsou na stranách 70–71.

Pro různé případy použití se hodí různé
tvary náběhu:
−−tvar D, 3,5–5,5 závitu:
průchozí závit
−−tvar C, 2–3,5 závitu:
závit ve slepém otvoru a průchozí závit
−−tvar E, 1,5– 2 závity:
závit ve slepém otvoru
Přibližně 65 % všech obráběných materiálů používaných v průmyslu lze tvářet.
Meze jsou uvedeny níže:
−−křehké materiály s mezí tažnosti menší
než 7 %, např.:
• šedá litina
• slitiny Si s podílem Si > 12 %
• slitiny Cu-Zn s krátkou třískou
• duroplasty
−−stoupání závitu > 3 mm (obzvlášť
hospodárné je tváření při stoupáních
≤ 1,5 mm)
−−pevnost v tahu > 1 200–1 400 N/mm²
Typické materiály pro tváření závitů
jsou:
−−ocel
−−nerezová ocel
−−měkké slitiny mědi
−−hliníkové slitiny k tváření

−−potravinářský průmysl a medicínská
technika (tvorba zárodků v oblasti
tvářecí vlny)
−−automatické šroubování součástí
(možné uváznutí šroubu ve tvářecí vlně)
−−nepovoleno v leteckém průmyslu
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Vliv průměru předvrtaného otvoru
Průměr předvrtaného otvoru má velký
vliv na proces tváření závitů. Jednak to
ovlivňuje potřebný krouticí moment

a trvanlivost tvářecího závitníku, jednak
také výsledný tvar závitu. Tyto souvislosti
jsou názorně ukázány v grafu.

Pro tvářené závity jsou podle DIN 13-50
přípustné větší průměry malého průměru
závitu než u řezání závitů. U tvářeného
závitu třídy tolerance 6H se sice musí
dodržet minimální průměr malého průmě-

ru závitu třídy tolerance 6H, maximální
průměr malého průměru závitu se však
opírá o třídu tolerance 7H. Tato souvislost
je znázorněna na příkladu v diagramu níže.

Příklad pro přípustné průměry malého průměru závitu na základě rozměru M6-6H
řezání závitu

5,217

5,2

5,153

minimální rozměr

jmenovitý rozměr

maximální rozměr

Průměr vrtaného otvoru

průměr jádra v mm

5,15

krouticí moment

tváření závitů

5,25

životnost

5,1
5,05
5
4,95

4,917

4,917

4,9
4,85
4,8
4,75

min*

minimální
průměr 6H

maximální
průměr 6H

minimální
průměr 6H

maximální
průměr 7H

max*

* tolerance vytvořeného průměru jádra podle DIN 13-50

Příklad: M16 x 1,5-6H, 42CrMo4; Rm = 1 100 N/mm2
Ø předvrt. otv.: 15,22 mm
–> Ø jádra: 14,37 mm

Ø předvrt. otv.: 15,3 mm
–> Ø jádra: 14,51 mm

Ø předvrt. otv.: 15,34 mm
–> Ø jádra: 14,62 mm

Poznámka:
Závislost průměru předvrtaného otvoru a průměru jádra závitu:
Vyvrtá-li se vrtaný otvor o 0,04 mm větší, zvětší se průměr jádra závitu
(po tváření) alespoň o 0,08 mm – tedy alespoň o činitel 2.
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Praktický tip:
Především v hromadné výrobě se vyplatí optimalizovat průměr předvrtaného otvoru. Přitom platí:
Průměr předvrtaného otvoru by se měl volit tak
velký, jak je to jen možné, a tak malý, jak je to
nutné.
Čím větší je průměr předvrtaného otvoru, tím:
−−vyšší je trvanlivost nástroje
−−snadnější a spolehlivější je proces tváření
−−nižší je potřebný krouticí moment
Je nutné dbát na to, aby zůstala zachována kalibrita
závitu!
Doporučené průměry předvrtaného otvoru
jsou uvedeny v tabulce na straně 116.
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Modifikace

Problémy a řešení
Grafické znázornění

Účinek

Vedlejší efekt

tvar náběhu D

zvýšená životnost

mírně delší doba
taktu

tvar náběhu E

závit až téměř ke
dnu otvoru a trochu
kratší doba taktu

klesající životnost

radiální
v yústění
chlazení

vylepšené podmínky
chlazení a mazání
(pro hluboké závity
a náročné materiály)

vyšší náklady na
nástroje

mazací drážky
na stopce

lepší podmínky
chlazení a mazání
(ne tak efektivní
jako radiální vyústění
chlazení)

–

obrábění těžko
přístupných míst
je možné

–

prodloužená
celková délka

povlaky
a povrchové
úpravy
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vyladění povlaku na
konkrétní případ
použití

případně vyšší
náklady na nástroje

V zásadě je tváření závitů velmi spolehlivé.
Především u hlubokých slepých otvorů
v měkkých nebo houževnatých materiálech, u kterých při řezání závitů nejčastěji
vznikají problémy s odvodem třísky, se
plně uplatňují výhody tváření závitů. Proto
je možné považovat samotné tváření
závitů za skutečné řešení problému.
Je hezkou technickou náhodou, že právě
ty materiály, které nejčastěji způsobují
problémy s třískou – jako např. St52,
16MnCr5, C15 – je možné dobře tvářet.
Tváření závitů je výhodné také tehdy, když
je vyžadována velmi dobrá kvalita povrchu.
Hloubky drsnosti tvářených závitů jsou
zpravidla výrazně nižší než u řezaných
závitů.
I přes výhody, které přináší beztřísková
výroba závitů, je potřeba při tváření závitů
dbát na určité body, které zajišťují spolehlivý proces:
−−průměr předvrtaného otvoru má v porovnání s řezáním závitů menší toleranci
(např. při M6 ±0,05 mm)
−−ve vrtaném otvoru nesmí zůstat žádná
tříska z vrtání; to lze zajistit spirálovým
vrtákem s vnitřním chlazením, příp.
tvářecím závitníkem s axiálním vyústěním chlazení; v posledním případě by se
měl tvářecí závitník před tvářením
krátce polohovat nad vrtaným otvorem
−−potřebný krouticí moment je při tváření
závitů vyšší než při řezání; v případě
potřeby se proto musí zvýšit nastavená
hodnota upínače

−−při tváření se musí věnovat větší pozornost chladicímu mazivu a zásobování
chladicím mazivem; krátkodobý chod
nasucho má větší dopady než při řezání
závitů. To souvisí s tím, že na tvářené
hrany působí vyšší měrné tlaky a mazací
drážky mají při tváření menší průřezy
než drážky pro odvod třísky závitníků.
Na základě menších mazacích drážek
získává tvářecí závitník vyšší stabilitu,
která je však kvůli zvýšenému krouticímu momentu také potřebná. Větší
mazací drážky by kvůli vysokým působícím silám vedly snadno k vylamování
tvářecích hran. Detaily ke správnému
chlazení a mazání jsou uvedeny na
straně 60.
−−součinitel tření se pro každý povlak
s rostoucí teplotou snižuje; proto mohou
mít vyšší rychlosti tváření za následek
vyšší životnost
−−renomovaní automobiloví výrobci často
požadují dodržení určité nosné výšky
závitu; se standardními nástroji to nelze
vždy spolehlivě zajistit
Poznámka:
Walter Prototyp je schopen
spolehlivě realizovat požadavky
automobilových výrobců pomocí
speciálních profilů.
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Technické informace – frézování závitů

Problémy a řešení

Základy metody

Mezní případy tváření závitů:
Je obtížné uvést jasné hranice pro tváření,
protože vždy existují výjimky, u kterých se
meze úspěšně překračují – nebo kde jich
není vůbec dosaženo.
−−Pevnost v tahu
V závislosti na materiálu a podmínkách
mazání mez činí asi 1 200 N/mm². Jsou
však známy případy, ve kterých bylo
možné nerezovou ocel dobře tvářet
pomocí tvářecích závitníků HSS-E,
konkrétně Inconel 718, považovaný za
těžko obrobitelný pomocí tvářecích
závitníků VHM. Oba materiály měly
pevnost asi 1 450 N/mm².
−−Mez tažnosti
Všeobecně se jako minimální hodnota
pro mezní protažení uvádí 7 %. Avšak
i zde jsou známé případy, ve kterých byl
tvářen např. materiál GGG-70 s mezním
protažením pouze 2 %. V tomto případě
byly patrné pouze nepatrné trhlinky na
bocích, které zákazník akceptoval.
V těchto případech by se ale nemělo
počítat s vyšší pevností dosaženou při
tváření.
−−Stoupání a profil závitu
Při stoupání vyšším než 3 až 4  mm se
musí meze pro výše uvedené pevnosti
v tahu upravit směrem dolů. Druhy
závitů se strmými boky (např. 30°
u lichoběžníkových závitů) se musí
v jednotlivých případech prověřit.
−−Obsah Si
Slévárenské slitiny AlSi je možné tvářet,
když obsah křemíku nepřesahuje 10 %.
Také zde jsou však známy případy, kdy
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obsah Si činil 12-13 %. Pak je ale nutné
akceptovat kompromisy v jakosti povrchu a v pevnosti proti vytržení závitu.
−−Tvářecí vlna
Tvářecí vlna, ke které nevyhnutelně
dochází na vrcholu závitu, se může stát
problémem, když se šrouby šroubují
automatizovaně. První otáčky závitu se
občas navedou do tvářecí vlny.
Také u komponent pro potravinářský
průmysl a medicínskou techniku se
tvářené závity nesmí používat, protože
nečistoty ve tvářecí vlně nelze mytím
spolehlivě odstranit.
Poznámka:
Walter Prototyp je schopen navrhnout speciální nástroje, u kterých se
tvářecí vlna za určitých předpokladů
může zavřít. Jsou známy případy,
ve kterých zákazníci proto povolili
tváření závitů i přes svůj původní
postoj.

Profil závitu se
standardním
závitníkem

Profil závitu
se speciálním
závitníkem

−−Letecký průmysl
V leteckém průmyslu není tváření závitů
povoleno. Změny struktury, ke kterým
dochází při tváření závitů nebo svařování, zde nejsou v zásadě povoleny.

Základní aspekty frézování závitů:
−−jsou nutné obráběcí stroje s 3D CNC
řízením (v dnešní době je to většinou
standard)
−−konvenční frézování závitů je možné asi
do hloubky 2,5 x DN, orbitální frézování
závitů asi do hloubky 3 x DN

−−vyšší náklady na nástroje v porovnání
s řezáním závitů
−−u závitů s menším stoupáním a velkým
rozměrem je frézování závitů často
rychlejší než řezání a tváření závitů

Na rozdíl od řezání a tváření závitů je při frézování stoupání vytvářeno CNC řízením.

P = P stoupání

Řezání závitů: stoupání závitu P je vytvářeno
závitníkem/tvářecím závitníkem.

Teoreticky by se mohla fréza pro vnitřní
závity použít i k výrobě vnějšího závitu.
Takto vyrobené závity ale neodpovídají
normě, protože vnější závity jsou k minimalizaci vrubového účinku v jádře zakulacené a vnější průměr by byl příliš malý.

T = dělení = P stoupání

Frézování závitů: Stoupání závitu P je
vytvářeno CNC řízením (cirkulární program).

šroub

matice

Protože závitový kroužkový kalibr kontroluje závit podle středního průměru,
zůstane kalibrovatelnost zachována.
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Základy metody
Na rozdíl od řezání a tváření závitů stoupá potřebný krouticí moment u frézování
závitů s rostoucí velikostí závitu jen mírně.

Proto je možné vyrábět také velké závity
na strojích s nižším výkonem.

krouticí moment

řezání závitů

frézování závitů

Korekce posuvu
Protože frézování závitů probíhá na
kruhové dráze, a břit tak musí urazit delší
dráhu než střed nástroje, musí se rozlišovat mezi obrysovým posuvem a posuvem
středu nástroje.
Protože posuv nástroje se vždy vztahuje
na posuv středu nástroje, musí se posuv
frézy snížit.

Poznámka:
Při frézování závitů šroubů jsou
poměry přesně naopak.

obrysový posuv (vf)
středová dráha (vm)

velikost závitu

D

Frézování závitů je velmi spolehlivá výrobní metoda.
Všeobecně vzniká krátká tříska, proto její
odvod nepředstavuje problém. Pro fré-

zování závitů nejsou kromě toho potřeba
žádné speciální upínače – téměř všechny
frézovací upínače je možné použít také
pro frézování závitů.

d=

= n. ø
e
jm

ø fré

zy

Je nutné rozlišovat mezi dvěma základními procesy frézování:

Nesousledné frézování
(při pravém závitu shora dolů)
Nesousledné frézování je preferováno při
obrábění tvrzených materiálů nebo jako
opatření proti kónickým závitům.

Sousledné frézování
(při pravém závitu zdola nahoru)
Sousledné frézování zvyšuje životnost
a zabraňuje vzniku stop po chvění nástroje,
podporuje ale konicitu závitů.

Walter GPS automaticky provádí tuto
redukci při generování CNC programu.
Mnohá CNC řízení redukují posuv ze
stejného důvodu rovněž automaticky.
Redukce posuvu na kruhové dráze se
pak musí v CNC programu deaktivovat
odpovídajícím příkazem G. Zda stroj posuv
automaticky koriguje, lze určit porovnáním
doby cyklu vypočítané v GPS se skutečnou
dobou cyklu.

Praktický tip:
Pro zjištění, zda obráběcí stroj
automaticky koriguje posuv, je možné
otestovat program při přísunu bez
pracovního záběru. Porovnání skutečné doby cyklu s dobou určenou pomocí Walter GPS ukazuje, zda se musí
posuv přizpůsobit v CNC programu.

Poznámka:
Software Walter GPS určí automaticky správný proces pro
daný  případ obrábění a zohlední přitom jak detaily nástroje,
tak i detaily obrábění.
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Základy metody
K snížení radiálních sil působících na
nástroj je možné provést rozdělení řezu:

Axiální rozdělení řezu

Poznámka:
Při axiálním rozdělení řezu je nutné
dbát na to, aby byla závitová fréza
přesazena vždy o násobek stoupání.

Kvůli řezným silám je normální, že závitová fréza je na stopce odtlačována méně
než na přední řezné hraně. To vede ke kónickým závitům. U konvenční závitové fré-

zy se proto musí při obrábění oceli počítat
na mm hloubky závitu s konicitou přibližně
1/1 000 mm. Příčinou jsou radiální síly působící na závitovou frézu.

teoretický obrys

skutečný obrys
1. řez

2. řez

Radiální rozdělení řezu
3/4

4/4

1. řez
nesousledné
frézování
2. řez
sousledné
frézování

1. řez

2. řez

Výhody:
−−lze vyrobit větší hloubky závitu
−−snížené nebezpečí zlomení nástroje
−−i při relativně labilním upnutí je možné
frézování závitů
−−působí proti kónickým závitům

S cílem působit proti tomuto fyzikálnímu
zákonu je geometrie závitových fréz již
provedena mírně kónicky. Při ztížených
podmínkách obrábění může být přesto
nutné řešit problém prostřednictvím
následujících opatření:
−−(vícenásobné) radiální rozdělení řezu
−−provedení všech radiálních řezů proti
směru posuvu
−−na konci procesu jedno projetí řezu
naprázdno bez dodatečného posuvu

Poznámka:
Alternativně je možné použít také
orbitální závitové frézy (TMO), které
vytváří válcovitý závit až ke dnu otvoru.
Výše uvedená opatření sice zvyšují dobu
cyklu, v mnoha případech jsou však nevyhnutelná, nelze-li jinak zajistit kalibrovatelnost závitu.
Především u úzce tolerovaných závitů
a těžko obrobitelných materiálů (jako
např. Inconel) je tato konicita problematická pro kalibrovatelnost závitu.

Nevýhody:
−−zvýšené opotřebení nástroje
−−vyšší výrobní doba
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Zkreslení profilu

CNC programování

Na základě diagonálního frézování v úhlu
stoupání se profil závitu nástroje přenáší
zkresleně na součást. Toto takzvané

žádné stoupání – žádné zkreslení profilu

zkreslení profilu je níže znázorněno na
příkladu.

stoupání P = 12 – zkreslení profilu přítomné

CNC programování s Walter GPS
V zásadě se doporučuje vytvářet CNC
program pomocí softwaru Walter GPS. To
je velmi důležité, protože GPS na rozdíl od
předhotovených strojních cyklů zohledňuje stabilitu nástroje a při případném
přetížení nástroje stanoví redukci řezných
parametrů nebo radiální rozdělení řezu.
Poznámka:
Je výhodnější provést radiální rozdělení řezu při neměnném posuvu na zub
místo zvolení řezu a snížení posuvu na
zub. Při příliš nízkém posuvu na zub se
totiž břit nadměrně opotřebovává.

Walter GPS umožňuje i nezkušeným uživatelům vytvořit spolehlivě a bezpečně
program frézování závitů pro sedm různých systémů řízení. Na rozdíl od předchůdce CCS bylo ovládání značně zjednodušeno. Kromě toho je automaticky navrhnuta nejhospodárnější strategie k výrobě závitu.
Každá programová řádka je opatřena komentáři, takže pohyby stroje lze trvale sledovat (možnost zvolit různé jazyky). Níže je uveden příklad CNC programu
k frézování vnitřního závitu na řízení podle
ISO kódu DIN 66025.

Poznámka:
Čím více se průměr frézy blíží jmenovitému průměru závitu a čím vyšší je stoupání
závitu, tím výraznější je zkreslení profilu.

Pro vyrobení kalibrovatelných závitů se musí dbát na následující pravidla:
Závit metrický:
průměr frézy ≤ 2/3 x jmenovitý průměr závitu
závit metrický jemný:
průměr frézy ≤ 3/4 x jmenovitý průměr závitu
Příklad zkreslení profilu u závitu M18 x 1,5
průměr
závitové frézy v mm

přesazení boku vlivem
zkreslení profilu v mm

16

0,0386

14

0,0167

S malými závitovými frézami je teoreticky
možné vyrábět libovolně velké závity.
Životnost však klesá s rostoucí velikostí

závitu a omezujícími faktory jsou také
stabilita nástroje a délka části břitu.

Poznámka:
Speciální závity a závity s nízkými vrcholovými úhly závitu vyžadují kvůli zkreslení
profilu kontrolu ohledně technické realizovatelnosti.
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CNC programování

Modifikace

Programovací rádius „Rprg.“
Programovací rádius – zkráceně Rprg. –
představuje důležitou veličinu pro seřízení. Rprg. se vypočítá na základě středního
průměru závitové frézy a umožňuje okamžitou výrobu kalibrického závitu. Pracné postupné zjišťování korekční hodnoty
odpadá. Rprg. je možné odečíst ze stopky
nástroje a musí se při přípravě stroje při
vytváření CNC programu zadat do tabulky
nástrojů CNC systému řízení.
Rprg. je definován tak, aby při použití v CNC programu bylo početně dosaženo
nejmenšího rozměru tolerance závitu. Při
vytváření CNC programu pomocí GPS se
zobrazuje korekční rozměr, se kterým je
možné dosáhnout středu zvolené tolerance závitu. Korekční rozměr se musí odečíst od Rprg., následně se upravený Rprg.
zadá do CNC systému řízení.
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V průběhu používání nástroje se opotřebovávají řezné hrany, nástroj se více otlačuje
a závity se zužují. Snížením Rprg. je možné toto opotřebení kompenzovat – a nadále vyrábět kalibrované závity. Doporučují se korekční kroky o velikosti od 0,01 mm.
U malých nástrojů není korekce Rprg.
v porovnání s většími nástroji tak často
možná, protože radiální síly rostou a zvyšuje se nebezpečí zlomení nástroje. Mají-li se nástroje ostřit, doporučuje se proto
měnit je po 80 % maximální životnosti.

Grafické znázornění

Modifikace

Efekt

zahlubovací a rovnací stupeň

zahloubení a rovnací stupeň
v jednom nástroji

chladicí drážky na stopce

cílené chlazení bez zeslabení
průřezu nástroje v řezné
oblasti

radiální vyústění chlazení

cílené chlazení u průchozích
závitů

chody závitu odbroušeny

snížené řezné síly, ale delší
doba obrábění, protože jsou
potřeba dvě otáčky

odjehlovací břit

odstranění nedokončeného
chodu závitu na náběhu závitu
bez dalšího pracovního kroku

první profil závitu na čelní
straně prodloužený

sražení hran vrtaného otvoru

zabroušení krčku

umožňuje axiální rozdělení
řezu – vhodné pro hluboké
závity

109

Technické informace – frézování závitů

Problémy a řešení

Řezné parametry/strategie/nastavení

fz v [mm/zub]

kalibrovatelnost

TMO – specialisté na komplexní úkoly:
Nástroje řady TMO mohou často posloužit k řešení
problému. Například když se musí vyrábět hluboké
závity, obrábět tvrzené materiály nebo když konvenční
závitové frézy vytváří kónické závity. Bližší informace
k tomu jsou na stranách 36 a 102-105.
Kónický závit:
Vysvětlení a řešení problému najdete na
stranách 102-105.

vc v [m/min]

Poznámka:
Použití nástrojů řady TMO je technicky velmi dobrá alternativa, je-li potřeba vytvářet válcové závity.

programování
sousledné frézování

Chlazení a mazání:
Problémy, které jsou podmíněny chlazením a mazáním,
jakož i odpovídající řešení jsou popsány na straně 59.

nesousledné frézování
rozdělení řezu
programovací rádius
[Rprg.]

Obrábění tvrdých materiálů:
−−používejte jen nástroje určené speciálně k obrábění
tvrdých materiálů (TMO HRC a závitové frézy Hart 10)
−−pokud možno obrábějte nesousledně (viz doporučení
Walter GPS)
−−zvolte největší povolený průměr předvrtaného otvoru
−−při problémech s válcovitostí závitů projeďte jeden
prázdný řez nebo použijte nástroje řady TMO HRC
−−nepoužívejte chladicí mazivo, ale odstraňte tvrdou
třísku z otvoru pomocí ofuku vzduchem nebo MMS

chlazení
upnutí
Obrobek

zlomení nástroje

kónické
závity

vylamování
řezných hran

nízká
životnost

stopy po chvění
nástroje

Vymezení problému

průměr předvrtaného
otvoru
odvod třísky
stabilita/geometrie

Nástroj

délka vyložení
úhel šroubovice
povlak
házivost
Legenda:
kontrola       
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  snížení       

  zlepšení/zvýšení         

přednostní použití
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Vzorce
Otáčky
n [min-1]

n    =

vc x 1000
d1 x ∏

[min-1]

Řezná rychlost
vc [m/min]

vc    =

d1 x ∏ x n
1000

[m/min]

Rychlost posuvu
vf [mm/min]
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vf    =

pxn

[mm/min]
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Rozměry malého průměru závitu při řezání a frézování
závitů
M

Zkratka
podle DIN 13

MF

Malý průměr závitu
(mm)
6H min
6H max

Průměr vrtáku
(mm)

Závit Unified Coarse

Zkratka
podle ASME B 1.1

Malý průměr závitu
(mm)
2B min
2B max

Průměr vrtáku
(mm)

M2

1,567

1,679

1,60

Č.   2-56

1,694

1,872

1,85

M 2,5

2,013

2,138

2,05

Č.   4-40

2,156

2,385

2,35

M3

2,459

2,599

2,50

Č.   6-32

2,642

2,896

2,85

M4

3,242

3,422

3,30

Č.   8-32

3,302

3,531

3,50

M5

4,134

4,334

4,20

Č. 10-24

3,683

3,962

3,90

M6

4,917

5,153

5,00

1

4,976

5,268

5,10

M8

6,647

6,912

6,80

5

6,411

6,734

6,60

/4 -20
/16 -18

M 10

8,376

8,676

8,50

3

7,805

8,164

8,00

M 12

10,106

10,441

10,20

1

10,584

11,013

10,80

/8 -16

/2 -13

M 14

11,835

12,210

12,00

5

/8 -11

13,376

13,868

13,50

M 16

13,835

14,210

14,00

3

/4 -10

16,299

16,833

16,50

15,50

M 18

15,294

15,744

M 20

17,294

17,744

17,50

M 24

20,752

21,252

21,00

M 27

23,752

24,252

24,00

M 30

26,211

26,771

26,50

M 36

31,670

32,270

32,00

M 42

37,129

37,799

37,50

UNF

Malý průměr závitu
(mm)
6H min
6H max

Závit Unified Fine

Zkratka
podle ASME B 1.1

Jemný metrický závit ISO

Zkratka
podle DIN 13
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UNC

Metrický normální závit ISO

Průměr vrtáku
(mm)

Průměr vrtáku
(mm)

Č.   4-48

2,271

2,459

2,40

Č.   6-40

2,819

3,023

2,95

Č.   8-36

3,404

3,607

3,50

Č. 10-32

3,962

4,166

4,10

1

5,367

5,580

5,50

5

/16 -24

6,792

7,038

6,90

3

/8 -24

8,379

8,626

8,50

/4 -28

M   6 x 0,75

5,188

5,378    

5,25

1

M   8 x 1

6,917

7,153    

7,00

5

M 10 x 1

8,917

9,153    

9,00

M 10 x 1,25

8,647

8,912    

8,75

M 12 x 1

10,917

11,153    

11,00

M 12 x 1,25

10,647

10,912    

10,75

M 12 x 1,5

10,376

10,676    

10,50

M 14 x 1,5

12,376

12,676    

12,50

M 16 x 1.5

14,376

14,676    

14,50

M 18 x 1.5

16,376

16,676    

16,50

M 20 x 1.5

18,376

18,676    

18,50

M 22 x 1,5

20,376

20,676    

20,50

/2 -20
/8 -18

G

Malý průměr závitu
(mm)
2B max

2B min

11,326

11,618

11,50

14,348

14,671

14,50

Trubkový závit
Zkratka
podle
DIN EN ISO 228

min

Malý průměr závitu
(mm)

max

Průměr vrtáku
(mm)

1
G /8

8,566

8,848

8,80

1
G /4

11,445

11,890

11,80

3

G /8

14,950

15,395

15,25

1
G /2

18,632

19,173

19,00

5
G /8

20,588

21,129

21,00

3
G /4

24,118

24,659

24,50

G1

30,292

30,932

30,75
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Rozměry malého průměru závitu při tváření závitů

Tabulka porovnání tvrdosti

M

Metrický ISO normální závit, tolerance 6H
Zkratka
podle DIN 13

MF

Průměr předvrt. otv.
(mm)

M    1,6

1,221

-

M    2

1,567

1,707

1,82

M    2,5

2,013

2,173

2,30

1,45

M    3

2,459

2,639

2,80

M    3,5

2,850

3,050

3,25

M    4

3,242

3,466

3,70

M    5

4,134

4,384

4,65

M    6

4,917

5,217

5,55

M    8

6,647

6,982

7,40

M  10

8,376

8,751

9,30

M  12

10,106

10,106

11,20

M  14

11,835

12,310

13,10

M  16

13,835

14,310

15,10

Metrický ISO jemný závit, tolerance 6H
Zkratka
podle DIN 13

116

Malý průměr závitu
podle DIN 13-50 (mm)
6H min
7H max

Malý průměr závitu
podle DIN 13-50 (mm)
6H min
7H max

Průměr předvrt. otv.
(mm)

M    6 x 0,75

5,188

5,424

M    8 x 1

6,917

7,217

5,65
7,55

M  10 x 1

8,917

9,217

9,55

M  12 x 1

10,917

11,217

11,55

M  12 x 1,5

10,376

10,751

11,30

M  14 x 1,5

12,376

12,751

13,30

M  16 x 1.5

14,376

14,751

15,30

Pevnost v tahu
Rm v N/mm2
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600

Tvrdost podle
Brinella HB
50
60
80
90
100
120
130
150
165
175
190
200
215
230
250
270
280
300
310
320
340
350
370
380
400
410
430
440
450
470

Tvrdost podle
Rockwella HRC

Tvrdost podle
Vickerse HV

22
25
27
29
31
33
34
36
38
40
41
43
44
45
46
48
49
51
53
55
57
59
61
63
64
65
66
67
68
69

50
60
80
95
110
125
140
155
170
185
200
220
235
250
265
280
295
310
325
340
360
375
390
405
420
435
450
465
480
495
530
560
595
635
680
720
770
800
830
870
900
940
980

PSI
22
29
37
43
50
58
66
73
79
85
92
98
105
112
120
128
135
143
150
158
164
170
177
185
192
200
207
214
221
228
247
265
283
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Nastavení krouticího momentu
u závitořezných sklíčidel
Orientační hodnoty pro nastavení krouticího momentu závitořezných sklíčidel

Druh závitu

Rozměr
[mm]

Stoupání
[mm]

Nast. hodn.
krouticího
momentu
řezání závitů
[Nm]

Moment
zlomení
závitníku
[Nm]

Nast. hodn.
krouticího
momentu
tváření
závitů
[Nm]

M, MF

1

≤ 0,25

0,03*

0,03

0,07*

M, MF

1,2

≤ 0,25

0,07*

0,07

0,12

M, MF

1,4

≤ 0,3

0,1*

0,1

0,16

M, MF

1,6

≤ 0,35

0,15*

0,15

0,25

M, MF

1,8

≤ 0,35

0,24*

0,24

0,3

M, MF

2

≤ 0,4

0,3*

0,3

0,4

M, MF

2,5

≤ 0,45

0,5

0,6

0,6

M, MF

3

≤ 0,5

0,7

1

1

M, MF

3,5

≤ 0,6

1,2

1,6

1,5

M, MF

4

≤ 0,7

1,7

2,3

2,4

M, MF

5

≤ 0,8

3

5

4

M, MF

6

≤ 1,0

5,5

8,1

8

M, MF

8

≤ 1,25

12

20

17

M, MF

10

≤ 1,5

20

41

30

M, MF

12

≤ 1,75

35

70

50

M, MF

14

≤ 2,0

50

130

75

M, MF

16

≤ 2,0

60

160

85

M, MF

18

≤ 2,5

100

260

150

M, MF

20

≤ 2,5

110

390

160

M, MF

22

≤ 2,5

125

450

170

M, MF

24

≤ 3,0

190

550

260

M, MF

27

≤ 3,0

220

850

290

M, MF

30

≤ 3,5

320

1100

430

M, MF

33

≤ 3,5

350

1600

470

M, MF

36

≤ 4,0

460

2300

650

M, MF

39

≤ 4,0

500

M, MF

42

≤ 4,5

700

M, MF

45

≤ 4,5

750

M, MF

48

≤ 5,0

900

M, MF

52

≤ 5,0

1000

M, MF

56

≤ 5,5

1300

Přepočítání pro jiné materiály
Materiál

Koeficient

ocel měkká

0,7

ocel 1 200 N/mm

1,2

ocel 1 600 N/mm

1,4

nerezová ocel

1,3

litina (GG, GGG)

0,6

hliník/měď

0,4

titanové slitiny

1,1

niklové slitiny

1,4

2

2

Tabulka slouží k nastavení krouticího momentu závitořezných sklíčidel, pokud jsou nastavitelná. Při nastavení příliš vysokého krouticího momentu hrozí riziko zlomení nástroje. Při příliš nízkém nastavení může nástroj během obrábění uváznout – stroj ale běží
dál. Když pak kompenzace tlaku nedostačuje, nástroj se zničí, a stroj se může poškodit.

Podklad pro výše uvedenou tabulku: materiál 42CrMo4, pevnost v tahu 1 000 N/mm²,
hloubka závitu 1,5 x DN. Pomocí převodní tabulky je možné hodnoty přenést na jiné
materiály.

U rozměrů označených * přesahuje krouticí moment potřebný k výrobě závitu hlubokého 1,5 x DN
 oment zlomení nástroje. Náprava: Výroba závitu ve více pracovních krocích.
m
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