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3.1 Charakteristiky a výhody frézování závitů 3.1 Characteristics and advantages of thread milling

Frézování závitů – technologie, která Vám pomůže výrazně zkrátit 

strojní časy obrábění!

Díky stále více a více používané technologii CNC řízení obráběcích strojů, 
je možné využít výhod moderních závitových fréz při výrobě vnitřních 
i vnějších závitů téměř všech světových norem.

Na moderních CNC strojích je možné pomocí 3D interpolace provádět 
velmi jednoduše frézování závitů, a to s vysokou bezpečností celého 
procesu. Jedinou podmínkou je stabilní a tuhý stroj s dobře upnutým 
obrobkem a nástrojem bez vibrací a vnitřním přívodem chladící kapaliny 
(IKZ).

Frézování závitů je díky mnohostrannému použití doporučenou 

alternativou výroby závitů vůči řezání či tváření, a to s následujícími 

výhodami:

      

V případě, že máte malé nebo dokonce žádné zkušenosti s programováním 
frézování závitů, naši technici Vám rádi pomohou. Jsme připraveni Vám 
poskytnout také školení, jak v naší fi rmě v Brně či Bratislavě, tak také 
přímo ve Vašem výrobním provozu. 
Kontaktujte prosím naše obchodní zástupce nebo naše kanceláře.

Thread milling – A technology which can reduce your production costs 
considerably!

With the more and more widespread use of CNC technology, the basic 

conditions for a future-oriented technique of producing internal and external 

threads have been created.

Thread milling can be practiced without any trouble and with a high degree 

of process safety if your CNC machine is provided with a control for 

3D-interpolation. In addition to that, you need stable and vibration-free 

tool and workpiece clamping, and internal coolant supply.

Thread milling is, in a multitude of application cases, a highly 
recommendable alternative to tapping or cold-forming of threads, 
with the following advantages:

In case you should have little or no experience with the programming of the 

control, our technicians will be happy to help you by word and deed. We are 

also ready, at any time, to provide in-house or on-location training for you 

with practical machining examples.

Please contact our sales personnel. 

Závitové frézy · Thread milling cutters



Gewindefräser ·  Thread milling cutters

85

 3.2  Typy EMUGE závitových fréz  3.2 Our EMUGE thread milling cutter types

BGF  

Karbidové vrtací závitové frézy

a jeho zahloubení v jednom pracovním procesu

pro jeden rozměr závitu (s korigovaným   
   závitovým profi lem) 

Provedení: 

2-břité: frézování do plného materiálu
3-břité: frézování do předlitého otvoru, nebo 
              plného materiálu. Nutnost IKZ/IKZN!
4-břité: pro zkrácení výrobního času 
              (pouze pro ŠL, lité slitiny AL, 
              vždy s krátkou třískou, nutnost IKZ!)

Solid carbide drill thread mills

chamfer and thread in one work process

thread profi le

Designs:
2-fl uted: for work in solid material

3-fl uted:  for work in pre-cast thread holes 

and in solid material

4-fl uted:  for shorter machining times 

ZBGF
Karbidové kruhově-interpolační závitové 
frézy

pro výrobu otvoru a závitu v jednom pracovním   
   procesu

nástroj pro různé průměry závitů, ale pro jedno
   stoupání (s korigovaným závitovým profi lem)

Provedení:

 pro obrábění AL + ŠL

Solid carbide circular drill thread mills

in one work process

but for one pitch only, 

with corrected thread profi le

Designs:
ZBGF-T:  for thread depths up to 3 x D

in aluminium and cast iron

ZBGF-W:  for the most different materials 

GSF
Karbidové závitové frézy se sražením

pro výrobu vnitřních závitů a zahloubení v jednom 
   pracovním procesu

pro jeden rozměr závitu (s korigovaným 
závitovým profi lem)

předpokladem je předvrtaný otvor s náběhem,  

   je-li potřeba

Solid carbide thread milling cutters
with countersinking step

in one work process

with corrected thread profi le
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 3.2  Typy EMUGE závitových fréz  3.2 Our EMUGE thread milling cutter types

GSF-Z
Karbidové závitové frézy se sražením

pro výrobu vnitřních závitů a zahloubení v jednom 
pracovním procesu

pro jeden rozměr závitu (s korigovaných   
závitovým profi lem) 

Solid carbide thread milling cutters
with countersinking step

in one work process

with corrected thread profi le

GF
Karbidové závitové frézy 

nástroj pro různé velikosti závitů se standardním   
   závitovým profi lem (vždy pouze pro jedno  
   stoupání))

předvrtaný otvor včetně náběhu, je-li potřeba

abychom zabránili úchylce profi lu u vnitřních   
   závitů, neměl by být průměr frézy větší než 2/3 
   (u jemných závitů 3/4) vyráběného závitu

u vnějších závitů by neměl být průměr frézy větší  
   než průměr vyráběného závitu

Solid carbide thread milling cutters

including chamfer if needed

in internal threads, the cutter diameter should 

not exceed 2/3 3/4

thread to be produced

should not exceed the diameter of the thread 

to be produced

GF-Z
Karbidové závitové frézy

závitovým profi lem (vždy pouze pro jedno 
stoupání)

předvrtaný otvor včetně náběhu, je-li potřeba

závitů, neměl by být průměr frézy větší než 2/3 
(u jemných závitů 3/4) vyráběného závitu

Solid carbide thread milling cutters

including chamfer if needed

in internal threads, the cutter diameter should 

not exceed 2/3 3/4

thread to be produced
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 3.2  Typy EMUGE závitových fréz  3.2 Our EMUGE thread milling cutter types

GF-Vario-Z
Karbidové závitové frézy - variabilní 

jedno stoupání (s korigovaným závitovým 
profi lem)

je-li potřeba

Solid carbide thread milling cutters, 
variable

but for one pitch only, 

with corrected thread profi le

including chamfer if needed

GF-H
Karbidové závitové frézy pro tvrdé 
obrábění 

závitovým profi lem)

je-li potřeba

Solid carbide thread milling cutters 
for hard machining

with corrected thread profi le

including chamfer if needed

GF-KEG
                            Karbidové závitové frézy pro kuželové 
závity

stoupání (s korigovaným závitovým profi lem)

nebo raději kuželový předvrtaný otvor s náběhem, 
je-li potřeba

Solid carbide thread milling cutters 
for tapered threads

one pitch only, with corrected thread profi le

tapered, thread hole is necessary, including 

chamfer if needed
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 3.2  Typy EMUGE závitových fréz  3.2 Our EMUGE thread milling cutter types

ZGF
       Karbidové cirkulární závitové frézy

nástroj pro různé velikosti závitů a stoupání 
   (s korigovaným závitovým profi lem)

předvrtaný otvor včetně náběhu, je-li potřeba

Solid carbide circular thread milling cutters

with corrected thread profi le

including chamfer if needed

ZIRK-GF
 Cirkulární těla závitových fréz 

jedno stoupání 

je-li potřeba

závitů, neměl by být průměr frézy větší než 2/3 
(u jemných závitů 3/4) vyráběného závitu

Circular thread milling bodies

but for one pitch only

including chamfer if needed

in internal threads, the cutter diameter should 

not exceed 2/3 3/4

thread to be produced

ZIRK-GF
         Cirkulární těla závitových fréz 

„tříbřité provedení“

je-li potřeba

závitů, neměl by být průměr frézy větší než 2/3 
(u jemných závitů 3/4) vyráběného závitu

Circular thread milling bodies

including chamfer if needed

in internal threads, the cutter diameter should 

not exceed 2/3 3/4

thread to be produced
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 3.2  Typy EMUGE závitových fréz  3.2 Our EMUGE thread milling cutter types

Gigant
                Cirkulární těla závitových fréz 

dokonce až s deseti čtyřbřitými výměnnými 
   destičkami (nezávisle na stoupání)

předvrtaný otvor s náběhem, je-li potřeba 

Circular thread milling bodies

and external threads

including chamfer if needed

AUT-GF
                        Závitové frézy pro soustružnické automaty Thread milling cutters for automatic lathes
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 3.3 Modifi kace závitových fréz EMUGE  3.3   Possible modifi cations on thread milling cutters

 Čelní fazetka (bez nebo s řezným čelem)

    
 Face chamfer (with or without cutting face)

  

   vhodné pro:

Poznámka:

 suitable for:

 Note:

       Odstranění nekompletního závitu

    
 Removal of incomplete thread   

  

   vhodné pro:

Poznámka:

(odstranění) nekompletního ostrého výběhu závitu

 suitable for:

 Note:

is relief-ground

              Vybroušení krčku

    
 Recessed neck

  

   vhodné pro:

Poznámka:

2 frézovacích procesů)

mnohonásobek celého čísla profi lu závitu

 suitable for:

 Note:

are always a whole-number multiple of the thread pitch
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 3.3 Modifi kace závitových fréz EMUGE  3.3   Possible modifi cations on thread milling cutters

          AZR
 Radiálně střídavé řady zubů

         
 Radially alternating tooth rows

  

   vhodné pro:

Poznámka:

AZR jsou redukovány boční síly u frézování závitů; 
střídavě chybějící závitové mezery jsou frézovány pomocí dodatečné 
cirkulární dráhy

AZ, která zde není zobrazena 
(střídavě odbroušené zuby)

    Výhoda: 

šířky na dně otvoru u vrtací závitové frézy

   suitable for:

Note:

 helps to reduce lateral forces in thread milling; the alternating missing 

gaps in the thread are produced by additional circular milling orbits.

There is another variant, not shown here, called AZ 

 Advantage:

normal recess depth at the hole bottom, if BGF type tools are used

IKZN
       Vnitřní přívod chlazení s výstupem do drážek

    
 Internal coolant-lubricant supply exiting in the fl utes

  

   vhodné pro:

Poznámka:

přesazeny

 suitable for:

 Note:

of through hole threads

are axially staggered

              Mazací drážky na stopce  Coolant grooves along the shank

  

   vhodné pro:

Poznámka:

     suitable for:

 Note:
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 3.4 Výpočty řezných parametrů  3.4 Calculation of cutting data

  d  ∙  ∙ n
vc = –––––––– [m/min]

Řezná rychlost  "vc " [m/min]

d  = průměr frézovací části [mm] 
n = otáčky [min ]

Cutting speed vc [m/min]

d

  vcn = –––––––– [min ]
  d

Otáčky "n"  v  [min-1]

d = průměr frézovací části [mm] 

vc = řezná rychlost  [m/min ]

Speed n in min-1 [rpm]

d

vc

vf = fz ∙ Z ∙ n [mm/min]  

Posuvová rychlost obrysu-kontury "vf " [mm/

min]

fz = posuv na zub [mm] 
Z = počet břitů 

Feed speed contour vf [mm/min]

f

Z = No. of fl utes 

  vf ∙ (D – d )
v  = ––––––––– [mm/min]
  D

Posuvová rychlost dráhy středu 

(u vnitřního závitu) "vfM" [mm/min]

vf = posuvová rychlost [mm/min]
D = průměr závitu [mm ]
d  = průměr frézovací části [mm ]

Feed speed centre orbit 
(with internal threads) vfM [mm/min]

vf

d

vf

vfM

  vf ∙ (D + d )
v  = ––––––––– [mm/min]
  D

Posuvová rychlost dráhy středu 

(u vnějšího závitu) "vfM"  [mm/min]

vf = posuvová rychlost [mm/min]
D = průměr závitu [mm ]
d  = průměr frézovací části [mm ]

Feed speed centre orbit 
(with external threads) vfM [mm/min]

vf

d

vfM

vf

Zadaný posuv kontury je přepočítán na posuv dráhy 

stroje není (zjistíte to buď z manuálu stroje, nebo 
výrazným zvýšením posuvu, nebo zlomením 
nástroje), je nutné zadat posuv dráhy středu ručně.

The contour feed entered is recalculated to the 

noticeably increased machining speed or by tool 

entered manually.
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3.5 Popis procesu frézování závitů (pravořezných) 3.5 Thread milling processes (right-hand thread)

Sousledné frézování

Climb milling

Nesousledné frézování

Conventional milling

 

  Feed movement in counter-clock-wise direction

 

 

  Feed movement in clock-wise direction

 

 

Závitové frézy · Thread milling cutters



Gewindefräser ·  Thread milling cutters

94

 3.6 Problémy při frézování závitů, jejich možné příčiny 
        a řešení

 3.6   Problems, possible causes and solutions 
in thread milling

~ zkontrolovat
  check

zvýšit (nebo přidat)
   increase

snížit
  decrease

GL  climb milling

GG Nesousledně
 conventional milling

Frézování závitů všeobecně   
 Thread milling in general

Chvění 
Vibrace

 Chattering, 

vibrations

Špatný povrch 
obrobku

 Bad surface 

quality on workpiece

Nadměrné 
opotřebení

Vylomení břitů

  Chipped 

cutting edges

Možné řešení problému   
Řešení problému   · Solutions

Řezná rychlost
  Cutting speed ~ ~

   Feed per tooth ~ ~

 

 

Délka vysunutí nástroje 
 ~

 ~ ~

Obvodové házen9
      Concentricity ~ ~ ~

      Coating

 GL GL

Oblast použití (poměr průměru nástroj / závit)
 

Vyměna nástroje
       Tool change

     Osy NC / rychlost dráhy (výpočet)
 ~ ~ ~ ~

Vrtací posuv (odvod třísek)
 

Tlak chladící kapaliny / Vyplachování
 ~ ~
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 3.6 Problémy při frézování závitů, jejich možné příčiny           
        a řešení

 3.6   Problems, possible causes and solutions 
in thread milling

Frézování závitů všeobecně   
 Thread milling in general

Vrtací frézování závitů   
Drill thread milling

~ zkontrolovat
  check

zvýšit (nebo přidat)
   increase

snížit
  decrease

GG Nesousledně
conventional milling

Kuželový závit v hloubce 
(Kalibr v hloubce vázne)

  Tapered thread shape 

dobré a špatné strany 
kalibru

go and no-go gauging

části závitu

run-in area

Vylamování břitů na     
vrtací části záv. frézy

Tooth chipping 

on the drill thread mill

Zlomení frézy           
při vrtání

Tool breakage 
during the drilling 

process

Řešení problému   · Solutions

~ Řezná rychlost

~

~ (obrobek / upnutí obrobku)

~ (nástroj / stroj) 

Délka vysunutí nástroje 

~ (spirálových drážek 
nástroje) 

Obvodové házení   

~ ~ ~

GG ~ ~
Způsob frézování / 

rádius 

~ Oblast použití (poměr 
průměru nástroj / závit)    

~ Vyměna nástroje
(opotřebení)      

~ ~ ~      Osy NC / rychlost dráhy 
(výpočet)       

~   ~
Vrtací posuv 
(odvod třísek)

~ ~ Tlak chladící kapaliny 
/ Vyplachování
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 3.7 Programování nájezdů a výjezdů ve čtvrtině kruhu  3.7   Programming of run-in and run-out in a quarter circle 

Závit:               M20 x 1,5 – hloubka závitu 16 mm

Nástroj:               GF-VHM-R30-IKZ-HB (Z4) 

Objednací číslo: GF162121.9514

Z 2
� = bezpečná vzdálenost 2 mm · 

Z –18

Nájezd na hloubku závitu · 
� = bezpečná vzdálenost + hloubka závitu 
       

 Y 0,75 � = /2 stoupání nájezd · /2 pitch

X 9,25 � = (průměr závitu – stoupání) / 2 · 

X –9,25 Y 9,25 Z 0,375 I –9,25
� = (průměr závitu – stoupání) / 2 · 
� = stoupání / 4 ·   Pitch / 4

Z 1,5 J –10
� = stoupání ·   Pitch
� = průměr závitu / 2 ·   Nominal dia. / 2

X –9,25 Y –9,25 Z 0,375 J –9,25
� = (průměr závitu – stoupání) / 2 · 
� = stoupání / 4 ·   Pitch / 4

X 9,25 Y –0,75
� = (průměr závitu – stoupání) / 2 · 
� = /2 stoupání výjezd · /2 pitch

Z 2 � = Konečný bod ·   Finish point resp. point of origin

Průběh pohybů při programu Programme sequence

 /4

/4

Podpora programování pro frézování závitů dle DIN a Heidenhain 

řídící systémy je k dispozici ke stažení na stránkách www.emuge.de.
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 3.8 Příklady programování frézování závitů (DIN)

 
 3.8   Programming examples (DIN) 

Rozměr závitu:   
Thread dimension:

P

ø d1

Z

ø D

l E

l E

Nominální průměr závitu D:
  Nominal thread diameter D:

  Thread pitch P:

:
  Drilled hole diameter D :

:
  Drilling/Countersinking depth l :

 

Rozměr nástroje:

  Tool dimensions:

  Cutting material:

  Coating:
TICN

Objednací číslo:
  Article no.:

  No. of teeth Z:
 2

:
  Cutter diameter d :

(změřeno na řezné části)
 

Korekce rádiusu frézy k : 
  Cutter radius compensation k :

2) :
  Cutter radius to be programmed :

 – k)

Řezná rychlost vc:
  Cutting speed vc:

b:
 b:

z:
 :

Otáčky n:
 

  vcn = ––––––––
  d  · 

b:
 b:

 F = 2427 mm/min vb = fb · n

Frézovací posuv (na kontuře) vf:
 f:

vf = fz · Z · n

Frézovací posuv (středových bodů) v :
 :

  vf · (D – d )
v  = –––––––––
  D

CNC frézování vnitřního závitu (sousledné, na kontuře, inkrementálně, dle DIN 66025)

 

Y . . . Z 2  2)

F 2427  (Vrtání/zahlubování ·  

(Frézování, kontura ·  ) 3)   Centre point )

Z 2

Strojní čas th:

 h: 2,3 sec.

 

Korekce rádiusu frézy závisí také na odtlačení nástroje (pevnost materiálu obrobku v tahu, 
délce vyložení závitové frézy atd.).

2)

3) Jestliže Váš řídící systém stroje nepočítá automaticky posuv středového bodu, je nutné tuto   
   hodnotu vypočíst a zadat ručně.

  The cutter radius measured over the tooth crests of the threaded part must be reduced by the 

amount of the cutter radius compensation. This is necessary to achieve a depth of cut to the 

  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.

  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets. 
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 3.8 Příklady programování frézování závitů (DIN)

 Nástroj: ZBGF-W
 3.8   Programming examples (DIN) 
 Tool: ZBGF-W

Rozměr závitu:   
Thread dimension:

ø D

ø d1

Z

P

l 2

 b

Nominální průměr závitu D:
  Nominal thread diameter D:

  Thread pitch P:

:
  Drilled hole diameter D :

3):
  Thread depth b :

Řezná délka l2:
  Length l2:

 

Rozměr nástroje:

  Tool dimensions:

  Cutting material:

  Coating:
TIALN-T4

Objednací číslo:
  Article no.:

  No. of teeth Z:
 4

:
  Cutter diameter d :

(změřeno na řezné části)
 

Korekce rádiusu frézy k : 
  Cutter radius compensation k :

(dle typu frézování)
 

:
  Cutter radius to be programmed :

 – k)

Řezná rychlost vc:
  Cutting speed vc:

z:
 :

Otáčky n:
 

  vcn = ––––––––
  d  · 

Frézovací posuv (na kontuře) vf:
 f:

vf = fz · Z · n

Frézovací posuv (středových bodů) v :
 :

  vf · (D – d )
v  = –––––––––
  D

CNC frézování vnitřního závitu (nesousledné, na kontuře, inkrementálně, dle DIN 66025)

 

 2)

G 42 (Kontura ·   contour ) 4)   Centre point )

Strojní čas th:

 h: 8,3 sec.

Počet závitů - stoupání 5):

 Number of threads : 14

 

na odtlačení nástroje (pevnost materiálu obrobku v tahu, délce vyložení závitové frézy atd.).
2)

3)

4)  Jestliže Váš řídící systém stroje nepočítá automaticky posuv středového bodu, je nutné tuto 
hodnotu vypočíst a zadat ručně.

5) NC-větu N 40 musíme zopakovat s počtem chodů závitu.

  The cutter radius to be programmed must be corrected, depending on the work case, until the 

 The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.

 The thread depth b as entered must be divisible by the pitch P.

  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets.
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 3.8 Příklady programování frézování závitů (DIN)

 
 3.8   Programming examples (DIN) 

Rozměr závitu:   
Thread dimension:

ø d1

Z

ø D1

ø D

P

 l S

 l S

Nominální průměr závitu D:
  Nominal thread diameter D:

  Thread pitch P:

:
  Drilled hole diameter D :

Délka zahloubení  l :
  Countersinking depth l :

 

Rozměr nástroje:

  Tool dimensions:

  Cutting material:

  Coating:
TICN

Objednací číslo:
  Article no.:

  No. of teeth Z:
 3

:
  Cutter diameter d :

(změřeno na řezné části)
 

Korekce rádiusu frézy k : 
  Cutter radius compensation k :

2) :
  Cutter radius to be programmed :

 – k)

Řezná rychlost vc:
  Cutting speed vc:

s:
 s:

z:
 :

Otáčky n:
 

  vcn = ––––––––
  d  · 

s:
 s:

vs = fs · n

Frézovací posuv (na kontuře) vf:
 f:

vf = fz · Z · n

Frézovací posuv (středových bodů) v :
 :

  vf · (D – d )
v  = –––––––––
  D

CNC frézování vnitřního závitu  (sousledné, na kontuře, inkrementálně, dle DIN 66025)

 

Z 2  2)

Z –2 (Zahloubení ·  

(Frézování, Kontura ·  ) 3)   Centre point )

Z 2

Strojní čas th:

 h: 1,3 sec.

  

   Korekce rádiusu frézy závisí také na odtlačení nástroje (pevnost materiálu obrobku v tahu, 

   délce vyložení závitové frézy apod.).
2)

3)  Jestliže Váš řídící systém stroje nepočítá automaticky posuv středového bodu, je nutné tuto 
hodnotu vypočíst a zadat ručně..

  The cutter radius measured over the tooth crests of the threaded part must be reduced by the 

amount of the cutter radius compensation. This is necessary to achieve a depth of cut to the 

  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.

  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets. 
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 3.8 Příklady programování frézování závitů (DIN)

 Nástroj: GF
 3.8   Programming examples (DIN) 
 Tool: GF

Rozměr závitu:   
Thread dimension:

ø d1

Z

ø D1

ø D

P

b

Nominální průměr závitu D:
  Nominal thread diameter D:

  Thread pitch P:

:
  Drilled hole diameter D :

  Thread depth b:

 

Rozměr nástroje:

  Tool dimensions:

  Cutting material:

  Coating:
TICN 

Objednací číslo:
  Article no.:

  No. of teeth Z:

:
  Cutter diameter d :

(změřeno na řezné části)
 

Korekce rádiusu frézy k : 
  Cutter radius compensation k :

2) :
  Cutter radius to be programmed :

 – k)

Řezná rychlost vc:
  Cutting speed vc:

z:
 :

Otáčky n:
 

  vcn = ––––––––
  d  · 

Frézovací posuv (na kontuře) vf:
 f:

vf = fz · Z · n

Frézovací posuv (středových bodů) v :
 :

  vf · (D – d )
v  = –––––––––
  D

CNC frézování vnitřního závitu (sousledné, na kontuře, inkrementálně, dle DIN 66025)

 

Z 2  2)

Z –27

(Kontura ·   Contour ) 3)   Centre point )

Z 2

Strojní čas th:

 h: 4,2 sec.

 

Korekce rádiusu frézy závisí také na odtlačení nástroje (pevnost materiálu obrobku v tahu, 
délce vyložení závitové frézy apod.).

2)

3)  Jestliže Váš řídící systém stroje nepočítá automaticky posuv středového bodu, je nutné tuto 
hodnotu vypočíst a zadat ručně.

  The cutter radius measured over the tooth crests of the threaded part must be reduced by the 

amount of the cutter radius compensation. This is necessary to achieve a depth of cut to the 

  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.

  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets. 
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 3.8 Příklady programování frézování závitů (DIN)

 
 3.8   Programming examples (DIN) 

Rozměr závitu:   
Thread dimension: /2

ø D

 t 4

ø d1

 9
 G

g.
9
 t

hr
.

ø D3

Z

Největší průměr závitu D:
 

  Taper ratio:

  Pitch:

3:
  Drilled hole diameter D3:

Užitná hloubka t4:
  Usable depth t4:

 

Rozměr nástroje:

  Tool dimensions:

  Cutting material:

  Coating:
TICN

Objednací číslo:
  Article no.:

  No. of teeth Z:
4

:
  Cutter diameter d :

(změřeno na řezné části)
 

  Cutter radius to be programmed:

Řezná rychlost vc:
  Cutting speed vc:

z:
 :

Otáčky n:
 

  vcn = ––––––––
  d  · 

Frézovací posuv (na kontuře) vf:
 f:

vf = fz · Z · n

Frézovací posuv (středových bodů) v :
 :

  vf · (D – d )
v  = –––––––––
  D

CNC frézování vnitřního závitu (sousledné, na kontuře, inkrementálně, dle DIN 66025)

 

Z 2

(Kontura ·   Contour )    Centre point )

Z 2

Strojní čas th:

 h: 2,9 sec.

korekturu rádiusu nástroje nebo hloubky. Korektura je prováděna odečtením vzdálenosti 

Rozličné hodnoty, které ovlivňují frézovaný průměr závitu:

1. Programovaný rádius frézy v paměti nástroje

2. Hloubka záběru (hloubka závitu) Z– v NC-větě N 20

Korekce rádiusu = chybějící hloubka záběru x poměr kužele (1 : 16) : 2

Poznámka: Menší rádius nástroje způsobuje hlubší ponoření do materiálu!

 Jestliže Váš řídící systém stroje nepočítá automaticky posuv středového bodu, je nutné tuto 
hodnotu vypočíst a zadat ručně..

distance of the measuring steps on the plane side of the plug gauge from the workpiece.

  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets. 
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 3.8 Příklady programování frézování závitů (DIN)

 Nástroj: GF (vnější závit)
 3.8   Programming examples (DIN) 

Rozměr závitu:   
Thread dimension:

ø d1

Z

P

ø D

b

Nominální průměr závitu D:
  Nominal thread diameter D:

  Thread pitch P:

  Thread length b:

 

Rozměr nástroje:

  Tool dimensions:

  Cutting material:

  Coating:
TICN

Objednací číslo:
  Article no.:

  No. of teeth Z:

:
  Cutter diameter d :

(změřeno na řezné části)
 

Korekce rádiusu frézy k : 
  Cutter radius compensation k :

2) :
  Cutter radius to be programmed :

 – k)

Řezná rychlost vc:
  Cutting speed vc:

z:
 :

Otáčky n:
 

  vcn = ––––––––
  d  · 

Frézovací posuv (na kontuře) vf:
 f:

vf = fz · Z · n

Frézovací posuv (středových bodů) v :
 :

  vf · (D + d )
v  = –––––––––
  D

CNC frézování vnějšího závitu (sousledné, na kontuře, inkrementálně, dle DIN 66025)

 

Z 2 2)

(Kontura ·   Contour ) 3)   Centre point )

Z 2

Strojní čas th:

 h: 1,5 sec.

  

   Korekce rádiusu frézy závisí také na odtlačení nástroje (pevnost materiálu obrobku v tahu, 

   délce vyložení závitové frézy atd.).
2)

3) Jestliže Váš řídící systém stroje nepočítá automaticky posuv středového bodu, je nutné tuto  
   hodnotu vypočíst a zadat ručně.

  The cutter radius measured over the tooth crests of the threaded part must be reduced by the 

amount of the cutter radius compensation. This is necessary to achieve a depth of cut to the 

  The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.

  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets. 
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 3.8 Příklady programování frézování závitů (DIN)

 
 3.8   Programming examples (DIN) 

Rozměr závitu:   
Thread dimension:

ø D

l 2

b

ø d1

ø D1

P

Z

Nominální průměr závitu D:
  Nominal thread diameter D:

  Thread pitch P:

:
  Drilled hole diameter D :

  Thread depth b:

 

Rozměr nástroje:

  Tool dimensions:

  Cutting material:

  Coating:
TIN

Objednací číslo:
  Article no.:

  No. of teeth Z:

:
  Cutter diameter d :

(změřeno na řezné části)
 

Řezná délka l2:
  Cutting length l2:

Korekce rádiusu frézy k : 
  Cutter radius compensation k :

2) :
  Cutter radius to be programmed :

 – k)

Řezná rychlost vc:
  Cutting speed vc:

z:
 :

Otáčky n:
 

  vcn = ––––––––
  d  · 

Frézovací posuv (na kontuře) vf:
 f:

vf = fz · Z · n

Frézovací posuv (středových bodů) v :
 :

 F =  348 mm/min
  vf · (D – d )
v  = –––––––––
  D

CNC frézování vnitřního závitu (sousledné frézování, na kontuře, inkrementálně, dle DIN 66025)

 

Z 2 2)

(Kontura ·   Contour ) [F 348] 3)   Centre point )

4)

Strojní čas th:

 h: 22,3 sec.

 

Korekce rádiusu frézy závisí také na odtlačení nástroje (pevnost materiálu obrobku v tahu, 
délce vyložení závitové frézy atd.).

2)

3)  Jestliže Váš řídící systém stroje nepočítá automaticky posuv středového bodu, je nutné tuto 
hodnotu vypočíst a zadat ručně.

4)  Čísla bloků od N 30 do N 90 musíme nově vyvolat dle počtu opakování.

  The cutter radius measured over the tooth crests of the threaded part must be reduced by the 

amount of the cutter radius compensation. This is necessary to achieve a depth of cut to the 

 The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.

  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets.

4)
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 3.8 Příklady programování frézování závitů (DIN)

 
 3.8   Programming examples (DIN) 

Rozměr závitu:  
Thread dimension:

ø D1

b

ø D

ø d1

Z

Nominální průměr závitu D:
  Nominal thread diameter D:

  Thread pitch P:

:
  Drilled hole diameter D :

3):
  Thread depth b :

 

Rozměr nástroje:

  Tool dimensions:

  Cutting material:

  Coating:
TIN

Objednací číslo:
  Article no.:

  No. of teeth Z:
 3

:
  Cutter diameter d :

(změřeno na řezné části)
 

Korekce radiusu frézy k : 
  Cutter radius compensation k :

(dle způsobu frézování)
 

2) :
  Cutter radius to be programmed :

 – k)

Řezná rychlost vc:
  Cutting speed vc:

z:
 :

Otáčky n:
 

  vcn = ––––––––
  d  · 

Frézovací posuv (na kontuře) vf:
 f:

vf = fz · Z · n

Frézovací posuv (středových bodů) v :
 :

  vf · (D – d )
v  = –––––––––
  D

CNC frézování vnitřního závitu (nesousledné frézování, na kontuře, inkrementálně, dle DIN 66025)

 

Y . . . 2)

G 42 (Kontura ·   Contour ) 4)   Centre point )

5)

Strojní čas th:

 h: 72,6 sec. (1,2 min.)

Počet závitů - stoupání 5):

 Number of threads : 13

 

odtlačení nástroje,  (pevnosti materiálu obrobku v tahu, délce vyložení závitové frézy atd. )
2)

3)

4) Jestliže váš řídící systém stroje nepočítá automaticky posuv středového bodu, je nutné tuto 
hodnotu vypočíst a zadat ručně.
5) Blok N 40 musí být opakován počtem závitů - chodů do dosažení plné hloubky závitu.

  The cutter radius to be programmed must be corrected, depending on the work case, until the 

 The cutter radius to be programmed is normally included in the tool memory.

 The thread depth b as entered must be divisible by the pitch P.

  If your control does not calculate the centre point feed automatically please use the feed values 

printed in brackets.
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3.9 Technický dotazník pro poptávku správného typu závitové frézy

Firma:  .......................................................................................................................................  

Kontaktní osoba:  ..................................................................................................................

Telefon:  ....................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Objednací číslo:  ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Označení obrobku:  ..............................................................................................................

Označení obráběného materiálu:  ...................................................................................

Pracovní podmínky:

Typ obráběcího stroje: ........................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 horizontální vřeteno  vertikální vřeteno

Upnutí nástroje - velikost vřetena:  ................................................................................

Řezná rychlost vc:  .................................................................................................. m/min

Otáčky vřetena n: .....................................................................................................  min

Dosavadní trvanlivost:  ............................................................................  

Zákazník již frézuje následující závity:

 ...................................................................................................................................

Výrobce závitové frézy:  ......................................................................................................

 ............................................................................................

 ..................................................................................................................

Typ upínacího vřetena: .......................................................................................................

Upínací otvor / Upínací stopka:  .......................................................................................

Chlazení:  .................................................................................................................................

Tlak:  ...........................................................................................................................   IKZ

z:  ………………………………………………………………… mm

 fs:  ………………………………………………………………… mm

 fb:  ………………………………………………………………… mm

 ......................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Náčrt:

Vyplnil:  .....................................................................................................................................  ......................................................................................................................
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3.9 Technical questionnaire: Thread milling

 Company:  ................................................................................................................................  

 Contact:  ....................................................................................................................................

 Phone:  ......................................................................................................................................

Fax:  ............................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 Design:  .....................................................................................................................................

 Article no.:  ...............................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 Workpiece description:  ........................................................................................................

Workpiece material:  .............................................................................................................

 Work conditions:

  .........................................................................................................................

 Control:  .....................................................................................................................................

   vertical

  Tool holder:  .............................................................................................................................

 Cutting speed vc:  ...................................................................................................... m/min

........................................................................................................................ min

 Tool life:  ......................................................................................................  

  Customer is already milling threads:

  ..........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 Ident no.: ..................................................................................................................................

 Tensile strength/hardness:  .................................................................................................

 ...............................................................................................................

 ............................................................................................................

Coolant-lubricant: ..................................................................................................................

 Pressure:  ...........................................................   Internal coolant-lubricant supply

 Feed values: fz:  ……………………………………………………………………………  mm

 fs:  ……………………………………………………………………………  mm

 fb:  …………………………………………………………………………  mm

  ..............................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 Agenda:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Filled in by:  .............................................................................................................................. Date / signature:  ....................................................................................................................
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