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Závitová pouzdra a reverzační přístroje
Výběr správného typu závitového upínacího pouzdra je základní podmínkou
pro dosažení nejenom kvalitního závitu, ale především dostatečné trvanlivosti
řezacího i tvářecího závitníku a bezpečnosti celého závitového procesu.
Rychlé a výkonné moderní CNC stroje s novými způsoby přívodu chladící
kapaliny vyžadují trvalou inovaci závitových pouzder a reverzačních přístrojů.
EMUGE je v této oblasti již mnoho let technologickým lídrem.
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Softsynchro® Micro
Softsynchro® 0-5
Softsynchro® 6
Softsynchro®/PGR
KSN
KSN/HD
KSN/HD/ER
KSN/HD/PGR
KSN/Synchro
KSN/MQL
Softsynchro®/MMS
SFM
SFM-NP
SFM-L-DZ
SWITCH-MASTER®
GRN-NC
GR
GR-S
HF
HF/HD/Spezial

MMS
MQL

pmax

pmax

100bar

50bar

6bar

(1400psi)

(700psi)

(85psi)

Axial-parallel ﬂoating

Axiální - souběžné plovoucí uložení

Front release

Čelní pojistka proti vytržení

Pressure-point mechanism

Mechanismus - pojistka tlakového bodu

Length compensation on tension

Vyrovnání délky v tahu

Minimální vyrovnání délky - délková kompenzace (Softsynchro)

Minimal length compensation

Length compensation on compression and tension

Vyrovnání délky závitového pouzdra v tlaku a tahu

Air pressure at the entry to the holder

Coolant-lubricant pressure at the entry to the holder

pmax
IKZ

Tlak vzduchu na vstupu do závitového pouzdra

Funkce
Functions

Tlak chladící kapaliny na vstupu do závitového pouzdra

Chlazení a mazání
Cooling and lubrication

Minimum-quantity lubrication (MQL)

Minimální množství chlazení a mazání - mlha (MMS)

Internal coolant-lubricant supply (IKZ)

Vnitřní přívod chladící kapaliny (IKZ)
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 164 - 170

Nové EG nařízení výrobcům strojů 2006/42/EG

New EC Machinery Directive 2006/42/EC

Nová verze nařízení výrobcům strojů číslo EG 2006/42/EG, která vstoupila
v platnost 31. 12. 2009 nyní obsahuje požadavek na tzv. "nekompletní
stroj". Tato část obsahuje také nástroje a jeho upínání, která jsou
instalována na daném stroji jako komponenta, nebo spojena se strojem do
jedné jednotky.

The new version of the EC Machinery Directive 2006/42/EC which became
effective on 31 December 2009 now also contains requirements for so-called
incomplete machines. This includes also tool and workpiece clamping devices
which are installed into other machines as machine components, or assembled
into a unit with them.

Na stránkách "manuals.emugedownloads.com" máme uveden výňatek
z této směrnice "EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG", který může být
nezbytný pro použití našich výrobků na vašich strojích.

On manuals.emugedownloads.com we have compiled for you all the
information from the EC Machinery Directive 2006/42/EC which may be
necessary for the use of our products.
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Flex












































Funkce
Upnutí nástroje
Doporučené použití

Functions
Tool adaptation
recommended range of application






















for use on pillar drilling machines

pro sloupovité vrtačky

for use on multi-spindle machines and transfer lines

pro vícevřetenové stroje a transférové linky

for use on CNC machining centres and other machine tools

pro moderní CNC obráběcí centra a ostatní speciální stroje bez synchronních vřeten

for use on machines with synchronous spindle

pro stroje se synchronním vřetenem (synchronní otáčky s posuvem)

Tool adaptation by means of collets, type Rubber-Flex

Upínání nástrojů pomocí pryžových kleštin typu Rubber-Flex

Tool adaptation by means of collets, type PGR-GB

Upínání nástrojů pomocí kleštin typu powRgrip PGR-GB

Tool adaptation by means of collets, type ER (GB)

Upínání nástrojů pomocí kovových kleštin typu ER (GB)

Tool adaptation by means of quick-change adapters, HE series

Upínání nástrojů pomocí rychlovýměnných apatérů typu HE

Tool adaptation by means of quick-change adapters, EM series

Upínání nástrojů pomocí rychlovýměnných adaptérů typu EM

Drilling and countersinking

Vrtání a zahlubování

Overload clutch

Přetěžovací spojka

Reverse gear

Reverzační ozubení
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Softsynchro® Micro
Softsynchro® 0-5
Softsynchro® 6
Softsynchro®/PGR
KSN
KSN/HD
KSN/HD/ER
KSN/HD/PGR
KSN/Synchro
KSN/MQL
Softsynchro®/MMS
SFM
SFM-NP
SFM-L-DZ
SWITCH-MASTER®
GRN-NC
GR
GR-S
HF
HF/HD/Spezial
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L+

DIN

E-Lock

ISO

Katalog strana · Catalogue page

EM
EM-E
EM/IKZ
EM-E-Lock
EM-U
EM-U-E
EM-U/IKZ
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EM-L-E
EM-UL
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EM-Z/ER/IKZ
EM-L/ER/IKZ
EM/PGR/IKZ
EM-SE
EM-R
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611

660




Locking with form-positive slot on the square

Aretace pomocí vybroušené drážky na upínacím čtyřhranu

Length adjustment

Nastavení délky vysunutí nástroje

Overload clutch

Přetěžovací spojka kroutícího momentu

Collets, type PGR (GB)

Functions

Kleština, typ powRgrip PGR (GB)

Funkce

Tool adaptation

Collets, type ER (GB)

Upnutí nástroje

Kleština, typ ER (GB)

Quick-change ball clamping system or clamping on the square

Rychlovýměnné pouzdro s kuličkovým uložením, nebo upnutí
pomocí čtyřhranu na stopce

Rychlovýměnné upínací adaptéry · Quick-change adapters
































































































Production of external threads

pro výrobu vnějších závitů

for use on multi-spindle machines and transfer lines

pro použití na vícevřetenových automatech a transférových linkách

Doporučené použití

recommended range of application

high coolant-lubricant pressure

Chlazení a mazání

Cooling and lubrication

pro vysoký tlak chladící kapaliny

High-speed machining

pro vysokorychlostní řezání závitů

Clamping of solid carbide tools

pro upínání karbidových nástrojů

Fine thread

Jemné stoupání závitu

Coarse thread

Standardní stoupání závitu

Through hole threads

Průchozí závity

Blind hole threads

Slepé - neprůchozí závity

along the tool shank

podél stopky nástroje

through the tool axis

středem stopky nástroje

Rychlovýměnné upínací adaptéry · Quick-change adapters

EM
EM-E
EM/IKZ
EM-E-Lock
EM-U
EM-U-E
EM-U/IKZ
EM-L
EM-L-E
EM-UL
EM-UL-E
EM-Z/ER/IKZ
EM-L/ER/IKZ
EM/PGR/IKZ
EM-SE
EM-R
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7.1 Význam jednotlivých symbolů a vlastností
závitových pouzder

IKZ

7.1 Description of the symbols for performance
characteristics
IKZ

Vnitřní přívod chladící kapaliny (IKZ)

Internal coolant-lubricant supply (IKZ)

Pokud je obráběcí stroj vybaven vnitřním přívodem chlazení pomocí
vřetene, je cyklus výroby závitu obzvláště ekonomický v případě,
že chladící kapalina proudí axiálním otvorem v nástroji popř. podél
stopky nástroje.

If a machine tool is equipped with internal coolant-lubricant supply through
the machine spindle, then the thread production cycle can be done with
special economic efﬁciency by conducting the coolant-lubricant through
the axial bore in the tool, or along the tool shank.

Výhody:
ŘRSWLP£OQ¯PD]£Q¯EĖLWXQ£VWURMH
Ř]OHSĞHQ¯MDNRVWL]£YLWX
ŘRGVWUDQÝQ¯WĖ¯VHN]H]£YLWRY«G¯U\

The advantages of this arrangement are:
ŘSHUIHFWOXEULFDWLRQDWWKHFXWWLQJHGJHRIWKHWRRO
ŘLPSURYHGWKUHDGTXDOLW\
ŘFKLSVDUHZDVKHGRXWRIWKHWKUHDGKROH

Zde je nutné se ujistit, aby byla chladící kapalina dostatečně ﬁltrovaná
a aby zvolené závitové pouzdro bylo vhodné pro tlak chladící kapaliny
na stroji. Dle provedení nástroje, buď s vnitřním přívodem chlazení nebo
bez chlazení, jsou k dispozici rychlovýměnné vložky ve dvou provedeních:

,WLVKRZHYHUQHFHVVDU\WRPDNHVXUHWKDWWKHFRRODQWOXEULFDQWXVHG
is appropriately ﬁltered and that the tap holder used is suitable for the
coolant-lubricant pressure of the machine. Depending on the design of
the tool, with or without internal coolant-lubricant supply, the quick-change
DGDSWHUVDUHDYDLODEOHLQWZRYHUVLRQV

Provedení vnitřního přívodu chlazení u nástrojů s IKZ:

Conduction of internal coolant-lubricant supply
with tools with IKZ:

Rychlovýměnná vložka, např. typ EM
Quick-change adapter, e.g. type EM

Provedení vnitřního přívodu chlazení u nástroje bez IKZ:

Conduction of internal coolant-lubricant supply
with tools without IKZ:
Rychlovýměnná vložka, např. typ EM/IKZ
4XLFNFKDQJHDGDSWHUHJW\SH(0,.=

MMS
MQL

Minimální množství chlazení - mlha (MMS)

Tento způsob chlazení je vhodný pro stroje, které jsou vybaveny centrálním
systémem pro minimální množství chlazení – říká se mu také „suché
obrábění“. Další nespornou výhodou tohoto chlazení oproti běžnému
chlazení kapalinou je také jeho ekologická nezávadnost. Je zde možné
použít vysoké řezné podmínky stejně jako u mokrého obrábění.
Další výhodou je snížení nákladů, protože není potřeba pořizovat
a spravovat nákladná ﬁltrační zařízení nebo odstraňovat použitou emulzi.
Podrobnější informace viz. kapitola 7.5 Minimální množství chlazení mlha (MMS).
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MMS
MQL

Minimum-quantity lubrication (MQL)

Suitable for machines which are equipped with a central minimum-quantity
lubrication system – this is often called “dry machining”. In addition to the
DGYDQWDJHVGHVFULEHGXQGHUœ,.=ŔWKLVQHZOXEULFDWLRQWHFKQRORJ\LVYHU\
IULHQGO\WRWKHHQYLURQPHQW7KHKLJKFXWWLQJGDWDFRPPRQLQZHWPDFKLQLQJ
can be used without any change.
$QRWKHUDGYDQWDJHLVWKHUHGXFWLRQRIFRVWVVLQFHWKHUHLVQRQHHGWR
SXUFKDVHDQGPDLQWDLQH[SHQVLYHƂOWHULQVWDOODWLRQVRUWRGLVSRVHRI
used emulsions.
For more detailed information, see 7.5 Minimum-quantity lubrication (MQL).
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7.1 Description of the symbols for performance
characteristics

pmax

pmax

pmax

pmax

pmax

pmax

pmax

pmax

6bar

50bar

70bar

100bar

6bar

50bar

70bar

100bar

(85psi)

(700psi)

(1015psi)

(1400psi)

(85psi)

(700psi)

(1015psi)

(1400psi)

Tlak chladící kapaliny na vstupu pouzdra

Coolant-lubricant pressure at the entry to the holder

Pro zajištění bezvadné funkce nástrojového upínače nesmí být překročen
uvedený tlak chladící kapaliny.

) RUWKHVDNHRIWURXEOHIUHHRSHUDWLRQRIWKHWRROKROGHUVLWLVYLWDOQRWWR
exceed the speciﬁed maximum coolant-lubricant pressures.

C

C

T

Vyrovnání délky v tlaku a tahu

T

Length compensation on compression and tension

Vyrovnání délky v tlaku

Length compensation on compression

Toto délkové vyrovnání kompenzuje rozdíly mezi posuvem vřetena
a stoupáním vyráběného závitu. Při použití rychlovýměnné vložky
s ochrannou spojkou proti přetížení, pojme délkové vyrovnání v tlaku
posuv vřetena.

7KLVW\SHRIOHQJWKFRPSHQVDWLRQFRPSHQVDWHVGLIIHUHQFHVEHWZHHQVSLQGOH
feed and the pitch of the thread to be produced. If a quick-change adapter
ZLWKRYHUORDGFOXWFKLVXVHGWKHOHQJWKFRPSHQVDWLRQRQFRPSUHVVLRQ
DFFRPPRGDWHVVSLQGOHIHHGDVVRRQDVWKHRYHUORDGFOXWFKUHVSRQGV

Řízené vyrovnání délky v tlaku:
Ř3OXVSURJUDPRY£Q¯Ė¯G¯F¯MHGQRWN\
Ř3ĖHW¯ĻHQ¯U\FKORY¿PÝQQ«YORĻN\SRPRF¯RFKUDQQ«
spojky proti přetížení
Activated length compensation on compression at:
ŘSOXVSURJUDPPLQJRIWKHFRQWURO
ŘRYHUORDGRQWKHTXLFNFKDQJHDGDSWHU
ZLWKRYHUORDGFOXWFK

Počáteční poloha

Ausgangsstellung
Initial position

Vyrovnání délky v tahu

Length compensation on tension

Toto délkové vyrovnání kompenzuje rozdíly mezi posuvem vřetena
a stoupáním vyráběného závitu, ale také doběh vřetena při reverzaci
cyklu výrobu závitu.

7KLVW\SHRIOHQJWKFRPSHQVDWLRQFRPSHQVDWHVGLIIHUHQFHVEHWZHHQVSLQGOH
IHHGDQGWKHSLWFKRIWKHWKUHDGWREHSURGXFHGDVZHOODVDVSLQGOHRYHUUXQ
DWWKHSRLQWRIUHYHUVDORIWKHWKUHDGSURGXFWLRQF\FOH:LWKWKHWDSSLQJ
attachments, the length compensation on tension assumes the function
of switching the sense of rotation from right-hand to left-hand rotation.

U závitořezných aparátů přebírá délkové vyrovnání v tahu také změnu
smyslu otáčení zprava doleva.
Řízené vyrovnání délky v tahu při:
Ř0¯QXVSURJUDPRY£Q¯Ė¯G¯F¯MHGQRWN\
Ř0DQX£OQ¯P]SÝWQ«PFKRGX
Activated length compensation on tension at:
ŘPLQXVSURJUDPPLQJRIWKHFRQWURO
ŘPDQXDOUHWUDFWLRQ

Počáteční poloha
Initial position
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C

7.1 Description of the symbols for performance
characteristics
C

T
Soft

T
Soft

Minimální vyrovnání délky

Minimal length compensation

Zabudováním minimálního délkového vyrovnání v tlaku a tahu se vyrovnají
vznikající rozdíly minimálního stoupání mezi synchronním vřetenem
a nástrojem, které by mohly vést k příliš vysokým třecím silám na boku
závitu. Eventuální zvýšení axiální sily během závitového cyklu je sníženo
na minimum.

An integrated minimal length compensation on compression and tension
compensates minimal pitch differences between synchronous spindle and
WRROZKLFKZRXOGOHDGWRH[FHVVLYHIULFWLRQIRUFHVRQWKHWKUHDGƃDQNV
A possible increase of axial force during the thread production cycle is
reduced to a minimum.

Z toho vyplývající výhody jsou:

The resulting advantages are:

Ř]DEU£QÝQ¯SĖHĖ¯]QXW¯]£YLWX
ŘRSWLPDOL]RYDQ£ĻLYRWQRVWQ£VWURMH
ŘYKRGQ«SURYQLWĖQ¯SĖ¯YRGFKODG¯F¯NDSDOLQ\

ŘQRPLVFXWWKUHDGV
ŘRSWLPLVHGWRROOLIH
ŘVXLWDEOHIRULQWHUQDOFRRODQWOXEULFDQWVXSSO\

Podrobnější informace viz. kapitola 7.4 Synchronní řezání závitů

For more detailed information, see 7.4 Rigid tapping.

F

F

Mechanismus tlakového bodu

Pressure-point mechanism
7 KHSDWHQWHGSUHVVXUHSRLQWPHFKDQLVPJXDUDQWHHVDVDIHVWDUWRIWKHWKUHDG
FXWWLQJSURFHVV7KHOHQJWKFRPSHQVDWLRQPRYHPHQWLVUHOHDVHGE\WKH
SUHVVXUHSRLQWPHFKDQLVPRQO\ZKHQWKHHIIHFWLYHD[LDOIRUFHH[FHHGVWKH
QRUPDOSHUPLVVLEOHVWDUWRIFXWIRUFH7KLVKHOSVWRDFKLHYHUHSURGXFLEOH
uniform thread depths.

Patentovaný mechanismus tlakového bodu zaručuje bezpečný start řezání
závitu. Teprve až efektivní axiální síla přesáhne dovolenou řeznou sílu,
povolí mechanismus tlakového bodu pohyb pro vyrovnání délky.
Tím je možné dosáhnout opakovatelné rovnoměrné hloubky závitu.

0HFKDQLVPXVWODNRY«KRERGX
Pressure-point mechanism

ZA Čelní pojistka proti vytržení
Front release
Tlak C
Compression
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Čelní pojistka proti vytržení
Čelní pojistka proti vytržení chrání rychlovýměnný upínač, použitou
rychlovýměnnou vložku a nástroj, ale také obrobek před poškozením
v důsledku příliš vysokých axiálních zatížení v tahu.
Tato zatížení mohou vzniknout, pokud je překročeno délkové vyrovnání,
když např. vřeteno stroje dobíhá v obráceném smyslu otáčení závitového
cyklu, nebo pokud použijeme rychloposuv při zpětném chodu nástroje,
předtím než nástroj zcela vyjede z obrobku. V těchto situacích se odepne
rychlovýměnná vložka z rychlovýměnného upínače a zabrání tím možnému
poškození nástroje, upínače nebo vřetena.
Poloha před uvolněním čelní pojistky
Situation before the triggering of the front release

7.1 Description of the symbols for performance
characteristics

Front release
7 KHIURQWUHOHDVHSURWHFWVWKHTXLFNFKDQJHKROGHUWKHTXLFNFKDQJHDGDSWHU
DQGWKHWRRODVZHOODVWKHZRUNSLHFHDJDLQVWGDPDJHFDXVHGE\H[FHVVLYH
axial tension. Such tension may occur if the length compensation path is
H[FHHGHGGXHWRDIWHUUXQQLQJRIWKHVSLQGOHDWWKHSRLQWRIUHYHUVDORU
ZKHQWKHIDVWIHHGIXQFWLRQRIWKHWRROUHWUDFWLRQPRYHPHQWLVDFWLYDWHG
before the tool has come free from the workpiece. In these situations, the
TXLFNFKDQJHDGDSWHULVGHWDFKHGIURPWKHKROGHUDXWRPDWLFDOO\DYRLGLQJ
H[SHQVLYHGDPDJH
Držák kuliček rychlovýměnného adaptéru
Holding ball of the quick-change adapter

Poloha po uvolnění čelní pojistky
Situation after the triggering of the front release
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Pouzdro s plovoucím uložením

Axial-parallel ﬂoating

Závitové pouzdro s plovoucím kuličkovým uložením zajišťuje vyrovnání
malých chyb mezi vřetenem stroje a závitovým otvorem a rovněž
kompenzuje chyby souososti a házivosti vřetena.

$EDOOEDVHGƃRDWLQJV\VWHPJXDUDQWHHVWKDWVPDOOHUURUVRIDOLJQPHQWEHWZHHQ
machine spindle and thread hole, or concentricity run-out on the side of the
machine spindle, are compensated.

Dva průběžně vrtané otvory přesazené o 90° a přesně vybroušený tvar
lineárního kuličkového vedení. Toto uspořádání je nejlepším technickým
řešením pro funkci plovoucího uložení.

7ZRSDUDOOHOGULOOHGKROHVRIIVHWE\rIRUPDSUHFLVHEDOOEDVHGOLQHDU
JXLGH7KLVDUUDQJHPHQWLVWKHSHUIHFWVROXWLRQIRUWKHIXQFWLRQRIWKH
œSDUDOOHOƃRDWLQJŔIHDWXUH

Plovoucí uložení
Pendelung
Centrální ﬁxace
Zentralﬁxierung
Plovoucí uložení
Pendelung

Spojka proti přetížení

Overload clutch

6 SHFL£OQ¯YOQRYLW¿WYDUSĖHWÝĻRYDF¯VSRMN\E\OY\YLQXWƂUPRX(08*(
a je charakterizován výbornou odolností proti opotřebení. Tukem vyplněné
prostory mezi horními a spodními spojkovými kroužky zajišťují stálé
mazání během přetěžovacího procesu. Když je během závitového procesu
překročen kroutící moment, přetěžovací spojka okamžitě přeruší přenos
kroutícího momentu mezi vřetenem stroje a nástrojem. To zabraňuje
zlomení závitníku.

7KHwave-line proﬁle overload clutchDVGHYHORSHGE\(08*(LV
FKDUDFWHULVHGE\LWVJUHDWZHDUUHVLVWDQFH*UHDVHFKDPEHUVEHWZHHQ
WKHXSSHUDQGORZHUFOXWFKULQJSURYLGHSHUPDQHQWOXEULFDWLRQGXULQJWKH
RYHUORDGSURFHVV:KHQWKHVHWWRUTXHLVH[FHHGHGGXULQJDWKUHDGLQJ
SURFHVVWKHRYHUORDGFOXWFKLPPHGLDWHO\LQWHUUXSWVWKHWRUTXHWUDQVIHU
EHWZHHQPDFKLQHVSLQGOHDQGWRRO7KLVSURWHFWVWKHWDSDJDLQVWGDPDJH

Mazací komory
chambers
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7.1 Význam jednotlivých symbolů a vlastností
závitových pouzder

7.1 Description of the symbols for performance
characteristics

Reverzační mechanismus

Reverse gear

Integrovaný reverzační mechanismus odstraňuje nutnost změny směru
otáčení vřetena stroje za chodu.

7 KHLQWHJUDWHGUHYHUVHJHDUPDNHVDFKDQJHRIWKHVHQVHRIURWDWLRQRIWKH
PDFKLQHVSLQGOHIRUUHYHUVLQJVXSHUƃXRXV

Nejdůležitější výhody jsou:

The resulting advantages are:

ŘVSRUDÏDVXNUDWĞ¯PLSUDFRYQ¯PLF\NO\
Ř2GVWUDQÝQ¯U£]ĬYĖHWHQDSĖLUHYHU]DFLNRQVWDQWQ¯PLSUDY¿PLRW£ÏNDPL
ŘVSRUDHQHUJLHW«PÝĖNRQVWDQWQ¯PSĖ¯NRQHP

ŘWLPHVDYLQJVGXHWRUHGXFHGF\FOHWLPHV
ŘUHGXFHGVWUHVVRQWKHPDFKLQHVSLQGOHGXHWRFRQVWDQWULJKWKDQGURWDWLRQ
ŘHQHUJ\VDYLQJVGXHWRQHDUO\FRQVWDQWSRZHUFRQVXPSWLRQ

L+

L+
Nastavení délky

Length adjustment
:LWKWKHOHQJWKDGMXVWPHQWWKHSURMHFWLRQOHQJWKRIWKHTXLFNFKDQJHDGDSWHU
FDQEHUHDGMXVWHGRULQFUHDVHGLQFDVHRIQHHG

Rychlovýměnné adaptéry s nastavením délky mohou být v případě potřeby
přizpůsobeny nebo přenastaveny dle stanoveného rozsahu.
E-Lock

E-Lock

E-Lock

E-Lock
/ RFNLQJRIWKHWRROZLWKIRUPSRVLWLYHVORWRQWKHVTXDUHRIWKHWRROVKDQN
For clamping the tool in an E-Lock adapter, it is necessary that the tool be
SURYLGHGZLWKDVORWRQRQHRIWKHƃDWVRIWKHVTXDUH,QFDVHH[LVWLQJWRROV
KDYHWREHSURYLGHGZLWKWKLVVORWLWLVQHFHVVDU\WRXVHVXLWDEOHGLPHQVLRQDO
speciﬁcations, and the appropriate inspection gauges. For the clamping
and exchange of tools, the adapter must always be detached from the
quick-change holder.

Aretace nástroje s tvarovou drážkou na čtyřhranu nástrojové stopky.
Předpokladem pro upnutí nástroje do vložky E-Lock je, aby nástroj byl
na čtyřhranu opatřen drážkou. Pro dodatečné vyrobení této drážky je nutné
dbát potřebných rozměrových speciﬁkací a použít k tomu určená měřidla.
Upnutí a výměna nástroje probíhá vždy až po vyjmutí vložky
z rychlovýměnného upínače.

+0,1
0

+0,05
0

°
+1 °
0

45°

3

45°

+0,2
0

5

+0,1
0

+1°
0°

ø 11,3 - 18

+0,2
0

3,6

Vrtání a zahlubování

+1°
0°

1

0,5

2,2

45°

ø 3,5 - 11,2

°
+1 °
0

45°

R max. 0,2

Tvar B
R max. 0,2

Tvar A
+0,05
0

EM-E-Lock Tvary drážek na čtyřhranu
(0(/RFNVORWVKDSHVRQWKHGULYLQJVTXDUH

Drilling and countersinking

Vrtací a zahlubovací operace je možné provádět bez výměny
rychlovýměnného upínače jednoduše pomocí blokace délkového vyrovnání
pomocí aretovacího šroubu.

Drilling and countersinking operations can be done without exchanging the
quick-change holder, simply by blocking the length compensation with a
locking screw.

Z toho vyplývající výhody jsou:

The resulting advantages are:

ŘQHSDWUQ£RGFK\ONDVRXRVRVWLPH]LRWYRUHPD]£YLWHP
ŘĻ£GQ£ÏDVRYÝQ£URÏQ£]PÝQDVHĖ¯]HQ¯VWURMHVRGSRY¯GDM¯F¯¼VSRURX
nákladů

ŘDOLJQPHQWRIIVHWEHWZHHQGULOOHGKROHDQGWKUHDGUHGXFHGWRDPLQLPXP
ŘQRWLPHFRQVXPLQJUHWRROLQJZLWKDFFRUGLQJFRVWUHGXFWLRQ
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7.1 Význam jednotlivých symbolů a vlastností
závitových pouzder

Upnutí nástroje přes rychlovýměnné vložky pomocí
typové řady EM
5\FKORY¿PÝQQ«YORĻN\W\SRY«ĖDG\(0MVRXXUÏHQ\SURSRXĻLW¯YQDĞLFK
rychlovýměnných upínačích typu KSN a SFM. K dispozici je pět velikostí
vložek pro odpovídající rozsahy závitů a jsou k dodání v různých
provedeních. Upnutí nástroje probíhá u většiny rychlovýměnných vložek
přes rychlovýměnný kuličkový upínací systém, přičemž pro každý průměr
stopky je nutná samostatná vložka. Rychlovýměnné vložky jsou určeny
pro výrobu pravých a levých závitů.

Upnutí nástroje přes rychlovýměnné vložky typové
řady HE
Upnutí nástrojů probíhá přes rychlovýměnné vložky typové řady HE. Nástroj
je sevřen pomocí závitových čepů. Pro vložky typ HE 2/IKZZ se doporučuje
utahovací moment těchto čepů v hodnotě 15 Nm.

Upnutí nástroje pomocí kleštin
Typ ER (GB)
8SQXW¯Q£VWURMHVHXVNXWHÏćXMHSĖHVNOHĞWLQ\W\SRY«ĖDG\(5SRSĖ(5*%
VH]DEXGRYDQ¿PÏW\ĖKUDQHP GOHQRUP\',1,62 GĖ¯YH',1 
Tím je dosaženo nízké házivosti a bezpečného upnutí nástroje, především
při vysokých řezných rychlostech a vysokém tlaku chladící kapaliny.

Upnutí nástroje pomocí kleštin,
Typ PGR-GB
 SQXW¯Q£VWURMHSURE¯K£SRPRF¯NOHĞWLQW\SXSRZ5JULS3*5*%
8
(se zabudovaným čtyřhranem).

Rubber
Upnutí nástroje pomocí kleštin,
Flex
Typ Rubber-Flex
Nástroj je upnut pomocí kleštin typu Rubber-Flex.
Jedná se o pryžové kleštiny s navulkanizovanými kovovými segmenty.
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7.1 Description of the symbols for performance
characteristics

Tool adaptation by means of quick-change adapters,
EM series
7KHTXLFNFKDQJHDGDSWHUVRIRXU(0VHULHVKDYHEHHQGHVLJQHGIRUXVH
LQWKHTXLFNFKDQJHWDSKROGHUVRIRXU.61DQG6)0VHULHV7KHƂYHVL]HV
KDYHEHHQGLYLGHGLQWRFRUUHVSRQGLQJWKUHDGVL]HUDQJHVDQGDUHDYDLODEOH
LQGLIIHUHQWW\SHV7KHDGDSWDWLRQRIWKHWRROLVPDGHE\PHDQVRIDTXLFN
change ball clamping system in most quick-change adapters, with a separate
adapter being necessary for each shank diameter. Our quick-change adapters
are suitable for the production of right-hand and left-hand threads.

Tool adaptation by means of quick-change adapters,
HE series
7 KHWRRODGDSWDWLRQLVHIIHFWHGE\PHDQVRITXLFNFKDQJHDGDSWHUVRIRXU
+(VHULHV7KHFODPSLQJRIWKHWRROLVSURYLGHGE\WKUHDGHGSLQV)RURXU
DGDSWHUVW\SH+(,.==ZHUHFRPPHQGDIDVWHQLQJWRUTXHRI1P

Tool adaptation by means of collets,
type ER (GB)
7 KHWRRODGDSWDWLRQLVHIIHFWHGE\PHDQVRIFROOHWVRIRXU(5RURXU(5*%
VHULHV ZLWKLQWHJUDWHGVTXDUH DFF',1,62 IRUPHUO\',1 7KLV
W\SHRIFODPSLQJKHOSVWRDFKLHYHYHU\JRRGFRQFHQWULFLW\DQGDVDIHFODPSLQJ
of the tool, especially with high cutting speeds and coolant-lubricant
pressures.

Tool adaptation by means of collets,
type PGR-GB
7 KHWRRODGDSWDWLRQLVHIIHFWHGE\PHDQVRIFROOHWVRIW\SH3*5*%
(with integrated square).

Rubber
Tool adaptation by means of collets,
Flex
type Rubber-Flex
7 KHWRRODGDSWDWLRQLVHIIHFWHGE\PHDQVRI5XEEHU)OH[FROOHWV7KHVHDUH
UXEEHUFROOHWVZLWKVWHHOVHJPHQWVLQWHJUDWHGE\PHDQVRIYXOFDQLVDWLRQ
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7.2 Montáž těsnícího kroužku, kleštiny a nástroje

7.2 Assembly of sealing disk, collet and tool

Montáž těsnícího kroužku velikosti 1-5:

Assembly of sealing disk in the sizes 1-5:

1. Vložte těsnící kroužek do převlečné matice jak ukazuje obrázek
a zatlačte vpřed dokud neuslyšíte zacvaknutí. Poté je těsnící kroužek
správně zapolohován.
U velikosti pouzder 0 můžete použít převlečnou matici s integrovaným
těsnícím kroužkem – další již není potřeba. Převlečná matice musí být
vybrána podle požadovaného upínacího průměru.

1. Insert the sealing disk into the clamping nut as shown in the illustration,
and push it forward until you can clearly hear it engaging. After that, the
VHDOLQJGLVNLVƃXVKZLWKWKHFODPSLQJQXW
In size 0, you can use clamping nuts with integrated sealing system – a
VHSDUDWHVHDOLQJGLVNLVQRWQHHGHGWKHQ7KHFODPSLQJQXWPXVWEH
selected in accordance with the clamping diameter used.

2]QDÏHQ¯
0DUNLQJ

2. Vložte kleštinu do převlečné matice a vykloňte ji. Drážka v kleštině musí
zapadnout do excentrického prstence převlečné matice v označené
poloze. Nyní vtlačte kleštinu do převlečné matice dokud neuslyšíte
jasné zacvaknutí.

 ,QVHUWWKHFROOHWLQWRWKHFODPSLQJQXWWKHQWLOWLW7KHJURRYHRIWKHFROOHW
must engage in the eccentric ring of the clamping nut at the marked
SRVLWLRQ1RZWLOWWKHFROOHWLQWKHRSSRVLWHGLUHFWLRQXQWLO\RXFOHDUO\
hear it engaging.

Zapolohovaná kleština v převlečné matici
Collet in correct position

Drážka v kleštině
*URRYHLQWKHFROOHW

2]QDÏHQ¯ SRORKD]£YLV¯QDW\SXPDWLFH
0DUNLQJ GHSHQGVRQWKHW\SHRIQXW

Excentrický prstenec
Excentric ring

3. Našroubujte převlečnou matici se zapolohovanou kleštinou na závit
upínacího pouzdra.
Důležité: Šroubujte převlečnou matici pouze se správně zapolohovanou
kleštinou!

3. Screw the clamping nut with the engaged collet onto the thread of the
holder.
Important: Only screw on clamping nuts with correctly engaged collet!

4. Vložte nástroj.
Důležité: Jestliže použijete kleštinu s integrovaným čtyřhranem,
ujistěte se pootáčením nástroje dokud není nástroj správně
zapolohován ve čtyřhranu.

4. Insert tool.
Important: If you use a collet with integrated square, make sure to turn
the tool around until it is in a position that allows it to be pushed into the
square seat of the collet.

5. Dotáhněte převlečnou matici pomocí klíče.
Dodržujte max. hodnoty kroutících momentů dle následující tabulky.

 7LJKWHQWKHFODPSLQJQXWZLWKWKHZUHQFK
2EVHUYHWKHPD[WRUTXHYDOXHVLQWKHWDEOH

Typ
7\SH

1
2

+L4(50
 L4(50
+
+L4(5
+L4(5
+L4(50&
+L4(50&
+L4(50&
+L4(50&

max. Dotahovací moment
max. tightening torque
(Nm)
6
15
18
300
15
30
35
40

Typ
7\SH
+L4(5&
+L4(5&
+L4(5&
+L4(5&
+L4(5&
+L4(5&%$)

max. Dotahovací moment
max. tightening torque
(Nm)
18
40
130
170
220
375

8YHGHQ«KRGQRW\PRPHQWĬSODW¯SURNOHĞWLQ\W\SX(5*%'RSRUXÏXMHPHSRXĻ¯WGRWDKRYDF¯PRPHQW]PD[KRGQRWNURXW¯F¯FK
momentů. Pro nastavení správné hodnoty momentu doporučujeme použít momentový klíč.
7KHLQGLFDWHGYDOXHVDSSO\WRFROOHWVW\SH(5*%:HUHFRPPHQGDWLJKWHQLQJWRUTXHRIRIWKHPD[WRUTXHYDOXHV)RUWKHVHWWLQJRI
the correct torque, we recommend using a torque wrench.

Důležité: Aby se zabránilo poškození závitového pouzdra, použijte při
dotahování převlečné matice klíčem 1 proti pohybu otevřený klíč 2.

Important:,QRUGHUWRDYRLGGDPDJHWRWKHKROGHUSOHDVHFRXQWHUZLWK
open-ended spanner 2 while tightening the clamping nut with wrench 1.
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7.3 Přehled upínacích kuželů (HSK)

7.3 Overview of hollow taper shanks with ﬂange contact
surface (HSK)

DIN 69893-1, ISO 12164-1
Tvar A

Form A

Ř6WDQGDUGQ¯SURYHGHQ¯SURREU£EÝF¯FHQWUD
Ř3URDXWRPDWLFNRXY¿PÝQXQ£VWURMHVXQ£ĞHF¯DSRORKRYDF¯GU£ĻNRX
Ř&HQWU£OQ¯SĖ¯YRGFKOD]HQ¯SRPRF¯FKODG¯F¯WUXELÏN\
Ř8Q£ĞHF¯GU£ĻN\QDNRQFLNXĻHOH
Ř2WYRUSURQRVLÏLQIRUPDF¯ ',1
Ř3RXĻLWHOQ¿WDN«MDNRWYDU&SRNXGMHRSDWĖHQXS¯QDF¯PRWYRUHP

ŘVWDQGDUGGHVLJQIRUPDFKLQLQJFHQWUHV
ŘIRUDXWRPDWLFWRROFKDQJHZLWKJULSSHUDQGLQGH[LQJJURRYH
ŘFHQWUDOFRRODQWOXEULFDQWVXSSO\E\ZD\RIFRRODQWOXEULFDQWWXEH
ŘGULYHNH\VORWVDWWKHHQGRIWKHWDSHU
ŘERUHIRUGDWDFKLS ',1
ŘXVHDEOHDV)RUP&DOVRVLQFHFODPSLQJDFWLYDWLRQERUHLVLQFOXGHG

Tvar C

Form C

Ř3URVSHFL£OQ¯VWURMHDPRGXO£UQ¯Q£VWURMRY«V\VW«P\
Ř3URUXÏQ¯Y¿PÝQXQ£VWURMH
Ř&HQWU£OQ¯SĖ¯YRGFKOD]HQ¯
Ř8Q£ĞHF¯GU£ĻN\QDNRQFLNXĻHOH

ŘIRUVSHFLDOPDFKLQHVDQGPRGXODUWRROV\VWHPV
ŘIRUPDQXDOWRROFKDQJH
ŘFHQWUDOFRRODQWOXEULFDQWVXSSO\
ŘGULYHNH\VORWVDWWKHHQGRIWKHWDSHU

DIN 69893-2
Tvar B

Form B

Ř3URREU£EÝF¯FHQWUD
Ř6H]YÝWĞHQRXNRQWDNWQ¯SORĞNRXSĖ¯UXE\SURQDY¿ĞHQ¯UDGL£OQ¯SĖHVQRVWL
Ř3URDXWRPDWLFNRXY¿PÝQXQ£VWURMH
Ř'LVWULEXRYDQ¿SĖ¯YRGFKOD]HQ¯SĖHVSĖ¯UXEX
Ř8Q£ĞHF¯GU£ĻN\QDSĖ¯UXEÝ
Ř2WYRUSURQRVLÏLQIRUPDF¯ ',1

ŘIRUPDFKLQLQJFHQWUHV
ŘZLWKH[WHQGHGƃDQJHFRQWDFWVXUIDFHIRULQFUHDVHGUDGLDOVWUHQJWK
ŘIRUDXWRPDWLFWRROFKDQJH
ŘGHFHQWUDOLVHGFRRODQWOXEULFDQWVXSSO\WKURXJKWKHƃDQJH
ŘGULYHNH\VORWVRQWKHƃDQJH
ŘERUHIRUGDWDFKLS ',1

Tvar D

Form D

Ř3URVSHFL£OQ¯VWURMH
Ř6H]YÝWĞHQRXNRQWDNWQ¯SORĞNRXSĖ¯UXE\SURQDY¿ĞHQ¯UDGL£OQ¯SĖHVQRVWL
Ř3URUXÏQ¯Y¿PÝQXQ£VWURMH
Ř'LVWULEXRYDQ¿SĖ¯YRGFKOD]HQ¯SĖHVSĖ¯UXEX
Ř8Q£ĞHF¯GU£ĻN\QDSĖ¯UXEÝ

ŘIRUVSHFLDOPDFKLQHV
ŘZLWKH[WHQGHGƃDQJHFRQWDFWVXUIDFHIRULQFUHDVHGUDGLDOVWUHQJWK
ŘIRUPDQXDOWRROFKDQJH
ŘGHFHQWUDOLVHGFRRODQWOXEULFDQWVXSSO\WKURXJKWKHƃDQJH
ŘGULYHNH\VORWVRQWKHƃDQJH
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7.3 Přehled upínacích kuželů (HSK)

7.3 Overview of hollow taper shanks with ﬂange contact
surface (HSK)

DIN 69893-5
Tvar E

Form E

Ř3URY\VRNRU\FKORVWQ¯REU£EÝQ¯
Ř3URDXWRPDWLFNRXY¿PÝQXQ£VWURMH
Ř0RĻQ¿FHQWU£OQ¯SĖ¯YRGFKOD]HQ¯SRPRF¯FKODG¯F¯WUXELÏN\

ŘIRUKLJKVSHHGPDFKLQLQJ
ŘIRUDXWRPDWLFWRROFKDQJH
ŘFHQWUDOFRRODQWOXEULFDQWVXSSO\E\ZD\RIDFRRODQWOXEULFDQWWXEH
is possible
ŘZLWKRXWGULYHNH\VORWVURWDWLRQDOO\V\PPHWULF

Ř%H]XQ£ĞHF¯FKGU£ĻHNURWDÏQÝV\PHWULFN¿

DIN 69893-6
Tvar F

Form F

Ř3URY\VRNRU\FKORVWQ¯REU£EÝQ¯YÝWĞLQRXRSUDFRY£Q¯GĖHYD
Ř6H]YÝWĞHQRXNRQWDNWQ¯SORĞNRXSĖ¯UXE\SURQDY¿ĞHQ¯UDGL£OQ¯SĖHVQRVWL
Ř3URDXWRPDWLFNRXY¿PÝQXQ£VWURMH
Ř0RĻQ¿FHQWU£OQ¯SĖ¯YRGFKOD]HQ¯SRPRF¯FKODG¯F¯WUXELÏN\

ŘIRUKLJKVSHHGPDFKLQLQJPRVWO\LQZRRGZRUNLQJ
ŘZLWKH[WHQGHGƃDQJHFRQWDFWVXUIDFHIRULQFUHDVHGUDGLDOVWUHQJWK
ŘIRUDXWRPDWLFWRROFKDQJH
ŘFHQWUDOFRRODQWOXEULFDQWVXSSO\E\ZD\RIDFRRODQWOXEULFDQWWXEH
is possible
ŘZLWKRXWGULYHNH\VORWVURWDWLRQDOO\V\PPHWULF

Ř%H]XQ£ĞHF¯FKGU£ĻHNURWDÏQÝV\PHWULFN¿

ISO 12164-2
Tvar T

Form T

Ř3URVRXVWUXĻQLFN«DIU«]DĖVN«VWURMH
Ř3URDXWRPDWLFNRXY¿PÝQXQ£VWURMH
Ř&HQWU£OQ¯SĖ¯YRGFKOD]HQ¯SRPRF¯FKODG¯F¯WUXELÏN\
Ř0RGLƂNRYDQ«XQ£ĞHF¯GU£ĻN\
Ř2WYRUSURQRVLÏLQIRUPDF¯ ',1
Ř3RXĻLWHOQ¿WDN«MDNRWYDU&SRNXGMHRSDWĖHQXS¯QDF¯PRWYRUHP

ŘIRUWXUQLQJDQGPLOOLQJPDFKLQHV
ŘIRUDXWRPDWLFWRROFKDQJH
ŘFHQWUDOFRRODQWOXEULFDQWVXSSO\E\ZD\RIFRRODQWOXEULFDQWWXEH
ŘPRGLƂHGGULYHNH\VORWV
ŘERUHIRUGDWDFKLS ',1
ŘXVHDEOHDV)RUP&DOVRVLQFHFODPSLQJDFWLYDWLRQERUHLVLQFOXGHG
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7.4 Synchronní řezání závitů

7.4 Rigid tapping

Proč synchronní řezání závitů s pevně upnutými závitníky nezajistí
optimální trvanlivost nástrojů.

Why synchronous thread production with rigid collet holders will not
result in optimum tool lives.

Při výrobě závitu na CNC-stroji s řezacími nebo tvářecími závitníky (níže
zobrazeno pro zjednodušení s řezacím závitníkem) musí být zahrnuta,
započítána a synchronizována rychlost otáček strojního vřetene s rychlostí
osy posuvu.
Při započtení stoupání závitu a řezné rychlosti, ze které se vyvozuje
posuvová rychlost, vznikají parametrové chyby, které při nastavení
nemohly být zohledněny.

:KHQSURGXFLQJDWKUHDGRQD&1&PDFKLQHZLWKWDSVRUFROGIRUPLQJWDSV IRU
simplicity´s sake, we will call them threading tools in the following) the speed of the
URWDWLRQPRYHPHQWRIWKHPDFKLQHVSLQGOHZLWKWKHVSHHGRIWKHIHHGD[LVPXVWEH
registered, accounted and synchronised.
:KHQDFFRXQWLQJWKHWKUHDGLQJWRROSLWFKDQGWKHFXWWLQJVSHHGŎJLYLQJWKHIHHG
speed, faults may occur caused by parameters not being considered during the
control.

Dva hlavní vlivy:

7ZRPDLQLQƃXHQFLQJYDULDEOHVDUH

1. Vliv CNC obráběcího centra
rychlost výpočtu řídící jednotky, rozlišení senzorů pohybu os (lineární
osy, osa otáčení, C-osa), mechanické vlastnosti stroje.

1. Inﬂuencing factors by the CNC machining centre
computer speed, resolution of the axis detection (linear axis, turning axis,
C-axis), mechanical condition of the machine.

2. Vliv obráběcího nástroje
D  7ROHUDQFHVWRXS£Q¯]£YLWXGOH',1(1
b) Změna rozměru stoupání a délky závitníku vlivem teploty kdy:

2. Inﬂuencing factors by the threading tool
D  7ROHUDQFHVRIWKHWKUHDGSLWFKDFFWR',1(1
b) Change of thread pitch and length of the threading tool

tpracovní ≠ t0ÝĖHQ¯

when t:RUN ≠ tMeasurement

1. Vliv CNC obráběcího centra
Řezání a tváření závitů se synchronními vřeteny vyžaduje kvůli tvarovému
styku mezi nástrojem a obrobkem neustálé sledování v mikrometrech
a regulaci posuvu v ose v návaznosti na otáčivý pohyb vřetene nástroje.
Tímto se odlišuje výroba závitu od jiných způsobů obrábění jako je vrtání,
vystružování nebo frézování. U těchto obrábění je požadován řízením
bohužel exaktní lineární pohyb k polohování, protože tyto nástroje nejsou
spojeny s obrobkem tvarovým dotykem. Díky tomu musí výrobce strojů
pravidelně kontrolovat lineární osy. V praxi jsou používány pro regulaci
rotace osy ukazatele s 256 impulsy pro otáčku vřetene (360°).
7RWRRGSRY¯G£¼KOXDW¯PNRQWUROQ¯PXRWYRUXr]DLPSXOV
m Vznikají axiální síly při výrobě závitu kvůli regulačním chybám nebo
regulačním nepřesnostem.

1. Inﬂuencing factors by the CNC machining centre
5HJDUGLQJWKHIRUPƂWWLQJEHWZHHQWRRODQGZRUNSLHFHWKHFXWWLQJDQGIRUPLQJ
of threads with synchronous spindles requires permanent μ-exact control and
DGMXVWLQJRIWKHIHHGD[LVPRYHPHQWLQUHODWLRQWRWKHURWDWLRQPRYHPHQWRIWKH
WRROVSLQGOH7KXVWKHWKUHDGSURGXFWLRQGLIIHUVIURPRWKHUNQRZQNLQGVRI
PDFKLQLQJHJGULOOLQJUHDPLQJRUPLOOLQJ7KHVHSURFHVVLQJVRQO\UHTXLUHDQ
H[DFWOLQHDUPRYHPHQWRIWKHFRQWUROIRUSRVLWLRQLQJSXUSRVHVDVWKHVHWRROVDUH
not connected formﬁtting with the workpiece. Consequently, the main emphasis
of machine manufacturers is on the control of the linear axis. In practice today
VLPSO\URWDU\SLFNXSVZLWKLPSXOVHVSHUVSLQGOHURWDWLRQ r DUHXVHG
WRFRQWUROWKHURWDWLRQD[LV7KLVFRUUHVSRQGVWRDQDQJOHDQGVRDFRQWUROJDSRI
rSHULPSXOVH
m Axial forces during thread machining arise caused by control faults
or control inaccuracies.

Příklad:
=£YLW
0
Stoupání závitu
1,5 mm
0RĻQ«QHNRQWURORYDWHOQ«RW£ÏN\YĖHWHQHr
mPRĻQ£D[L£OQ¯FK\EDSRORK\FDwPPH]LQDVWDYHQRXSRORKRX
závitníku a skutečnou polohou strojního vřetene.

Example:
7DS
0
7KUHDGSLWFK PP
3RVVLEOHXQFRQWUROOHGVSLQGOHURWDWLRQrm possible axial position fault of about
5.8 μm between threading tool speciﬁed position and machine spindle real position.

Diagram chyby polohy vřetena stroje /axiální chyby stoupání (v závislosti na velikosti stoupání závitu)
ÏLQHNFK\E\RW£ÏHNVWURMHQD]£YLWQ¯N
Graph machine spindle turning position fault /axial pitch fault (depends on thread pitch)
(IIHFWRIPDFKLQHWXUQLQJPRYHPHQWIDXOWRQWKHWRRO
>wP@
axiální chyba
axial mistake

9
Stoupání závitu P = 1,5 mm
7KUHDGSLWFK3 PP

8
7
6
5

možná chyba ve stoupání
z důvodu stroje
possible machine-sided
pitch fault

4
3
2
1
0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

&K\ED¼KOX
Angle mistake
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Navíc musíme přihlédnout k tomu, že rychlost počítače moderních
CNC obráběcích strojů nestačí, aby mohlo být zpracováno vyšší počet
rotačních impulsů v oblasti n = 0 až k maximální otáčkám vřetene
a regulovat synchronizované osy.
Na příkladu CNC obráběcího centra s 256 impulsy pro otáčku vřetene
je možné ukázat, že axiální síla, která působí na bok závitníku narůstá
se zvyšující se řeznou rychlostí. Následující diagramy ukazují, že axiální
V¯ODSURWY£ĖHQ¯]£YLWX0XRW£ÏHNPLQ-1 (ca. 15,7 m/min)
je ca. 1900 N a s navýšením otáček na 2000 min-1 PPLQ 
je již 2500 N. Tím je možné zjistit, že vznikající axiální síla, která vzniká
v důsledku synchronizační chyby, je závislá na otáčkách.

$ GGLWLRQDOO\WKHFRPSXWHUVSHHGRIPRGHUQ&1&PDFKLQLQJFHQWHUVLVQRW
sufﬁcient to handle a higher number of impulses of the rotary pick-up in the
UDQJHRIQ XSWRWKHPD[VSLQGOHVSHHGDQGWRDGMXVWWKHD[LVWREH
V\QFKURQLVHG7KHH[DPSOHRID&1&PDFKLQLQJFHQWHUZLWKLPSXOVHV
SHUVSLQGOHURWDWLRQVKRZVWKDWWKHD[LDOIRUFHZRUNLQJRQWKHWRROƃDQNV
LQFUHDVHVZLWKJURZLQJFXWWLQJVSHHG7KHIROORZLQJJUDSKVVKRZWKDWWKH
axial force for forming an M10 thread with 500 rpm (about 15.7 m/min) is
DWDERXW1ZLWKDQLQFUHDVHRIWKHVSHHGWRUSP DERXWPPLQ 
DWRYHU17KLVFOHDUO\VKRZVWKDWWKHDULVLQJD[LDOIRUFHFDXVHGE\WKH
synchronisation fault, depends on the speed.

[N]
Axiální síla
Axial force

3000
2500
2000

Otáčky 500 min-1
Tvářecí závitník M10 v materiálu C45

1500

Speed 500 rpm
Cold-forming tap M10 in C45

1000
500
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

5,5

6

[s]

Čas
7LPH

[N]
Axiální síla
Axial force

3000
2500

Otáčky 2000 min-1
Tvářecí závitník M10 v materiálu C45
Speed 2000 rpm
Cold-forming tap M10 in C45

2000
1500
1000
500
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

[s]

Čas
7LPH
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2. Veličiny ovlivněné závitníkem
a) Tolerance stoupání závitu
Pro závitové nástroje jsou v evropské normě
',1(1VWDQRYHQ\UR]PÝU\DWROHUDQFHSUREURXĞHQ«]£YLW\

2. Inﬂuencing factors by the threading tool
a) Tolerances of the thread pitch
)RUWKUHDGLQJWRROVWKH(XURSHDQVWDQGDUG',1(1GHƂQHV
the dimensions and tolerances for ground threads. Extract from the
VWDQGDUG',1(1

Z této normy je možné vyčíst, že nejmenší přípustná odchylka tolerance
]£YLWQ¯NXMHswPDMHY]WDĻHQ£QDGHƂQRYDQ¿SRÏHWFKRGĬ]£YLWX

)RUWKHWRROWROHUDQFHWKHVWDQGDUGDOORZVDVPDOOHVWGHYLDWLRQRIswP
referred to a deﬁned number of threads.

Příklad:
=£YLWQ¯N0
Stoupání závitu
1,5 mm
Kontrolovaná délka
7 chodů
mSĖ¯SXVWQ£WROHUDQFHVWRXS£Q¯swP

Example:
7DS
0
7KUHDGSLWFK
PP
Check length
7 threads
mDOORZHGSLWFKWROHUDQFHswP

Diagram síla / dráha
Potřebná síla pro změnu délky závitníků s průměrem stopky 10 mm

Síla
Force

Force / Movement graph
5HTXLUHGIRUFHIRUWKHOHQJWKFKDQJHRIWKUHDGLQJWRROZLWKVKDQNGLDPHWHUPP
[N]

3500
3250
3000
2750
Stoupání závitu P = 1,5 mm
7KUHDGSLWFK3 PP

2500
2250
2000
1750
1500

&K\EDVWRXS£Q¯]£YLWXY]£YLVORVWLQDQRUPÝGOH',1(1
7KUHDGVWDQGDUGFRQGLWLRQDOSLWFKIDXOWDFFWR',1(1

1250
1000
750
500
250
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Změna délky
Length change

b) Teplotní charakteristika stoupání závitu, délkové roztažnosti
závitníku u tpráce ≠ tměření
Každá z naměřených teplot nástroje, která se odlišuje od měřené teploty
r&YHGHNH]PÝQ£PG«ON\8]£YLWQ¯NX0VG«ONRXPP
SĖL]PÝQÝWHSORW\]r&QDr&GRMGHNH]PÝQÝG«ON\RwP
6RKOHGHPQDNRQWURORYDQRXG«ONXFKRGĬGOHQRUP\',1(1
je možné ukázat následující příklad:
=£YLWQ¯N
0
Stoupání závitu
1,5 mm
Délka závitníku
100 mm
Kontrolovaná délka
7 chodů = 10,5 mm
mD[L£OQ¯GLODWDFHQ£VWURMHDVWRXS£Q¯]£YLWXRwP
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b) Change of thread pitch and length of the threading tool
when tWork ≠ tMeasurement
Each tool temperature – differing from the measuring temperature
r&ŎFDXVHVDFKDQJHLQOHQJWK)RUDQ0WDSZLWKPP
OHQJWKWKHWHPSHUDWXUHFKDQJHIURPr&WRHJr&DFDXVHVOHQJWK
change of 32 μm.
&RQVLGHULQJDFKHFNOHQJWKRIWKUHDGVDFFWRVWDQGDUG',1(1
the following exampleUHVXOWV
7DS
0
7KUHDGSLWFK PP
7DSOHQJWK PP
&KHFNOHQJWK WKUHDGV 
m axial growth of the tool and thread pitch of 3.4 μm
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Teplotní charakteristika závitníku M10
'«ONDPP]PÝQDWHSORW\r&]PÝQDG«ON\wP
Temperature change development of a threading tool M10
/HQJWKPPWHPSHUDWXUHFKDQJHr&OHQJWKFKDQJHwP
[mm]

Délka nástroje
7RROOHQJWK

100,045
100,040
100,035
100,030
100,025
100,020
100,015
100,010
100,005
100,000
20

25

30

35

40

45

[°C]

Teplota
7HPSHUDWXUH

'«ONRY£GLODWDFH]£YLWQ¯NX0
Length change of a threading tool M10

6RKOHGHPQDNRQWURORYDQRXG«ONXFKRGĬGOHQRUP\',1(1
je při stoupání závitu 1,5 mm axiální délková dilatace 3,4 μm.

5 HIHUUHGWRDFKHFNOHQJWKRIWKUHDGVDFFWR',1(1DQGDSLWFK
of 1.5 mm the axial length would change by 3.4 μm.

Změnu teploty závitníku je možné prokázat měřením teploty během
výroby závitu na nejvíce zatížené čelní ploše.
1£VOHGXM¯F¯GLDJUDPXND]XMHWHSORWXÏHOQ¯SORFK\X]£YLWQ¯NX0SĖL
různých řezných rychlostech. Jako obráběný materiál byla použita ocel
&FKODG¯F¯PSURVWĖHGNHPMHHPXO]H

7KHSURRIRIDFKDQJHLQWHPSHUDWXUHRIWKHWKUHDGLQJWRROFDQEHJLYHQ
E\PHDVXULQJWKHFXWWLQJIDFHEHLQJKHDYLHVWXVHGGXULQJWKHWKUHDG
SURGXFWLRQ7KHIROORZLQJJUDSKVKRZVWKHWHPSHUDWXUHRIWKHFXWWLQJ
IDFHIRUDWKUHDGLQJWRRO0ZLWKYDULRXVFXWWLQJVSHHGV0DWHULDO
XVHGLV&FRRODQWOXEULFDQWLVHPXOVLRQ

Průběh teploty na břitu závitníku (M10), při mazání emulzí
Temperature progressing on the tool tooth face (M10), emulsion as coolant-lubricant
[°C]
Teplota čelní plochy tsp 300
7RRWKIDFHWHPSHUDWXUHWsp
250

200
2EU£EÝQ¿PDWHUL£O&
Material C45
150

100

50

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

[m/min]

Řezná rychlost vc
&XWWLQJVSHHGYc
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Shrnutí:

Summary:

$ E\FKRPUR]OLĞLOLFHONRY¿¼ÏLQHNMHGQRWOLY¿FKRYOLYćXM¯F¯FKVHYHOLÏLQ
na axiální složky procesu výroby závitu, které zde byly zmíněny,
je potřeba shrnout uvedené možné chyby v polohování, délkové dilatace
popř. síly, které vedou ke změnám délky.

7 RUHDOL]HWKHWRWDOHIIHFWRIWKHLQGLYLGXDOLQƃXHQFLQJIDFWRUVPHQWLRQHGEHIRUH
on the axial force component of the thread producing process, the shown
possible position faults, length changes resp. the forces causing length
changes must be combined.

Následující diagram ukazuje:
7KHIROORZLQJgraphVKRZV

ŘSĖLVÏ¯W£Q¯PRĻQ¿FKD[L£OQ¯FKFK\ENYĬOLYOLYXVWURMHWROHUDQFHVWRXS£Q¯
a teplotním vlivům může v nejhorším případě vzniknout chyba
v polohování mezi nastavenou polohou závitníku a skutečnou polohou
vřetene stroje až 17 μm,

ŘZLWKDQDGGLWLRQRISRVVLEOHD[LDOIDXOWVFDXVHGE\PDFKLQHSLWFKWROHUDQFH
RUWHPSHUDWXUHLQƃXHQFLQJIDFWRUVDSRVLWLRQIDXOWEHWZHHQVSHFLƂHG
position of the tap and real position of the machine spindle of more then
17 μm may arise

ŘWDWRFK\EDYSRORKRY£Q¯YHGH k axiální síle ca. 2800 N
QDQ¯ĻHXN£]DQ«PSĖ¯NODGXVH]£YLWQ¯NHP0

Řthis position fault results in an axial force of about 2800 N in the shown
example with a threading tool M10.

ŘWXWRV¯OX]DFK\FXM¯ERÏQ¯Ï£VWLVWRXS£Q¯]£YLWQ¯NXFRĻSRWRP]SĬVREXMH
zvýšené boční tření a tím také zvýšení opotřebení nástroje.

ŘWKLVIRUFHLVWDNHQXSE\WKHƃDQNVRIWKHWRROUHVXOWLQJLQLQFUHDVLQJƃDQN
friction and increased tool wear.

Diagram síla / dráha
Potřebná síla pro délkovou dilataci závitníku s průměrem stopky 10 mm
Force/Movement graph
5HTXLUHGIRUFHIRUWKHOHQJWKFKDQJHRIWKUHDGLQJWRROZLWKVKDQNGLDPHWHUPP
[N]
Síla
Force

3500
3250
3000

4

2750
2500
Stoupání závitu P = 1,5 mm
7KUHDGSLWFK3 PP

2250
2000
1750
1500

3

Součet 1-3
Sum of 1-3

1250

2

1000
750

1

500
250

>wP@

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Změna délky
Length change
1

možná chyba stoupání díky vlivu teploty
possible temperature-caused pitch fault

2

možná chyba stoupání díky vlivu stroje
possible machine-caused pitch fault

3

možná chyba stoupání díky vlivu normy, popř. výroby závitníku
possible standard resp. threading tool caused pitch fault

4

možná axiální síla na bok nástroje
SRVVLEOHD[LDOIRUFHRQWKHWRROƃDQNV

Tyto teoretické vazby působících procesů při výrobě závitu je možné
dokázat také v praxi.
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Jako příklad uvádíme tváření závitu0GRPDWHUL£OX&VHWĖHPL
rozdílnými nástrojovými držáky. Axiální síly byly zaznamenány u dvou
hodnot otáček, 500 min-1 = 15,7 m/min a 2000 min-1 PPLQ

As an example an M10 thread with three different tool holders is formed
LQPDWHULDO&7KHD[LDOIRUFHVZHUHUHFRUGHGDWWZRVSHHGVZKLFKZHUH
USP PPLQDQGUSP PPLQ

Byly testovány následující kleštinové upínače:

The following collet adaptations have been tested:

a) tuhý synchronní kleštinový upínač,

a) rigid synchronous collet adaptation

E

(08*(NOHĞWLQRY¿XS¯QDÏ6RIWV\QFKUR®

E (08*(FROOHWDGDSWDWLRQ6RIWV\QFKUR® size 1 with minimum length
compensation on compression and tension

ve velikosti 1 s minimální

délkovou dilatací na tlak a tah,
c) synchronní kleštinový konkurenční upínač s minimální délkovou
dilatací s axiálním tlumením

c) Synchronous collet adaptation of a competitor with minimum length
compensation with axial damping

U všech testovaných kleštinových upínačů byla použita kleština
7\S(5*%WHG\V]DEXGRYDQ¿PÏW\ĖKUDQHP

:LWKDOOWHVWHGFROOHWDGDSWDWLRQVDFROOHWW\SH(5*%ZLWKLQWHJUDWHG
square was used.
[N]

Axiální síla
Axial force

3000
2500
a)
2000

Otáčky 500 min-1
Tvářecí závitník M10 do materiálu C45

c)
1500

Speed 500 rpm
Cold-forming tap M10 in C45

1000
b)
500

[s]

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Čas
7LPH

[N]
Axiální síla
Axial force

3000
a)
2500

Otáčky 2000 min-1
Tvářecí závitník M10 do materiálu C45
Speed 2000 rpm
Cold-forming tap M10 in C45

2000
c)
1500
1000
b)
500

[s]

[s]

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Čas
7LPH
Ze zkoušek bylo možné získat následující poznatky:

The following results were veriﬁed in these tests:

ŘD[L£OQ¯V¯O\Y]UĬVWDM¯VH]Y\ĞXM¯F¯PLVHRW£ÏNDPL

ŘD[LDOIRUFHVLQFUHDVHZLWKWKHUDLVHRIVSHHG

ŘY]QLNDM¯F¯V¯O\XWY£ĖHQ¯]£YLWXVWXK¿PNOHĞWLQRY¿PXS¯QDÏHPMVRX
podstatně vyšší než u tváření závitu s kleštinovým upínačem
(08*(7\S6RIWV\QFKUR®

ŘWKHIRUFHVZKLFKFRPHLQWRSOD\LQWKHFROGIRUPLQJRIWKUHDGVDUH
FRQVLGHUDEO\KLJKHUZLWKDULJLGFROOHWKROGHUWKDQZLWKDQ(08*(
collet holder type Softsynchro®

ŘNRQNXUHQÏQ¯NOHĞWLQRY«XS¯QDÏHWOXP¯Y]UĬVWDM¯F¯V¯O\SRX]HQHSDWUQÝ
ve srovnání s tuhými kleštinovými upínači

ŘWKHFRPSHWLWLRQFROOHWKROGHUFDQDEVRUEWKHXSFRPLQJIRUFHVRQO\OLJKWO\
in comparison with the rigid collet holder
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Co je příčinou vynikajicího poměru působící axiální síly
s kleštinovými upínači EMUGE Softsynchro® s minimálním délkovým
vyrovnáním?

What is the reason for the outstanding axial force performance of the
EMUGE Softsynchro® tap holders with minimum length compensation?

Důležitou vlastností je patentované konstrukční dělení přenosu
kroutícího momentu a axiální síly.

Important feature is the patented designed separation of torque and
axial force transmission.
Further design features of the EMUGE Softsynchro® tap holders are:

Další konstrukční charakteristiky kleštinových upínačů EMUGE
Softsynchro® jsou:

Ř&OHDUDQFHIUHH&D[HVE\IRUPƂWWLQJWRUTXHWUDQVPLVVLRQRYHUVWHHO
balls.

ŘStav bez vůle osy C závitořezného pouzdra pomocí tvarového
přenosu kroutícího momentu díky ocelovým kuličkám

Ř6PRRWKUHVSRQVHRIWKHSUHVWUHVVHGPLQLPXPOHQJWK
FRPSHQVDWLRQDIWHUH[FHHGLQJWKHFRQVWUXFWLYHGHƂQHGJXLGLQJ
IRUFHE\QHDUO\
ORVVIUHHUROOIULFWLRQRIWKHWRUTXHWUDQVPLVVLRQEDOOVLQWKHLUEDOO
tracks.

Ř0ÝNN£GHWHNFHSĖHGHSMDW«KRPLQLP£OQ¯KRG«ONRY«KRY\URYQ£Q¯
SRSĖHNURÏHQ¯NRQVWUXNÏQÝSĖHGHSVDQ«YRG¯F¯V¯O\SRPRF¯EH]P£OD
bezdrátového valivého tření kuliček pro přenos kroutícího momentu
ve svých kulových drahách.
Ř0LQLP£OQ¯G«ONRY«Y\URYQ£Q¯DSĖHQRVD[L£OQ¯V¯O\SRPRF¯
SĖHGHSMDW¿FKSUXĻLQ]HODVWRPHUX
Ř3UXĻLQ\]HODVWRPHUXNWHU«G¯N\VY¿PWOXP¯F¯PYODVWQRVWHP
]DEUDćXM¯SRVXQXW¯Q£VWURMRY«KREĖLWX

Ř0LQLPXPOHQJWKFRPSHQVDWLRQDQGD[LDOIRUFHWUDQVPLVVLRQRYHU
SUHVWUHVVHGHODVWRPHUVSULQJV
Ř(ODVWRPHUVSULQJVSUHYHQWLQJWKHWRROFXWWLQJHGJHIURPEUDFLQJE\
WKHLUGDPSLQJFKDUDFWHULVWLFV
If the separation of torque and axial force transmission is disregarded, an axial
fault is caused immediately when starting the thread cutting process, see
example of the competition collet holder. Consequently, the axial force
LPPHGLDWHO\LQFUHDVHVKHDYLO\VHHJUDSKVRQWKHSUHFHGLQJSDJH7KLVLV
DYRLGHGE\WKHSUDFWLFDOUHODWHGGHVLJQRIWKH6RIWV\QFKUR®.

Pokud není zohledněno dělení přenosu axiální síly a kroutícího momentu,
potom je například u konkurenčních pouzder řešících podobnou
problematiku vidět - že už při počátku obrábění závitu dochází k axiální
chybě. Důsledkem je – jak je znát z diagramu na předcházející stránce okamžitý výrazný nárůst axiální síly. Tomuto je možné zabránit v praxi
ověřenou konstrukcí kleštinového upínače jako např. EMUGE
Softsynchro®.

)RUPDFKLQHWRROVQRWSURYLGLQJWKHIHDWXUHRIV\QFKURQRXVWKUHDGPDFKLQLQJ
it is necessary to use a larger length compensation than the minimum length
compensation of the Softsynchro® holders.

U obráběcích strojů, které nejsou vybaveny možností synchronního řezání
závitů, je nutné použít větší délkové vyrovnání než u kleštinových upínačů
typu Softsynchro® s minimálním délkovým vyrovnáním.

(08*(VXSSOLHVOHQJWKFRPSHQVDWLRQKROGHUV.61+'ZLWKFROOHWDGDSWDWLRQ
DQGLQWHUQDOFRRODQWVXSSO\7KHDGYDQWDJHVRIFODPSLQJWKHWRRORYHUFROOHWV
are combined with those of a classic length compensation holder.

3URWRWRSRXĻLW¯P£(08*(NGLVSR]LFLNOHĞWLQRY«XS¯QDÏHKSN/HD
s délkovým vyrovnáním a vnitřním přívodem chlazení. Tento typ kombinuje
výhody upnutí závitového nástroje pomocí kleštin s klasickým délkovým
vyrovnávacím pouzdrem.

180

Závitová pouzdra a reverzační přístroje · Tap holders and tapping attachments
7.5 Minimální množství chlazení - mlha (MMS)

7.5 Minimum-quantity lubrication (MQL)
General information:

Všeobecné informace:

%\PLQLPXPTXDQWLW\OXEULFDWLRQZHPHDQWKHFRROLQJRIPDFKLQLQJSURFHVVHV
ZLWKYHU\VPDOODPRXQWVRIFRRODQWOXEULFDQW,QWKLVLWLVLPSRUWDQWWKDWWKH
FRRODQWOXEULFDQWLVFRQYH\HGGLUHFWO\WRWKHSRLQWRIFRQWDFWEHWZHHQWRRODQG
ZRUNSLHFHLQRUGHUWRUHGXFHWKHJHQHUDWLRQRIKHDWE\IULFWLRQWKHUH(YHQZLWK
repeated tool changes, the coolant-lubricant must be dosed and transported
WRWKHWRROZLWKWKHKLJKHVWSRVVLEOHGHJUHHRISURFHVVVDIHW\7KHWHUP
minimum-quantity lubrication applies when a quantity of 5 to 50 ml/h of the
04/PHGLXPLVFRQVXPHGDLULVXVHGDVDFDUULHUPHGLXP7KLVWHFKQLTXHLV
DUHGHYHORSHGYHUVLRQRIZHWPDFKLQLQJZKHUHWKHPDFKLQLQJDUHDLVƃRRGHG
with coolant-lubricant. Another technique is dry machining which is done
completely without coolant-lubricant.

Pod pojmem minimální množství chlazení se rozumí chlazení obráběcích
procesů s nepatrným množstvím chladící kapaliny.
Přitom je důležité, aby byla chladící kapalina namířena přímo na obráběcí
místo na nástroji / obrobku, abychom snížili vznik tepla v důsledku tření.
Chladící médium musíme také při časté výměně nástrojů přiměřeně
dávkovat a namířit přímo na řeznou část nástroje.
2PLQLP£OQ¯PPQRĻVWY¯FKOD]HQ¯POXY¯PHSRNXGMHVSRWĖHERY£QRPQRĻVWY¯
006P«GLDRGGRPOKMDNRSĖHQRVQ«P«GLXP]GHVORXĻ¯Y]GXFK
Tento způsob chlazení je dalším vývojem obrábění za mokra, kde je
obráběcí místo zaplaveno chladícím médiem. Další variantou je suché
obrábění, které probíhá kompletně bez použití chladící kapaliny.
Rozlišení systémů MMS:

Different MQL systems:

2EHFQÝUR]OLĞXMHPHPH]LH[WHUQ¯PDLQWHUQ¯PV\VW«PHP006

*HQHUDOO\ZHPDNHDGLVWLQFWLRQEHWZHHQexternal and internal04/V\VWHPV

Ř8externího přívodu je směs vzduchu a oleje přiváděna zvenku
na obráběcí místo pomocí trysky, která je nainstalovaná v obráběcím
prostoru stroje. Zde nejsou potřeba žádné speciální držáky nebo nástroje.

Ř:LWKexternal supply systems, the aerosol containing the oil is sprayed onto
WKHSRLQWRIPDFKLQLQJWKURXJKDMHWLQVWDOOHGLQWKHPDFKLQLQJVSDFHRIWKH
PDFKLQHWRRO1RVSHFLDOKROGHUVRUWRROVDUHQHHGHG

Ř8 interníhoSĖ¯YRGXMH006P«GLXPYHGHQRVNU]HSUDFRYQ¯YĖHWHQR
nástrojový držák a nástroj přímo k břitu nástroje. Zde jsou nutné
VSHFL£OQ¯GUĻ£N\VSĖ¯P¿PSĖ¯YRGHP006P«GLD'£OHMVRXWDN«WĖHED
Q£VWURMHRSWLPDOL]RYDQ«SUR006FKOD]HQ¯VXSUDYHQ¿PQ£EÝKHP
GRW\NRY«KRERGX006P«GLDQD]£YLWRY«SRX]GUR

Ř:LWKinternalVXSSO\V\VWHPVWKH04/PHGLXPLVFRQYH\HGWKURXJKD
rotary transmission, the work spindle, the tool holder and the tool itself,
directly to the cutting edge of the tool. For such systems, special holders
ZLWKDVWUDLJKWIHHGWKURXJKRIWKH04/PHGLXPIRUSHUIHFWƃRZDUH
QHFHVVDU\:KDWLVDOVRQHHGHGDUHWRROVVSHFLDOO\GHVLJQHGIRU04/ZLWKD
WUDQVIHUFKDPIHUDGMXVWHGWRWKHKROGHUDQGZLWKRSWLPLVHGFRRODQWOXEULFDQW
outlets.

U interního přívodu rozlišujeme rovněž mezi 1-kanálovým MMS systémem
a 2-kanálovým MMS systémem:
Ř81-kanálového MMS systému je vyrobena směs vzduchu/oleje před
vstupem do strojního vřetene a pomocí pracovního vřetene a upínacího
systému přivedena až k místu obrábění.

:LWKWKHinternal supply systems, we make a further distinction between
1-channel MQL systems and 2-channel MQLV\VWHPV

Ř82-kanálového MMS systému je vřetenem odděleně přiváděn olej
a vzduch, smíchání obou médií probíhá při vstupu do nástrojového
držáku.

Ř,QD1-channel MQLV\VWHPWKHDHURVROLVJHQHUDWHGLQWKH04/GHYLFH
before it enters into the machine spindle, and is then conducted through the
work spindle and the clamping system to the point where it is needed.
Ř,QD2-channel MQL system, oil and air are conducted through the spindle
separately, the mixing of the two media is done only at the point where they
enter the tool holder.

1-kanálový MMS systém
1-channel MQL system

1

2

4

5

6

Směs oleje a vzduchu (Aerosol)
Mix of air and oil (aerosol)

1
2-kanálový-MMS-systém
2-channel MQL system

3

2

4

5

6

Vzduch
Air

006P«GLXP
MQL medium

1
2

 W£ÏLY¿SĖ¯YRG
2
5RWDU\WUDQVPLVVLRQ
Pracovní vřeteno
:RUNVSLQGOH

3
4

7 U\VND006P«GLD
MQL medium lance
Transportní jednotka
7UDQVIHUXQLW

5
6

Nástrojový upínač
7RROKROGHU
Nástroj
7RRO
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Nástrojové upínače:
Nástrojové upínače pro minimální množství mazání musí nejenom nástroj
bezpečně upnout, ale také umožnit neomezený bezeztrátový průtok směsi
Y]GXFKXDROHMH8NDQ£ORY«KR006V\VW«PXVHMHĞWÝGRGDWHÏQÝY\U£E¯
při přechodu vřetene ke stopce upínacího pouzdra směs vzduchu a oleje.
Díky těmto požadavkům byly vyvinuty speciální rychlovýměnné
DNOHĞWLQRY«XS¯QDÏHNWHU«RGSRY¯GDM¯Q£URNĬPV\VW«PĬ0066RXÏDVQÝ
byly také zpracovány podnikové normy popř. norma E DIN 69090, které
určují přechodová místa od vřetene k nástrojovému upínači. Také tyto
QRUP\RGSRY¯GDM¯SRĻDGDYNĬP(08*(
$E\FKRP]DEU£QLOLQHY\XĻLW¿PP¯VWĬPDSURV£NQXW¯P«GLDQDE¯]¯(08*(
také odpovídající nástroje pro minimální množství chlazení. Přechod
nástrojového upínače k vlastnímu nástroji je možné tímto řešením
vzájemně optimálně sladit.
K dispozici jsou následující nástrojové upínače:

7.5 Minimum-quantity lubrication (MQL)
The tool holders:
7RROKROGHUVIRUPLQLPXPTXDQWLW\OXEULFDWLRQPXVWQRWRQO\SURYLGHVDIH
FODPSLQJIRUWKHWRROEXWPXVWDOVRSHUPLWXQKLQGHUHGORVVIUHHDQGIUHHƃRZ
through-feed of the aerosol. In 2-channel MQL systems, it is also necessary to
produce the mix of oil and air during the transfer from the spindle to the shank.
7KHVHFKDOOHQJHVKDYHOHDGWRWKHGHVLJQRIVSHFLDOTXLFNFKDQJHDQGFROOHW
holders which meet the requirements of the different MQL systems.
$GGLWLRQDOO\VHYHUDOFRPSDQ\VWDQGDUGVDQGWKHVWDQGDUG(',1ZHUH
established for a clear speciﬁcation of the point of transfer from spindle to
WRROKROGHU2XU(08*(KROGHUVQHHGOHVVWRVD\PHHWDOOWKHUHTXLUHPHQWV
of these standards, too.
,QRUGHUWRDYRLGGHDGVSDFHVDQGRLOFORJV(08*(RIIHUVDOVRWKHVXLWDEOH
WRROVIRUPLQLPXPTXDQWLW\OXEULFDWLRQ:LWKWKHLUGHWDLOHGDGMXVWPHQWWRWKH
holders, an optimised transfer from tool holder to tool can be guaranteed.

1. KSN/MQL:

The following tool holders are available:
1. KSN/MQL:

Tyto rychlovýměnné upínače jsou vybaveny délkovým vyrovnáním na tah
DWODNVSDWHQWRYDQ¿PPHFKDQLVPHPWODÏQ«KRERGX(08*(
a osvědčenou čelní pojistkou proti vytržení. Plynulý přívod směsi vzduchu
a oleje zaručuje pružně uložená osová trubka. Tato trubka zajistí také
nepřetržitý přívod směsi od nástrojového upínače k nástroji. K tomu
(08*(WDN«QDE¯]¯YKRGQ«YORĻN\W\SXEM/MQL, které čelně utěsňují
prostor mezi rychlovýměnným upínačem a rychlovýměnnou vložkou. Toto
čelní utěsnění je obzvláště výhodné u obrábění litiny a při obrábění „čelem
dolů“.

7KHVHTXLFNFKDQJHKROGHUVDUHHTXLSSHGZLWKOHQJWKFRPSHQVDWLRQRQ
WHQVLRQDQGFRPSUHVVLRQZLWKWKH(08*(SDWHQWHGSUHVVXUHSRLQWPHFKDQLVP
DQGWKHSURYHQIURQWUHOHDVH,QDGGLWLRQDVSULQJORDGHGWXEHJXDUDQWHHVD
GLVWXUEDQFHIUHHIHHGWKURXJKRIWKHDHURVRO7KLVVDPHWXEHDOVRSURYLGHV
the permanent transfer of the aerosol from the tool holder to the tool.
$VDFRPSOHPHQW(08*(RIIHUVDGDSWHUVW\SH(004/ZKLFKSURYLGHD
sealing surface between quick-change holder and quick-change adapter.
7KLVVHDOLQJVXUIDFHLVHVSHFLDOO\KHOSIXOLQWKHPDFKLQLQJRIFDVWPDWHULDOV
DQGLQœRYHUKHDGŔPDFKLQLQJVLWXDWLRQV

2. Softsynchro®/MMS:

2. Softsynchro®/MQL:

Tyto kleštinové upínače jsou vybaveny patentovaným minimálním
délkovým vyrovnáním s odděleným kroutícím momentem a přenosem síly,
viz. také kapitola 7.4 Synchronní výroba závitů. Také zde je
optimalizované vedení pomocí pružně uložené trubky. Tato trubka je vždy
v těsném kontaktu s koncem stopky nástroje (závitníku) pomocí tlaku
pružiny a zaručuje bezeztrátový transfér chladícího média.

7KHVHFROOHWKROGHUVDUHHTXLSSHGZLWKWKHZHOONQRZQPLQLPDOOHQJWK
compensation with separate transfer of torque and axial force, see also
chapter 7.4 Rigid tapping. Again, there is an optimised feed-through for
SHUIHFWƃRZHQVXUHGE\DVSULQJORDGHGWXEH7KLVWXEHLVDOZD\VLQƂUP
contact with the end of the tool shank due to the spring pressure, and
guarantees loss-free transfer.
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7.6 Tool monitoring system DDU4

Nástrojový monitorovací systém DDU4 je dalším vývojovým prvkem
doposud známého systému ICS-popř. TTS. Kromě aktuálního kroutícího
momentu je možné bezdotykovým způsobem v reálném čase současně
sledovat také axiální sílu. S pevně nastavitelnými regulačními hranicemi
a mezí pevnosti v N popř. v Nm ve spojení s kontrolními systémy ARTIS
je dodatečně k standardním funkcím možné dodatečně sledovat
následující veličiny:

7 KHQHZWRROPRQLWRULQJV\VWHP''8LVDQHZO\GHYHORSHGV\VWHP
FRQVHTXHQWO\IROORZLQJXSRQWKHDOUHDG\VXFFHVVIXO,&6DQG776V\VWHPV
In addition to the current torque indication, you can now also monitor the
D[LDOIRUFHFRQWDFWIUHHLQUHDOWLPH:LWKWKHRSWLRQWRVHWƂ[HGUHVSRQVHDQG
EUHDNDJHOLPLWVLQ1RU1PLQFRPELQDWLRQZLWKWKH$57,6SURFHVVPRQLWRULQJ
systems, the following recognition features become possible in addition to the
VWDQGDUGIXQFWLRQV

Ř2SRWĖHEHQ¯Q£VWURMH
Ř&K\EÝM¯F¯Q£VWURM
ŘĝSDWQÝSĖHGYUWDQ¿RWYRU
Ř5Ĭ]Q«KORXEN\]£YLWX
Ř6W\NVPDWHUL£OHP
Ř=ORPHQ¯Q£VWURMH

Ř WRROZHDU
ŘPLVVLQJWRRO
ŘGHIHFWLYHWKUHDGKROHV
ŘGLIIHUHQWWKUHDGGHSWKV
ŘPDWHULDOFRQWDFW
ŘWRROEUHDNDJH

Díky digitálnímu zpracování měřícího signálu bylo možné rozšířit oblast
měření kroutícího momentu a axiální síly. Tyto oblasti měření jsou
rozděleny do tří stupňů a je možné je navolit externě.

Digital signal processing made it possible also to enlarge the measuring range
IRUWRUTXHDQGD[LDOIRUFH7KHVHPHDVXULQJUDQJHVDUHHDFKVXEGLYLGHGLQWR
three steps, each of which can be called off externally.

Systém DDU4 je k dispozici ve dvou provedeních:

The DDU4 system is available in two versions:

1. Základní provedení DDU4 jako „Stand-alone System”

1. Basic solution: DDU4 as “stand-alone system”

Zde se jedná o cenově výhodný samostatný systém pro kontrolu nástrojů.
Je zde možné nastavit pro kroutící moment a axiální sílu dvě pevné mezní
hodnoty v Nm popř. v kN. Díky zabudovanému LCD displeji je vizualizován
průběh křivky a provedena potřebná nastavení. Výstražné signály
jsou podávány pomocí přepínacího výstupu pro kroutící moment a axiální
V¯OX9HVSRMHQ¯VNRQWUROQ¯PV\VW«PHP&70VORXĻ¯V\VW«P''8MDNR
2-kanálový měřící konvertor.

7KLVLVDQHFRQRPLFDOO\HIƂFLHQWXSJUDGLQJV\VWHPIRUWRROPRQLWRULQJ)RU
ERWKWRUTXHDQGD[LDOIRUFHWZRƂ[HGOLPLWYDOXHVLQ1PRUN1FDQEHVHW$Q
LQWHJUDWHG/&'GLVSOD\ZLOOYLVXDOL]HWKHFXUYHSURJUHVVDQGVHUYHIRUHQWHULQJ
WKHUHTXHVWHGYDOXHV$ODUPVLJQDOVDUHHPLWWHGE\RQHVZLWFKHDFKIRUWRUTXH
and axial force.
,QFRPELQDWLRQZLWKWKHSURFHVVPRQLWRULQJV\VWHP&70WKH''8V\VWHP
ZLOOVHUYHDVDFKDQQHOPHDVXULQJFRQYHUWHU

2. DDU4 ve spojení se systémem CTM

2. DDU4 in combination with CTM

3ĖLSRMHQ¯PNRQWUROQ¯KRV\VW«PX&70QDE¯]¯V\VW«P''8
vedle standardních funkcí sledování ještě dalších charakteristik:

,QFRPELQDWLRQZLWKWKH&70SURFHVVPRQLWRULQJV\VWHPWKH''8V\VWHP
ZLOORIIHU\RXDVDGGLWLRQDOSHUIRUPDQFHFKDUDFWHULVWLFVWKHUHFRJQLWLRQRI

Ř2SRWĖHEHQ¯Q£VWURMH
ŘĝSDWQ«SĖHGYUW£Q¯RWYRUX
Ř6W\NVPDWHUL£OHP
Ř8FS£Q¯WĖ¯VHN
Ř&K\EÝM¯F¯Q£VWURMY]£VREQ¯NX
Ř5Ĭ]Q«KORXEN\]£YLWX
Ř=ORPHQ¯Q£VWURMH
Ř9\KRGQRFHQ¯VWDWLVWLFN¿FK]£]QDPĬ

ŘWRROZHDU
ŘGHIHFWLYHWKUHDGKROHV
ŘPDWHULDOFRQWDFW
ŘFKLSFORJJLQJ
ŘPLVVLQJWRRO
ŘGLIIHUHQWWKUHDGGHSWKV
ŘWRROEUHDNDJH
ŘHYDOXDWLRQIRUVWDWLVWLFDOSXUSRVHV
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7.7 Reverzační závitořezný přístroj
SWITCH-MASTER® a GRN-NC

7.7 Tapping attachments
SWITCH-MASTER® and GRN-NC

Oblast použití:

Application range:

Závitořezné přístroje typové řady SWITCH-MASTER® a GRN-NC jsou
koncipovány pro použití na CNC-řízených strojích.

7KHWDSSLQJDWWDFKPHQWVRIRXU6:,7&+0$67(5®DQG*511&VHULHVDUH
GHVLJQHGIRUXVHRQ&1&FRQWUROOHGPDFKLQHWRROV

Všeobecná speciﬁkace:

General speciﬁcations:

ŘG¯N\]DEXGRYDQ«UHYHU]DÏQ¯SĖHYRGRYFHRGSDG£]PÝQDVPÝUXRW£ÏHQ¯
strojního vřetene při zpětném chodu. Tlumicí elementy zabudované v této
převodovce kompenzují urychlující síly vzniklé při změně směru otáčení
aparátu upínací hlavy.

ŘWKHLQWHJUDWHGUHYHUVHJHDUPDNHVDFKDQJHRIWKHVHQVHRIURWDWLRQRIWKH
PDFKLQHVSLQGOHIRUUHYHUVDOVXSHUƃXRXV7KHDEVRUSWLRQHOHPHQWV
LQWHJUDWHGLQWKHUHYHUVHJHDUFRPSHQVDWHWKHDFFHOHUDWLRQIRUFHVFDXVHG
by the change of the sense of rotation of the clamping head.

Tento způsob má následující výhody:
ÎDVRY£¼VSRUDG¯N\NUDWĞ¯PSUDFRYQ¯PF\NOĬP
- Šetření strojního vřetene díky konstantnímu pravému chodu
0D[LP£OQ¯ĻLYRWQRVW]£YLWRY¿FKQ£VWURMĬ
VSRUDHQHUJLHG¯N\W«PÝĖNRQVWDQWQ¯PXRGEÝUXSĖ¯NRQX

The resulting advantages are as follows:
WLPHVDYLQJVGXHWRUHGXFHGF\FOHWLPHV
- reduced stress on the machine spindle due to constant right-hand rotation
- maximum tool life of the threading tools
HQHUJ\VDYLQJVGXHWRDOPRVWFRQVWDQWSRZHUFRQVXPSWLRQ

Ř.RQVWUXNFHSURWODNFKODG¯F¯NDSDOLQ\GREDUĬ SVL

ŘGHVLJQIRUFRRODQWOXEULFDQWSUHVVXUHXSWREDU SVL

Ř%H]SHÏQ«DSĖHVQ«VHYĖHQ¯]£YLWQ¯NXSRPRF¯NOHĞWLQ SUROHSĞ¯SĖHQRV
NURXW¯F¯KRPRPHQWXGRSRUXÏXMHPHSRXĻ¯WNOHĞWLQ\7\S(5*%
se zabudovaným čtyřhranem)

ŘVDIHDQGKLJKFRQFHQWULFLW\FODPSLQJRIWKHWRROE\PHDQVRIFROOHWV IRU
LPSURYHGWRUTXHWUDQVIHUZHUHFRPPHQGXVLQJFROOHWVW\SH(5*%ZLWK
integrated square)

Ř-DNRUR]KUDQ¯NHVWURMQ¯PXYĖHWHQLVORXĻ¯Y£OFRY£VWRSNDºPPGOH
QRUP\',1%(SRXĻLW¯PDGDSWLYQ¯FKVWRSHNMH]DMLĞWÝQRU\FKOHMĞ¯
a cenově výhodnější nasazení na všech současných vřetenech.

ŘWKHFRQQHFWLRQWRWKHPDFKLQHVSLQGOHLVDVWUDLJKWVKDQNGLDPP
DFFRUGLQJWR',1%(WKHXVHRIDGDSWHUVKDQNVLVDIDVWDQG
economically efﬁcient way of guaranteeing the compatibility with all the
usual spindle adaptations

Ř=£YLWRĖH]Q«DSDU£W\6:,7&+0$67(5® a *511&MVRXXUÏHQ\
SURY¿UREXSUDY¿FK]£YLWĬXSĖ¯VWURMH6:,7&+0$67(5® je na přání
zákazníka také možné provedení pro levý závit – směr otáčení strojního
vřetene zůstává v obou případech vždy pravotočivý.

ŘWKHWDSSLQJDWWDFKPHQWV6:,7&+0$67(5®DQG*511&DUHGHVLJQHG
IRUWKHSURGXFWLRQRIULJKWKDQGWKUHDGVRQO\IRUWKH6:,7&+0$67(5®,
KRZHYHUWKHUHLVDSRVVLELOLW\RIGHVLJQLQJWKHDWWDFKPHQWIRUOHIWKDQG
threads – the sense of rotation of the machine spindle will always remain
right-hand.

Spotřeba času pro výrobu závitu s různými nástrojovými upínači
Time spent on thread production with different tool holders
[min-1 · rpm]

c

2W£ÏN\Q
Speed n

a

c

Konvenční nástrojový upínač
Conventional tool holder

b

[s]
Čas
7LPH
t = 100%

[min-1 · rpm]
2W£ÏN\Q
Speed n

a

b

Závitořezný aparát SWITCH-MASTER® nebo GRN-NC
Tapping attachment SWITCH-MASTER® or GRN-NC

[s]
Čas
7LPH
t = 40-70%

a = Čas pro výrobu závitu
time for thread production
b = Čas pro reverzaci závitníku
WLPHIRUUHYHUVDORIWKHWKUHDGLQJWRRO
c = Přepínací doba mezi pravým a levým chodem závitníku
time for switching from right-hand to
left-hand rotation of the threading tool
t = Celkový čas při výrobě závitu
time spent on thread production
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7.7 Reverzační závitořezný přístroj
SWITCH-MASTER® a GRN-NC

7.7 Tapping attachments
SWITCH-MASTER® and GRN-NC

Speciﬁkace reverzačního přístroje typu SWITCH-MASTER®:

Additional speciﬁcations type SWITCH-MASTER®:

Ř=£YLWRĖH]Q«SĖ¯VWURMHW\SX6:,7&+0$67(5®

ŘWDSSLQJDWWDFKPHQWVRIW\SH6:,7&+0$67(5®DUHDYDLODEOHLQWZR
GHVLJQV rr

jsou k dispozici ve dvou

SURYHGHQ¯FK rr 
Ř9KRGQ«SURRW£ÏN\DĻGRPD[PLQ-1

ŘVXLWDEOHIRUVSHHGVXSWRPD[USP

Ř.OLGQ¿ĞHWUQ¿FKRGG¯N\PD]£Q¯YROHMRY«O£]QL

ŘVPRRWKORZZHDURSHUDWLRQWKDQNVWRRLOEDWKOXEULFDWLRQ

Ř%H]SHÏQ«XWÝVQÝQ¯SURWLSUĬQLNXFKODG¯F¯KRP«GLDGRNU\WXSRPRF¯
rozdělení příčného a otáčivého pohybu upínací hlavy

ŘVDIHVHDOLQJDJDLQVWWKHSHQHWUDWLRQRIFRRODQWOXEULFDQWLQWRWKHKRXVLQJ
E\VHSDUDWLQJWKHD[LDODQGURWDWLRQDOPRYHPHQWRIWKHFODPSLQJKHDG

Ř6Q¯ĻHQ«RSRWĖHEHQ¯VS¯QDF¯FKÏO£QNĬG¯N\H[WU«PQÝU\FKO«PXSĖHSQXW¯
směru otáčení (35 ms)

ŘPLQLPL]HGZHDURQWKHJHDUHOHPHQWVGXHWRH[WUHPHO\IDVWFKDQJHVRI
the sense of rotation (35 ms)

Ř'RVDĻHQ¯NRQVWDQWQ¯FK]£YLWRY¿FKKORXEHNG¯N\SĖHVQÝGHƂQRYDQ«PX
přepínacímu bodu

ŘFRQVWDQWWKUHDGGHSWKVWKDQNVWRDQH[DFWO\GHƂQHGVZLWFKLQJSRLQW

Ř6Q¯ĻHQ£EH]SHÏQRVWQ¯Y]G£OHQRVWQDPPPH]LREURENHPDQ£VWURMHP
G¯N\NU£WN«ĖDG¯F¯GU£]HW¯PMHGRVDĻHQRGRGDWHÏQ«VQ¯ĻHQ¯ÏDVXF\NOX
Ř7«PÝĖNRQVWDQWQ¯ĖH]Q£U\FKORVWW¯PQDY¿ĞHQ¯ĻLYRWQRVWLQ£VWURMH
Ř3UR]PÝQXVPÝUXRW£ÏHQ¯MHWĖHED]HVWUDQ\VWURMHMDNRSRPRFQ£HQHUJLH
stlačený vzduch (6 +1
-0,5 barů)

ŘUHGXFHGVDIHW\GLVWDQFHRIPPEHWZHHQZRUNSLHFHDQGWRROWKDQNVWR
VKRUWJHDUFKDQJHSDWKVWKLV\LHOGVDQDGGLWLRQDOUHGXFWLRQRIF\FOHWLPHV
ŘDOPRVWFRQVWDQWFXWWLQJVSHHGUHVXOWLQJLQDQLQFUHDVHRIWRROOLIH
ŘRQWKHPDFKLQHVLGHSUHVVXUL]HGDLU 
-0.5 bar) is needed as auxiliary
energy for the change of the sense of rotation

Speciﬁkace reverzačního přístroje typu GRN-NC:

Additional speciﬁcations type GRN-NC:

Ř=£YLWRĖH]Q«SĖ¯VWURMHW\SX*511&MVRXNGLVSR]LFLYUĬ]Q¿FKYHOLNRVWHFK

ŘWDSSLQJDWWDFKPHQWVRIW\SH*511&VHULHVDUHDYDLODEOHLQGLIIHUHQWVL]HV

Ř9KRGQ«SURRW£ÏN\DĻGRPD[PLQ-1

ŘVXLWDEOHIRUVSHHGVXSWRPD[USP

Ř3ĖHYRGRY¿SRPÝUPH]LRW£ÏNDPLGRSĖHGX]SÝW

ŘWUDQVPLVVLRQUDWLRDGYDQFHUHYHUVDO


Servisní služby
3 URY¿PÝQXRSRWĖHEHQ¿FKG¯OĬ]DMLĞĢXMHY¿UREQ¯WRY£UQD(08*(]£UXÏQ¯L
pozáruční servis, který zahrnuje odborné posouzení, provedení kontroly
tlaku a kontrolu funkčnosti pouzdra s převzetím plné záruky za opravu.

Service
,QFDVHVSDUHSDUWVQHHGWREHH[FKDQJHG(08*(RIIHUV\RXDUHSDLUVHUYLFH
that includes e.g. competent repair and maintenance, a professional pressure
check and function control with full guarantee.
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Závitová pouzdra a reverzační přístroje · Tap holders and tapping attachments
7.7 Reverzační závitořezný přístroj
SWITCH-MASTER® a GRN-NC

7.7 Tapping attachments
SWITCH-MASTER® and GRN-NC

Pro použití závitořezného přístroje je nutný dorazový přípravek, který má
následující funkce:

For the use of our tapping attachments, a stop ﬁxture is needed for the
IROORZLQJIXQFWLRQV

Ř3RGSRUDY]QLNO¿FKNURXW¯F¯FKPRPHQWĬYSUDFRYQ¯PSURFHVX

ŘVXSSRUWLQJWKHWRUTXHFDXVHGE\WKHRSHUDWLRQRIWKHDWWDFKPHQW

Ř6SU£YQ«XUÏHQ¯SRORK\PH]LVWURMQ¯PYĖHWHQHPDGRUD]RY¿PSĖ¯SUDYNHP
při použití automatických výměníků nástrojů

ŘFRUUHFWGHƂQLWLRQRIWKHSRVLWLRQEHWZHHQPDFKLQHVSLQGOHDQGVWRSƂ[WXUH
ZKHQHYHUDXWRPDWLFWRROH[FKDQJHGHYLFHVDUHXVHG

Ř3Ė¯YRGSRWĖHEQ«HQHUJLHSURSĖHSQXW¯VPÝUXRW£ÏHQ¯
SUR6:,7&+0$67(5® = stlačený vzduch (6 +1
-0,5 barů)

ŘVXSSO\RIWKHDX[LOLDU\HQHUJ\QHFHVVDU\IRUWKHFKDQJHRIWKHVHQVHRI
URWDWLRQRQWKH6:,7&+0$67(5® SUHVVXUL]HGDLU 
-0.5 bar)

Dorazový přípravek je zpravidla namontován individuálně na stroj před jeho
odesláním na zákazníka.

7KHVWRSƂ[WXUHLVQRUPDOO\ƂWWHGLQGLYLGXDOO\WRWKHFXVWRPHUőVPDFKLQH
before shipping of the attachment.

Rozměrové údaje pro dorazový přípravek
Speciﬁcations for the stop ﬁxture
Adresa · Address

A

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

Aretační kolík
Stop block

Strojní vřeteno
Machine spindle

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

Fixační čep
Fixing bolt

E

Číslo stroje · Machine no.

Fixační kroužek
Fixing ring

Upevňovací kolík
Locking pin
Nastavovaný rozměr
Setting distance

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

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

Rozměry · Dimensions
A:

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

1 mm

7\SVWURMH2]QDÏHQ¯yMachine type / description

-B

+B

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

%...................................... E: .........................................

Tvar stopky a její velikost · Shank type and size
........................................................................................................................................

Cyklus výroby závitu (příklad)

Thread production cycle (example)

Závitořezný přístroj upneme pomocí výměníku nástrojů do strojního
vřetene, přičemž zapadne ﬁxační čep do aretačního kolíku, aretace
se odblokuje a aparát je připraven k použití.

7 KHWDSSLQJDWWDFKPHQWLVFKDQJHGLQWRWKHPDFKLQHE\PHDQVRIWKHWRRO
H[FKDQJLQJGHYLFHWKHVWRSƂ[WXUHEROWHQJDJHVLQWKHVWRSEORFNWKHORFNLQJ
GHYLFHLVUHOHDVHGDQGWKHDWWDFKPHQWLVUHDG\IRURSHUDWLRQ

Pomocí rychloposuvu najedeme do výchozí pozice. Přitom je nutné
respektovat bezpečnostní vzdálenost x.

7 KHDWWDFKPHQWLVPRYHGWRVWDUWSRVLWLRQLQWKHIDVWIHHGPRGH7KHVDIHW\
GLVWDQFH[PXVWEHREVHUYHG

3UDFRYQ¯F\NOXVMHGRNRQÏHQ%ÝKHPFHO«KRSURFHVXURWXMHVWURMQ¯YĖHWHQR
v pravotočivém směru. Po dosažení naprogramované hloubky posuvu
změní osa Z směr otáčení neprodleně na zpětný chod. Při spolupráci mezi
reverzací posuvu osy Z a pozitivního posuvu pomocí stoupání rotujícího
nástroje se upínací hlava vytáhne axiálně ze závitořezného aparátu. Toto
vytažení způsobí reverzaci směru otáčení (zpětný chod). Po vyjetí nástroje
z vyrobeného závitu se vrátí pružinová upínací hlava do své axiální výchozí
pozice a nástroj mění znovu směr otáčení.

7KHZRUNF\FOHLVSHUIRUPHG'XULQJWKHZKROHF\FOHWKHPDFKLQHVSLQGOH
rotates in a right-hand direction. After reaching the programmed feed depth,
WKH=D[LVVZLWFKHVWRUHYHUVHZLWKRXWDQ\GHOD\,QWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQ
IHHGUHYHUVDORIWKH=D[LVDQGWKHSRVLWLYHIHHGFDXVHGE\WKHSLWFKRIWKH
rotating tool the clamping head of the tool holder is pulled axially from the
WDSSLQJDWWDFKPHQW7KLVPRYHPHQWRSHUDWHVWKHFKDQJHRIWKHVHQVHRI
URWDWLRQ UHYHUVDO :KHQWKHWRROKDVFRPHHQWLUHO\IUHHIURPWKHZRUNSLHFH
the spring-loaded clamping head retracts to its original position, and the
sense of rotation of the tool is changed again.

Strojní vřeteno se opět nachází ve výchozí pozici.

7KHPDFKLQHVSLQGOHLVDJDLQLQVWDUWSRVLWLRQ
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7.8 Thread production cycle of
tapping attachment type SWITCH-MASTER®

x

t

y

z

S

7.8 Cyklus výroby závitu reverzačním přístrojem
typu SWITCH-MASTER®

Výchozí pozice
Start position

Zastavení posuvu vřetene
Spindle feed stop

Reverzace posuvu vřetene
Spindle feed back

Zpětný chod
Reversal

Pohyb vřetene v axiálním směru
6SLQGOHPRYHPHQWLQD[LDOGLUHFWLRQ
2W£ÏLY¿SRK\E]£YLWQ¯NX
5RWDWLRQRIWKHWKUHDGLQJWRRO

Příklad programované dráhy pojezdu z:

z=y+x+t–S

z = Dráha pojezdu
y = Délka náběhu řezacího či tvářecího závitníku
[ %H]SHÏQRVWQ¯Y]G£OHQRVWPP
t = Vyráběná hloubka závitu
S = Dráha potřebná pro reverzaci převodovky
= 3 mm

Example for the travel z
to be programmed:
] WUDYHO
\ FKDPIHUOHQJWKRIWDSRUOHDGWDSHUOHQJWK
of cold-forming tap
[ VDIHW\GLVWDQFHPP
W WKUHDGGHSWKWREHSURGXFHG
6 JHDUFKDQJHSDWK PP
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7.9 Thread production cycle of
tapping attachment type GRN-NC

t

x y

G

z

7.9 Cyklus výroby závitu reverzačním přístrojem
typu GRN-NC

Výchozí pozice
Start position

Zastavení posuvu vřetene
Spindle feed stop

Vrácení posuvu vřetene
Spindle feed back

Volný chod
Free-wheel

Zpětný chod
Reversal

Pohyb vřetene v axiálním směru
6SLQGOHPRYHPHQWLQD[LDOGLUHFWLRQ
2W£ÏLY¿SRK\E]£YLWQ¯NX
5RWDWLRQRIWKHWKUHDGLQJWRRO

Příklad programované dráhy pojezdu z:

] \[WŎ*
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z = Dráha pojezdu
y = Délka náběhu řezacího, nebo tvářecího
závitníku
[ %H]SHÏQRVWQ¯Y]G£OHQRVW
t = Vyráběná hloubka závitu
* 'U£KDXYROQÝQ¯]£SDGN\

Example for the travel z
to be programmed:
] WUDYHO
\ FKDPIHUOHQJWKRIWDSRUOHDGWDSHUOHQJWK
of cold-forming tap
[ VDIHW\GLVWDQFH
W WKUHDGGHSWKWREHSURGXFHG
* GLVHQJDJLQJGLVWDQFH

Doporučená bezpečnostní vzdálenost:
min. 14 mm

5 HFRPPHQGHGVDIHW\GLVWDQFH
min. 14 mm

Pojezdová dráha je ovlivněna několika faktory,
např. otáčkami nebo obráběným materiálem
a je proto nutné ji popřípadě vhodně zkorigovat.

7KHWUDYHOGHSHQGVRQIDFWRUVOLNHVSHHGDQGWKH
material to be machined, and must be corrected
accordingly in case of need.

Závitová pouzdra a reverzační přístroje · Tap holders and tapping attachments
7.10 Nastavení přetěžovací spojky kroutícího momentu
závitového pouzdra typu HF

7.10 Adjusting the overload clutch of
quick-change tap holders type HF

Nastavení kroutícího momentu přetěžovací spojky

Adjusting the torque of the overload clutch

Nastavovaný kroutící moment se řídí mimo jiné dle způsobu obrábění
a obráběného materiálu. V případě, že požadovaný kroutící moment
neznáme, měli bychom nastavit nízkou hodnotu a přiblížit se tak
správnému doporučenému kroutícímu momentu.
Upozornění:
Nastavení se nesmí provádět s rotujícím strojním vřetenem!

7KHWRUTXHWREHVHWGHSHQGVDPRQJRWKHUWKLQJVRQWKHW\SHRIPDFKLQLQJ
and on the workpiece material to be machined. If the exact torque is not
NQRZQZHUHFRPPHQGVHWWLQJDORZYDOXHƂUVWDQGDSSURDFKLQJWKHFRUUHFW
WRUTXHYDOXHVWHSE\VWHS
Attention:
7KHDGMXVWPHQWPXVWQRWEHFDUULHGRXWZKLOHWKHPDFKLQHVSLQGOHURWDWHV

Potřebné nástroje:
ŘKlíč s vnitřním šestihranem s čepy, otvor klíče 10 mm
Ř0LNURPHWUSRSĖSRVXYQ«PÝĖ¯WNRSURPÝĖHQ¯KORXEN\

Required tools:
ŘKH[DJRQVRFNHWZUHQFKZLWKSLQZLGWKDFURVVƃDWVPP
ŘGHSWKPHDVXUHPHQWGHYLFHRUFDOLSHUJDXJHZLWKGHSWKPHDVXUHPHQW

1. Rychlovýměnný upínač upnutý do strojního vřetene.

1. Clamp the quick-change tap holder in the machine spindle.

Strojní vřeteno
Machine spindle

Indikační kolík
Indicating pin

Diagram
*UDSK

Nástroj
7RRO

Seřizovací šroub
$GMXVWPHQWVFUHZ

2. Pro nastavení kroutícího momentu se musí překrývat označené dílky
na stupnici obou kroužků pouzdra. Pokud tomu tak není, je potřeba
postupovat následovně:
Ř8Y«VWVWURMGRSURYR]X
Ř1HFKDWQ£VWURM]DĖ¯]QRXWGRREURENX
Ř=DVWDYLWVWURM
Upozornění: Postupovat tak dlouho, dokud se dílky nebudou překrývat!

Rychlovýměnná vložka
Quick-change adapter

)RUWRUTXHDGMXVWPHQWWKHPDUNLQJULQJVPXVWFRLQFLGH
,IWKLVLVQRWWKHFDVHSURFHHGDVIROORZV
ŘSXWPDFKLQHLQWRRSHUDWLRQ
ŘOHWWKHWRROVWDUWWKHFXWWLQJSURFHVV
ŘVWRSPDFKLQH
Attention:
5HSHDWWKLVXQWLOWKHPDUNLQJOLQHVFRLQFLGH

2]QDÏRYDF¯G¯ON\QDNURXĻF¯FK
Marking lines

3. Nastavit kroutící moment. Zde je nutné otočit seřizovacím šroubem.
Upozornění:
Nepoužívat žádné prodloužení pro nastavení kroutícího momentu!



Levé otáčení = snížení kroutícího momentu
/HIWWXUQ 5HGXFLQJWRUTXH

$GMXVWWRUTXHE\WXUQLQJDGMXVWPHQWVFUHZ
Attention:
'RQRWXVHDQ\H[WHQVLRQIRUDGMXVWLQJWKHWRUTXH

Pravé otáčení = zvýšení kroutícího momentu
5LJKWWXUQ ,QFUHDVHRIWRUTXH



Závitová pouzdra a reverzační přístroje · Tap holders and tapping attachments
7.10 Nastavení přetěžovací spojky kroutícího momentu
závitového pouzdra typu HF

7.10 Adjusting the overload clutch of
quick-change tap holders type HF

4. Kroutící moment je nutné zkontrolovat následovně:
Ř=PÝĖLWSRORKXLQGLNDÏQ¯KRNRO¯NXSRVXYNRXSURPÝĖHQ¯KORXEN\
Ř2GHÏ¯VWNURXW¯F¯PRPHQW]GLDJUDPX
(Diagram se nachází přímo na rychlovýměnném upínači)

 &KHFNWRUTXHE\
 ŘPHDVXULQJWKHSRVLWLRQRIWKHLQGLFDWLQJSLQXVLQJWKHGHSWK
PHDVXUHPHQWGHYLFH
 ŘUHDGLQJWKHWRUTXHIURPWKHJUDSK
(the graph is ﬁxed on the quick-change tap holder body)

Pohled otočený o 90°
9LHZWXUQHGE\r

Příklad: HF 20, měřená hloubka 2,7 mm
2GHÏWHQ¿NURXW¯F¯PRPHQW]GLDJUDPX1P

Example: HF 20, measuring depth 2.7 mm
7RUTXHUHDGIURPJUDSK1P

0D[LP£OQ¯NURXW¯F¯PRPHQWMHQDVWDYHQ¿SRNXGLQGLNDÏQ¯NRO¯NO¯FXMHV
povrchem vnějšího kroužku rychlovýměnného upínače.

7KHPD[WRUTXHLVDGMXVWHGLIWKHLQGLFDWLQJSLQPDWFKHVZLWKWKH
quick-change tap holder diameter.

Průběh kroutícího momentu

Torque progression

Následující diagramy jsou v podobné formě vypáleny laserem
na rychlovýměnných upínačích v místě seřizovací jednotky.

7KHIROORZLQJJUDSKVDUHSULQWHGRQWRWKHTXLFNFKDQJHWDSKROGHUQHDUWKH
DGMXVWPHQWXQLWLQVLPLODUIRUP
[Nm]
Kroutící moment

7RUTXH

1300

1000

Průběh kroutícího momentu u rychlovýměnného upínače Typ HF 20
Příklad:0ÝĖHQ£KORXENDPP
Z diagramu: Nastaven kroutící moment 750 Nm

750

Torque progression for the quick-change tap holder HF 20
Example: Measuring depth 2.2 mm
IURPJUDSK1PDGMXVWHGWRUTXH

500

250
100

[mm]

0
0

1

2

3

4

5

0ÝĖHQ£KORXEND
Measuring depth
[Nm]
Kroutící moment 3000

7RUTXH

2500

Průběh kroutícího momentu u rychlovýměnného upínače Typ HF 30
Příklad:0ÝĖHQ£KORXENDPP
Z diagramu: Nastaven kroutící moment 2000 Nm

2000

1500

Torque progression for the quick-change tap holder HF 30
Example: Measuring depth 2.75 mm
IURPJUDSK1PDGMXVWHGWRUTXH

1000

500
250

[mm]

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0ÝĖHQ£KORXEND
Measuring depth
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7.11 Čištění a údržba kleštinového pouzdra
a kleštin upínacího pouzdra typu PGR

7.11 Cleaning of collet holder
and collet type PGR

9\ÏLVWLWRWYRU3*5NOHĞWLQRY«KRXS¯QDÏH
např. s pomocí kuželového čističe nebo čistým
neroztřepeným hadříkem.

&OHDQWKH3*5LQWHUIDFHRIWKHFROOHWKROGHU
e.g. with a taper cleaner or with a clean towel.

2GPDVWLW3*5NOHĞWLQXQHMO«SHSRPRF¯SRQRĖHQ¯
do čisté, odmašťující a bezolejové kapaliny,
např. do alkoholu nebo studeného čističe.
Vysušit kleštinu. Stlačený vzduch použít jen tehdy,
pokud je tato kleština čistá a zbavená oleje (žádná
SO£QRYDQ£¼GUĻED 

'HJUHDVH3*5FROOHWGLSLQDFOHDQ
IDWGLVVROYLQJDQGRLOIUHHVROYHQWHJDOFRKRO
RUFOHDQLQJVROYHQW
Dry collet. Only use compressed air if it is clean
and oil-free (no preceding maintenance unit).

Kleštinu nasadit do držáku.

Set collet into tool holder.

2GPDVWLWVWRSNXQ£VWURMHQHMO«SHSRQRĖHQ¯P
do čisté, odmašťující kapaliny, např. do alkoholu
nebo bezolejové kapaliny, např. do alkoholu nebo
studeného čističe.

Degrease tool shank by dipping into clean,
IDWGLVVROYLQJDQGRLOIUHHVROYHQWHJDOFRKRO
RUFOHDQLQJVROYHQW

1£VWURMYVXQRXWGR3*5NOHĞWLQ\
3RNXGSRXĻLMHPHNOHĞWLQXW\SX3*5*%
se zabudovaným čtyřhranem, musíme nástroj
pootočením dostat do takové pozice, ve které
je možné zasunout čtyhran do kleštiny.

,QVHUWWRROLQWRWKH3*5FROOHW
:KHQXVLQJD3*5*%FROOHWZLWKLQWHJUDWHGVTXDUH
the tool must be turned into position in order to be
inserted into the square of the collet.

1£VWURMXSQRXWSRPRF¯3*5XS¯QDF¯MHGQRWN\
nebo provést nastavení délky, jak je popsáno
v bodě 7.12 Nastavení délky kleštinových
upínačů typu powRgrip PGR.

3UHVVLQWRROE\PHDQVRI3*5FODPSLQJXQLWRU
SHUIRUPOHQJWKDGMXVWPHQWDVGHVFULEHGXQGHU
7.12 Length adjustment of collet holders
type PGR.
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7.12 Nastavení délky kleštinových upínačů
typu powRgrip - PGR
Nástroj
7RRO

4.
Kleština
Collet

7.12 Length adjustment of collet holders
type PGR

1. Upnout kleštinový upínač

1. Pick up collet holder

2. Nasadit předseřizovací přípravek do kleštinového
upínače

,QVHUWSUHDGMXVWPHQWWRROLQWKHFROOHWKROGHU

3. Zasunout kleštinu do předseřizovacího přípravku

,QVHUWFROOHWLQWRSUHDGMXVWPHQWWRRO

4. Nasadit nástroj do kleštiny

4. Insert tool into collet

5. Seřídit délku nástroje pootočením přestavovacího
kolečka
Upozornění:
Dbát na min./max. upínací délku nástrojové
stopky

$GMXVWWRROOHQJWKE\WXUQLQJWKHDGMXVWLQJZKHHO
Attention:
2EVHUYHPLQPD[FODPSLQJOHQJWKIRUWRROVKDQNV

6. Změřit celkovou délku, odečíst 100 mm
od naměřené celkové délky z předseřizovacího
přípravku

0HDVXUHRYHUDOOOHQJWKGHGXFWPPIURPWKH
RYHUDOOOHQJWKPHDVXUHGZLWKSUHDGMXVWPHQWWRRO

2GVWUDQLWSĖHGVHĖL]RYDF¯SĖ¯SUDYHN

5HPRYHSUHDGMXVWPHQWWRRO

8SQRXWYODVWQ¯Q£VWURMSRPRF¯XS¯QDF¯MHGQRWN\
powRgrip

8. Press in tool using the clamping unit

3.

100 mm

Předseřizovací přípravek
3UHDGMXVWPHQWWRRO

Přestavovací
kolečko
DGMXVWLQJZKHHO

2.
Kleštinový upínač
Collet holder



