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1. Úvod

1. Úvod
Označení Silent Tols se již dlouhou dobu používá jako ochranná
známka pro nástroje navržené s ohledem na potlačení vibrací na
minimální úroveň a využívající tlumící systém zabudovaný v těle
nástroje. Převážná většina zákazníků používá nástroje Silent Tools
při požadavku na dlouhé vyložení a v případě špatného přístupu do
místa řezu. Značného zvýšení produktivity a zlepšení kvality obrobe-
né plochy lze ale dosáhnout i v případě kratšího vyložení nástroje.

Při obrábění kovových materiálů se samozřejmě nelze vzniku vibrací
zcela vyhnout, existuje ale řada způsobů umožňujících jejich omezení.
Tato uživatelská příručka vám pomůže dosáhnout produktivity obrá-
bění a omezení výskytu vibrací.

Tato publikace shrnuje pracovní postupy, metody umožňující předchá-
zet nákladným chybám při obrábění s dlouhým vyložením nástroje, 
zásady pro obrábění, ale také doporučení a způsoby řešení problémů 
pro nejběžnější typy operací a aplikace v oblasti soustružení, frézování 
a vyvrtávání.

Z hlediska dosažení vysokého výkonu stroje mohou být vibrace často 
limitujícím faktorem a jejich omezení vyžaduje např. snížení řezné 
rychlosti, posuvu nebo hloubky řezu. Použití tlumených nástrojů Silent 
Tools vám v takovém případě naopak umožní zvýšení hodnot řezných 
parametrů a současné zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu,  
potlačení vzniku vibrací, dodržení užších tolerancí, dosažení lepší  
kvality obrobené plochy a mnohem vyšší rychlosti úběru kovu, což  
pro vás v konečném důsledku znamená snížení nákladů na obrobenou 
součást. 

Užívejte si ticha!
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1. Úvod

Shrnutí hlavních principů a zásad
Uvnitř tlumených nástrojů je zabudován předem trvale naladěný 
tlumící systém, který tvoří těleso o vysoké hmotnosti, uložené 
v pružných pryžových segmentech. Zvýšení tlumícího účinku je 
dosaženo přidáním oleje.

Z níže uvedeného grafu je patrný rozdíl v útlumu vibrací mezi 
netlumeným a tlumeným nástrojovým řešením.

V případě velkého vyložení nástroje nebo příruby je doporučeno, aby 
spojení mezi nástrojovým držákem a vřetenem zajišťovala spojka se 
dvěma styčnými plochami.

Spojka Coromant Capto®  
- dvě styčné plochy

Dvě styčné plochy Jedna styčná plocha

Silent Tools

Standardní
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1. Úvod

Tlumící systém tvořený tělesem o vysoké 
hmotnosti uloženým v pružných pryžových 
segmentech.

Pryžové pružiny 

Tlumící systém uvnitř 
těla nástroje
•  Těleso vyrobené  

z těžkého kovu
•  Předem trvale 

naladěný
•  Vysoká  

spolehlivost

Zvýšení tlumícího účinku je dosaženo 
přidáním oleje.

Za všech okolností je důležité dodržovat omezení vyznačená na 
každém produktu (zatížení, pracovní teplota, otáčky, min./max. 
vyložení a tlak):

• Z hlediska ochrany pryžových segmentů, které jsou součástí 
tlumícího systému, je důležitá především teplota. 

• Nejvyšší mezní pracovní teplota závisí na typu produktu a je 
vyznačena na nástroji, např. 75-120°C (167-248 F)
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1. Úvod

Výběr vhodného nástroje
Z hlediska dosažení nejvyšší možné produktivity a co nejlepších 
výsledků, je důležitý výběr vhodného nástroje. Pro každé vyložení 
dané poměrem délka/průměr je vždy k dispozici optimalizované 
řešení a tlumící systém je vždy naladěn tak, aby optimálně pracoval 
za určitých podmínek.

Každý tlumený nástroj má přesně stanovený rozsah vyložení (šířku
frekvenčního pásma), ve kterém je jeho funkce optimální, a proto
je velmi důležité, aby byl každý nástroj používán pro správný rozsah
vyložení. Použití krátkého nástroje a prodlužovacího adaptéru
neumožňuje dosažení požadovaného výsledku.

Zvýšení statické tuhosti obráběcího nástroje umožňuje zvýšení
rychlosti úběru kovu a produktivity, aniž by docházelo k problémům
se vznikem vibrací. Snažte se vždy najít standardní nástroje, které
umožňují vytvoření nástrojové sestavy s nejmenší možnou délkou
a největším možným průměrem. Oba parametry jsou stejně důležité.

Jestliže se jedná o modulární nástroje, sestavte je tak, aby největší 
průměr byl vždy co nejblíže k vřetenu stroje.

Stanovení oblasti použití
Při vyložení 3 x BD (průměr těla) a větším, představuje použití  
tlumených nástrojů značný potenciál pro zvýšení produktivity.

Pro vyložení 4 x BD, lze při použití tlumených nástrojů běžně zvýšit
hodnoty řezných parametrů o více než 50%, a pro vyložení větší než
6 x BD, představuje použití tlumených nástrojů jedinou volbu pro 
dosažení uspokojivé produktivity, kvality obrobené díry a drsnosti.

V případě, že pro příslušnou aplikaci je nezbytné použití délky, průměru, 
spojky nebo jiného parametru, který je mimo rozsah standardních, 
běžně skladovaných nástrojů, je s ohledem na dosažení maximální 
výkonnosti vhodné požádat o speciální řešení v rámci našich  
inženýrských služeb.
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1. Úvod

Snížení velikosti řezných sil
Začněte volbou nejvhodnějšího nástrojového řešení pro daný
způsob obrábění. S ohledem na snížení velikosti průhybu následně
zvolte největší možný průměr a nejkratší možné vyložení.

Dalšími věcmi, které je třeba mít na zřeteli, je to, že tlumící systém by 
měl být vždy co nejbíže břitu, a také to, že hmota působící na přední 
stranu tlumícího mechanismu by měla být co nejmenší. Snížením 
hmotnosti obráběcího nástroje se zmenšuje kinetická energie poten-
ciálních vibrací. Díky tomu se usnadňuje tlumení vibrací nástrojem  
a v důsledku toho vzrůstá také maximální přípustná velikost vyložení 
jak pro celistvé, tak i pro tlumené nástroje.

Dodržováním těchto strategií dosáhnete snížení kolísání velikosti 
řezných sil a potlačení vibrací.

Průhyb (δ) = 
  64 × F × LU3 

3 x E x π x BD4

E:  Youngův modul pružnosti
F: Síla
LU: Užitečná délka
BD: Průměr těla
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1. Úvod

Shrnutí:
1. Prostřednictvím volby vhodného nástroje a břitových destiček snižte 

velikost řezných sil
2. Zajistěte snížení velikosti průhybu nástroje na minimální úroveň 

prostřednictvím zvýšení jeho statické tuhosti, kterého dosáhnete 
při použití největšího možného průměru nástroje s co nejmenší 
délkou

3. Snižte hmotnost řezné jednotky a zmenšete kinetickou energii po-
tenciálních vibrací

4. U modulárních nástrojů používejte velké průměry prodlužovacích 
nástavců

5. U speciálních produktů nabízených v rámci inženýrských služeb vez-
měte v úvahu optimalizaci tvaru a materiálové vyztužení

Základní fakta o vibracích

Strojní konstrukce obvykle vykazují sklon k vibracím při jedné nebo
více rezonančních frekvencích daných tvarem a materiálem. Každá
rezonanční frekvence odpovídá “vibračnímu módu”. Tlumení pak
rozhoduje o tom, jak rychle po jejich vzniku dochází k vymizení vibrací.  
S rostoucí výchylkou se zvyšuje energie kmitů.

Změnou velikosti řezných sil dochází při obrábění ke vzniku 
samobuzených kmitů, které odpovídají vlastním frekvencím obráběcího 
stroje. Jakmile proto dojde ke vzniku vibrací, udržují se i nadále díky 
nucenému kmitání, a pokud nedojde ke snížení kolísání řezné síly, 
postupně rostou.

Příčinou kolísání velikosti řezných sil může být celá řada věcí, a jestliže 
jejich velikost není ničím omezena, vibrace se neustále zvětšují.

• Proces dělení třísky
• Přerušované řezy
• Vměstky obsažené v materiálu
• Ovalita obrobku
• Tvorba nárůstku na břitu

k = tuhost pružiny
m = hmotnost 
f = frekvence vibrací
δ = průhyb nástroje
F = síla působící na nástroj
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1. Úvod

Typické součásti
Použití nástrojů Silent Tools nabízí značný potenciál pro zvýšení 
produktivity ve všech průmyslových odvětvích. U součástí vyžadujících 
použití dlouhých nástrojů (~6-14 x BD) představují nástroje Silent 
Tools jedinou možnou volbu pro obrábění bez vzniku vibrací.

Všeobecné strojírenství
Typické součásti: hřídele, konzoly 
a třmeny, součásti hydraulických 
zařízení (válce, manžety), čerpa-
dla a tělesa ventilů atd.

Výroba elektrické energie
Typické součásti: plynové turbíny, 
disky plynových turbín atd.

Letecký průmysl
Typické součásti: přistávací  
podvozky, hřídele, titanové  
součásti, disky turbín atd.
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1. Úvod

Ropný a plynárenský  
průmysl
Typické součásti: skříně 
čerpadel, šroubení a součásti  
se závity, navíjecí cívky atd.

Automobilový průmysl
Typické součásti: blok motoru,
součásti forem a zápustek,
součásti motoru atd.
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1. Úvod

Ekonomika, kalkulátor  
návratnosti investic (ROI)
Návratnost investice do nástrojů Silent Tools je díky zvýšení produkti-
vity a omezení zmetkovitosti téměř vždy velmi rychlá. Jaká je rychlost 
návratnosti vaší investice (ROI) do nástrojů Silent Tools, vám pomohou 
určit tři kalkulátory Sandvik Coromant, které jsou k dispozici pro oblast 
vyvrtávání, frézování a soustružení. Stačí jen malé množství vstupních 
údajů, abyste okamžitě viděli předpokládané výsledky a dobu návrat-
nosti investice do nástrojů Silent Tools v porovnání s netlumenými 
nástroji.

Kalkulátory naleznete na webových stránkách:  
www.sandvik.coromant.com
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2. Frézování

2. Frézování
Hlavní hlediska
Způsob práce s rotačními nástroji se sice liší od soustružení, při 
kterém je vyvrtávací tyč upnuta v tuhém nožovém držáku, ale 
naprostá většina předpokladů, které jsou podmínkou dosažení 
úspěšných výsledků prováděných operací, zůstává stejná:

• Tuhé upnutí
• Nejkratší možná délka nástroje
• Největší možný průměr nástrojové sestavy
• Minimální hmotnost frézy přispívající ke snížení kinetické energie 

potenciálních vibrací 
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2. Frézování

Snížení vibrací
Způsob upnutí obrobku a stabilita obráběcího stroje jsou dvě důležité 
věci, kterým je třeba věnovat náležitou pozornost, aby byl výskyt
vibrací co nejmenší.

Obrobek
 – Pro upnutí obrobku použijte nejvhodnější způsob z hlediska 

zachycení účinku řezných sil, které vznikají v průběhu obráběcího 
procesu 

 – Použijte frézovací koncepci, jejíž konstrukční řešení a úhel 
nastavení zajistí, že vznikající řezné síly působí na obrobek 
ve směru, ve kterém je jeho stabillita maximální

 – Proveďte optimalizaci strategie a směru obrábění tak, aby bylo 
dosaženo co nejstabilnějších podmínek obrábění

Obráběcí stroj
 – Podstatný vliv na vznik vibrací má stav obráběcího stroje.  

Nadměrné opotřebení ložisek vřetena a mechanismu posuvu  
se projeví zhoršením způsobilosti pro obrábění.  
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2. Frézování

Každý tlumený adaptér Silent Tools je určený pro jinou délku vyložení 
a má jinak laděný tlumící mechanismus. Nejvyšší výkonnosti lze 
docílit díky využití optimalizované délky adaptéru namísto použití 
prodlužovacích adaptérů. V případě, že je zapotřebí vyložení větší 
než 7-8 x BD, je třeba požádat o speciální adaptér nabízený v rámci 
našich inženýrských služeb.

Tlumící účinek

Při použití prodlužovacích 
nástavců dochází ke snížení 

tlumícího účinku!

Tlumené adaptéry  
používejte pouze v oblasti,  

pro kterou jsou určeny!
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CoroMill 390/ 
CoroMill 490

CoroMill 345 CoroMill 210CoroMill 200/ 
CoroMill 300

2. Frézování

Faktory ovlivňující výskyt vibrací
Na výskyt vibrací mají největší vliv čtyři hlavní faktory:

• Úhel nastavení/úhel hlavního břitu a působící řezné síly
• Průměr frézy v poměru k radiální hloubce řezu
• Geometrie břitové destičky
• Zubová rozteč frézy

Úhel nastavení
Význam úhlu nastavení spočívá v tom, že určuje směr působení  
řezných sil. Čím větší je úhel kappa (KAPR), tím větší jsou radiální 
řezné síly. Koncepci frézy proto volte v závislosti na pracovním  
postupu a dané aplikaci.

Spolu s tím, jak roste velikost řezných sil, je také stále zřetelnější 
rozdíl ve funkci tlumených a netlumených nástrojů.

Dosažení největší hloubky řezu, aniž by došlo ke vzniku vibrací, 
umožňuje použití malého úhlu nastavení v kombinaci s co nejkratším 
vyložením nástroje.

Zvýšení stability nástroje
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2. Frézování

Průměr frézy v poměru  
k radiální hloubce řezu
Použití nástrojů o menším průměru umožňuje snížení potřebného 
výkonu a kroutícího momentu, ale také řezných sil způsobujících prů-
hyb nástroje. Je proto vždy třeba udržovat poměr průměru frézy  
k radiální hloubce řezu menší, než je příslušná maximální hodnota.

Geometrie břitové destičky
Je vhodné použít geometrii obráběcího nástroje určenou buď pro 
lehké nebo pro střední obrábění.

Omezení pro nástroje Silent Tools
V důsledku působení vysokých teplot může docházet ke změnám 
účinnosti tlumícího systému. Proto pokud je to možné, používejte 
vzduch nebo vnitřní přívod řezné kapaliny. Také použití příliš  
vysokých otáček (ot/min) může být příčinou snížení účinnosti  
tlumícího systému. 
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2. Frézování

Zubová rozteč frézy
Pokud je v kontaktu s obráběným materiálem větší počet břitů,  
stoupá riziko vzniku vibrací. Pokud ale pracujete s hloubkami řezu, 
které jsou menší než kritická hloubka pro vznik vibrací, díky využití 
většího počtu břitů vždy dosáhnete vyšší produktivity. Dosažení  
maximální výkonnosti vyžaduje jak přizpůsobení radiální hloubky 
řezu, tak i zubové rozteče frézy. Nejlepší volbu pro produktivní  
obrábění s využitím tlumených nástrojů představuje v naprosté  
většině případů velká zubová rozteč.

Fréza s nerovnoměrnou 
zubovou roztečí a s malým 
počtem zubů. Díky nízkým 
hodnotám řezných sil se 
jedná o první volbu pro 
nestabilní operace.

Frézy se středním počtem 
zubů, v závislosti na  
příslušné koncepci mají  
buď rovnoměrnou, nebo 
nerovnoměrnou zubovou 
rozteč. První volba pro 
hrubování za stabilních 
podmínek.

Frézy s rovnoměrnou  
zubovou roztečí a maxi-
málním počtem zubů.  
První volba pro dosažení 
vysoké produktivity při  
nízkých hodnotách ae (více 
než jeden břit v záběru).

Velká zubová rozteč –L Malá zubová rozteč –M
Zvláště malá zubová 

rozteč –H

Fréza s nerovnoměrnou zubovou roztečí
Příčinou vzniku vibrací je působení harmonických budících sil, proto 
použití nerovnoměrné zubové rozteče představuje efektivní způsob 
jejich snížení. Dochází k rušení účinků harmonických budících sil  
a současně i ke zvýšení stability a její použití je obzvlášť výhodné  
v případě, že hodnota ae je vysoká a vyložení nástroje je velké.
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Nya bilder från Borgs!

2. Frézování

Pravidla pro programování
Obecným pravidlem, které platí při čelním frézování, je zajištění
nepřetržitého záběru nástroje, namísto použití několika průchodů
nástroje v podélném směru. Díky tomu se snižuje počet vstupů
a výstupů ze záběru a břitové destičky jsou tak chráněny před
nepříznivým zatížením, které může vést až ke vzniku vibrací.

Odvalovací nájezd do 
záběru – narolování do řezu

Zajistěte nepřetržitý záběr nástroje

Odvalovací nájezd do záběru – narolování do řezu
Narolování do řezu musí probíhat ve směru pohybu hodinových 
ručiček tak, aby se tloušťka třísky na výstupu ze záběru blížila  
nule. Tento postup brání vzniku vibrací, ke kterým může docházet  
v případě velkých tlouštěk třísky na výstupu ze záběru.
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2. Frézování

Směr frézování
První volbu pro většinu frézovacích operací představuje sousledné
frézování. Pouze v některých případech, kdy nedostačuje výkon
obráběcího stroje nebo když obrobek je příliš poddajný, je upřednost-
ňováno nesousledné frézování. Vždy je ale třeba mít na paměti,
že při nesousledném frézování mají řezné síly tendenci k nadzvedá-
vání obrobku. Proto je při upínání obrobku třeba pečlivě dbát na to,
aby byl tento nežádoucí účinek v maximální míře eliminován.
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2. Frézování

Poloha a průměr
Při všeobecném čelním frézování by měl být průměr frézy o 20-50 % 
větší než šířka záběru a poloha frézy taková, aby fréza byla mírně 
mimo střed. Poloha frézy přesně ve středu je nevhodná.

Pokud je průměr frézy menší než průměr obrobku, doporučená
maximální šířka řezu je 60-70 % průměru frézy.

Aby se předešlo vzniku vibrací při obrábění uzavřených drážek,  
je velice důležité snížit počet břitů v záběru. 
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2. Frézování

Přehled produktů
Skladem je dostupná široká nabídka frézovacích adaptérů Silent 
Tols s modulární spojkou Coromant Capto nebo spojkou HSK.

Pokud nelze použít žádný z našich standardních adaptérů, je třeba 
požádat o speciální řešení v rámci našich inženýrských služeb. 
Součástí naší nabídky speciálních zakázkových řešení jsou také 
adaptéry pro drážkovací frézy nebo pro velké kotoučové frézy a frézy 
s dlouhými břity se zabudovaným tlumícím mechanismem.

Stopkové a pravoúhlé čelní 
rohové frézy 

Tlumené adaptéry pro stopkové a pravoúhlé čelní rohové frézy

CoroMill® 390D Tlumené adaptéry
– Coromant Capto

Dampened adaptors
– HSK

Válcová stopka nebo spojka 
Coromant Capto

Spojka Coromant Capto  
(C4, C5, C6 a C8)

Spojka HSK  
(HSK 63 a HSK 100)

Velká, malá a zvláště malá 
zubová rozteč

Široký sortiment výměnných 
frézovacích hlav

Široký sortiment výměnných 
frézovacích hlav

DC: 20-40 mm  
(0.787-1.575 inch)

Vnitřní přívod řezné kapaliny Vnitřní přívod řezné kapaliny

Vyložení: ≤ 5 x BD BD: 40-80 mm
(1.575-3.150 inch)

BD: 63-100 mm
(2.480-3.937 inch)

DMM: 16-32 mm
(0.750-1.500 inch)

DMM: 16-27 mm
(0.750-1.000 inch)

Vyložení:  ≤ 8 x BD Vyložení: ≤ 8 x BD
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5 × BD 6 × BD 7 × BD 8 × BD

3.000      80

2.500      63

2.000      50

1.500      40

40

32

25
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2. Frézování

• Standardní nabídka obsahuje tlumené adaptéry s integrovanými 
frézami CoroMill 390 s průměrem v rozmezí 20-40 mm  
(0.787-1.575 inch)

• Pro průměry 40 mm (1.575 inch) a větší, jsou jako součást stan-
dardní nabídky k dispozici tlumené adaptéry se spojkou Coromant 
Capto velikosti C4-C8, umožňující přívod řezné kapaliny upínacím 
trnem. V kombinaci se základním držákem umožňují tyto adaptéry 
použití tlumených nástrojů pro většinu upínacích rozhraní obrábě-
cích strojů

• Pro stroje s rozhraním HSK jsou k dispozici integrované adaptéry 
umožňující montáž do základních držáků HSK z nabídky firmy 
Sandvik Coromant

Vyložení LU/BD

Průměr adaptéru, BD

inch   

Speciální produkty nabízené  
v rámci inženýrských služeb

Adaptéry Coromant Capto® & HSK  
pro rotační nástroje
Tlumené adaptéry pro čelní a rohové frézy

CoroMill® 390D
Čelní stopková 
pravoúhlá rohová fréza

mm
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2. Frézování

CoroMill® 390D – oblast použití
I když se jedná o dlouhý a štíhlý nástroj, je fréza CoroMill 390D 
skutečným nositelem produktivity, který se stejně dobře uplatní 
na vertikálnách i na horizontálních obráběcích strojích. Tyto frézy 
byly navrženy tak, aby umožňovaly potřebný dosah a zároveň 
také výkonnost při obrábění v blízkosti vřetena na víceúčelových 
obráběcích strojích.
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2. Frézování

Nabídku tvoří nástroje se spojkou Coromant Capto velikosti C6 a  
C5 nebo s válcovou stopkou o průměru 20, 25, 32 nebo 40 mm 
(0.787, 0.984, 1.260 nebo 1.575 inch) s dosahem 3–5 krát průměr 
v řezu DC.

• Coromant Capto® C5

–  Vysoká stabilita
–  Široká nabídka základních držáků
–  První volba pro úzké uzavřené dutiny

• Coromant Capto® C6

–  Vysoká stabilita
–  Široká nabídka základních držáků 
–  Pro vřetena integrovaných víceúčelových obráběcích strojů
–  První volba pro otevřené dutiny

• Válcové stopky

–  Sklíčidla HydroGrip zaručující přesné upnutí frézy
–  Kleštinová sklíčidla
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2. Frézování

Krátké a dlouhé nástrojové držáky
Kombinace adaptérů s upínacím trnem a základních držáků různých 
délek nabízí řešení pro naprostou většinu aplikací s požadovaným 
dosahem až 8 x BD. Pro vyložení větší než 8 x BD, nebo v případě 
zvlášních požadavků jsou nejlepší alternativou speciální řešení  
nabízená v rámci našich inženýrských služeb.

Netlumené/celistvé

Speciální řešení 
nabízené v rámci 
inženýrských služeb
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3 x BD 4 x BD 5 x BD 6 x BD 7 x BD 8 x BD 9 x BD

3 x BD 4 x BD 5 x BD 6 x BD 7 x BD 8 x BD 9 x BD

2. Frézování

Tlumené adaptéry pro čelní a rohové frézy

• Cx-391.05CD

• 392.41005CD
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2. Frézování

Použití nástroje Silent Tools pro frézování do rohu přineslo při  
obrábění skříně ventilu zvýšení rychlosti úběru kovu a zlepšení kvality 
obrobené plochy. Přesto, že došlo ke zvýšení řezné rychlosti, hloubky 
řezu i otáček vřetena, nebyly zaznamenány jakékoliv sklony ke vzniku 
vibrací. Výsledky jsou naprosto přesvědčivé: zvýšení produktivity  
o 149% a doba návratnosti investice pouhých devět týdnů!

Operace Frézování do rohu – kruhová  interpolace

Materiál obrobku CMC 09.1, K3.2.C.UT, nodulární litina

Sazba stroje 195 EUR/hod

Množství odebraného 
materiálu

179 (10.92)/ks cm3 (inch3)

ZEFF 5 

Délka nástrojové sestavy 280 mm (11.024 inch) 

Referenční  Silent Tools 

Adaptér C6-391.05 CD-22 200 

Frézovací hlava R390-066 Q22-18M 

Řezné podmínky

n (ot/min) 700 1352 

vc (m/min (ft/min)) 176 (577) 280 (918) 

fz (mm (inch)) 0.31 (0.012) 0.27 (0.010) 

vf (mm/min (inch/min)) 687 (27.05) 1 156 (45.52)

vfa (mm/min (inch/min)) 8.0 (0.315) 19.0 (0.748)

AP (mm (inch)) 4.0 (0.158) 6.0 (0.236)

ae (mm (inch)) 18.59 (0.732) 18.59 (0.732)

Celkový čas cyklu 30.07 min 12.08 min

Životnost nástroje (počet 
součástí)

10 20

Příklady použití
Úloha č. 1: Skříň ventilu
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2. Frézování

Operace Kruhová interpolace

Materiál obrobku CMC 09.1

Sazba stroje Euro 195

Množství odebraného materiálu Q=182 cm3/min (11.11 inch3/min)

ZEFF 6

Délka nástrojové sestavy 480 mm (18.9 inch)

Doporučené řezné podmínky
ae, mm (inch) 17.56 (0.691)
n (ot/min) 900

vc (m/min (ft/min)) 238 (780)

fz (mm (inch)) 0.32 (0.013)

vfa (mm/min (inch/min)) 24 (0.945)

AP (mm (inch)) 6.0 (0.236)

Celkový čas cyklu, min 27.58

Životnost nástroje (počet součástí) 10

Úloha č. 2: Skříň ventilu
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2. Frézování

Skříň ventilu měla celkovou délku 850 mm (33.46 inch) a roční  
vyráběné množství bylo 300 kusů. V lednu 2012 došlo u skříně  
ventilu k malým změnám výrobních postupů. Vzhledem k délce 
ventilové skříně bylo nutné opracování z obou stran a zmiňovaná 
úprava se týkala dokončování vnitřního průměru 140 mm (5.51 inch), 
přičemž potřebná maximální činná délka nástroje byla 425 mm 
(16.73 inch).

Byla provedena racionalizace obráběcího procesu spočívající  
v nahrazení dvou hrubovacích vyvrtávacích řezů a následného  
odstranění třísek z obráběných ploch před konečným obráběním  
na Ø140 H7 jedinou frézovací operací s využitím kruhové interpolace 
a konečnou dokončovací vyvrtávací operací. Nástrojová sestava  
s celkovou délkou 480 mm (18.9 inch) byla vytvořena z frézovacího 
adaptéru C8-391.05CD-27 360 v kombinaci se základním držákem 
a frézou CoroMill 390 s přesazeným průměrem.

Díky změně výrobního postupu se zákazníkovi podařilo dosáhnout 
roční úspory 22.000 EUR. Tomu odpovídá doba návratnosti devět 
týdnů nebo 64 vyrobených součástí. Dalším důležitým přínosem  
je pak prodloužení životnosti nástroje ze dvou vyrobených kusů  
na deset!

Obrábění z jedné strany rozdělené do několika kroků

Referenční postup Doporučený postup

Krok 1 Hrubovací vyvrtávání na průměr 135 mm 
(5.31 inch)

Kruhová interpolace na průměr 139.8 mm 
(5.50 inch)

Krok 2 Hrubovací vyvrtávání na průměr 139.8 mm 
(5.50 inch)

Dokončovací vyvrtávání na průměr  
140 mm (5.51 inch) H7

Krok 3 Čištění

Krok 4 Dokončovací vyvrtávání na průměr 140 mm 
(5.51 inch) H7
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2. Frézování

Rozměry dutiny byly 457 x 457 x 406 mm (18 x 18 x 16 inch). Poloměr
zaoblení rohů dutiny byl 25.4 mm (1.0 inch), což vyžadovalo použití
frézy o průměru 50 mm (2.0 inch). Produktivita stávajícího výrobního
postupu byla nízká a spolu s tím, jak se ve výrobním závodu postupně 
stávalo obrábění hlubokých dutin stále běžnější, bylo zřejmé, že
prvořadým cílem musí být její zvýšení.

Díky využití tlumeného frézovacího adaptéru s prodlužovacím  
nástavcem v kombinaci s frézou CoroMill® 210 s břitovými destičkami 
třídy GC1040 se cíle, stanovené pro produktivitu, podařilo splnit. 
Výsledek: Referenční řešení vyžadovalo 15 hodin, zatímco řešení  
s využitím nástrojů Silent Tools vyžadovalo méně než sedm hodin.

Operace Frézování hluboké dutiny

Součást Ventilová komora

Materiál obrobku CMC 01.2

Sazba stroje 90 EUR

Množství odebraného 
materiálu

132 cm3/min (8.06 inch3/min)

ZEFF 4

Délka nástrojové sestavy 360 mm (14.17 inch)

Řezné podmínky Konkurenční Silent Tools

n (ot/min) 1100 1550

vc (m/min (ft/min)) 176 (578) 249 (817.3)

fz (mm (inch)) 0.46 (0.018) 0.41 (0.016)

vf (mm/min (inch/min)) 2030 (80) 2540 (100)

AP (mm (inch)) 0.50 (0.02) 1.02 (0.04)

ae (mm (inch)) 51 (2.00) 51 (2.00)

Celkový čas cyklu 900 min 400 min

Životnost nástroje (počet 
součástí)

0.1 0.25
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2. Frézování

Pokyny a užitečné rady – shrnutí
Třídy a geometrie břitových destiček
Vždy volte břit s malým zaoblením řezné hrany (ER). Břitové destičky 
se silným povlakem nahraďte destičkami s tenkým povlakem. Pokud 
je to nutné, použijte nepovlakované břitové destičky. Používejte ostré, 
pozitivní břitové destičky s dobrými předpoklady pro utváření třísek.

Úhel nastavení
Při menším úhlu nastavení vzniká tenčí tříska, která je oddělována 
delší částí břitu. To umožňuje použití vyšších posuvů na zub. Při  
použití malého úhlu nastavení se rovněž zvětšuje axiální složka 
řezné síly a snižuje se riziko vzniku vibrací.

Zubová rozteč frézy
Nejlepší volbu pro produktivní obrábění s využitím tlumených nástrojů
představuje v naprosté většině případů velká zubová rozteč. Použitím
fréz s velkou zubovou roztečí se snižuje rychlost změn působení
výslednice řezných sil. Díky snížení počtu břitů lze často významným
způsobem zvýšit axiální hloubku řezu.

Posuv na zub
Díky vyšší rychlosti posuvu je možné dosáhnout konstantního předpětí 
vřetena obráběcího stroje a dosáhnout tak toho, že se neprojeví vliv 
vůlí v jeho ložiscích.
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2. Frézování

Dosažení maximálního objemu odebraného 
materiálu Q
Jestliže je to možné, volte počáteční hodnotu pro ae 

 v rozmezí 
60–80%. S ohledem na dosažení maximální velikosti Q snižte počet 
břitů. To má zcela zásadní význam především při obrábění s maxi-
mální šířkou záběru nástroje.

Odvádění třísek
Pro ochranu před přeřezáváním třísek používejte stlačený vzduch. To je 
obzvlášť důležité při frézování hlubokých dutin. Mějte na paměti, že pro 
odvádění třísek nabízejí větší prostor frézy s velkou zubovou roztečí.

Vstup a výstup ze záběru
Snažte se zabránit situacím, kdy osa frézy splývá s hranou obrobku. 
Za těchto okolností vystupuje břitová destička ze záběru v okamžiku, 
kdy tloušťka třísky dosahuje maxima, a dochází k velmi vysokému 
rázovému namáhání při vstupu a výstupu ze záběru. 
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3. Soustružení

3. Soustružení
Hlavní hlediska
Stabilita upnutí a správné nastavení výšky do osy hrotů jsou dva velice
důležité faktory z hlediska dosažení správných rozměrových tolerancí
a kvality obrobené plochy součásti. Abyste zajistili maximální velikost
styčné plochy, používejte pro upnutí válcových vyvrtávacích tyčí držáky
s dělenou objímkou. Maximální stability upnutí a přesného nastavení
výšky do osy hrotů dosáhnete při použití objímek EasyFix. Nastavení
výšky má vliv jak na velikost úhlu čela, tak i na řezné síly působící na
nástroj.

Doporučená tolerance upínacího rozměru je ISO H7. Aby se předešlo 
nežádoucím trvalým deformacím je také doporučeno použití děle-
ných objímek vyrobených z materiálů s tvrdostí 45 HRC nebo vyšší. 
Nikdy nesmí dojít k tomu, aby se upínací šrouby dostaly do přímého 
kontaktu se stopkou vyvrtávací tyče, protože tím může dojít k jejímu 
poškození.

Při obrábění s dlouhým vyložením nástroje nesmí nikdy dojít k pod-
cenění správného upnutí.
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10xBD 4xBD
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3. Soustružení

Vyvrtávací tyče – všeobecné informace
• Pro dosažení přiměřeného kontaktu upínacích ploch je  

požadována drsnost povrchu ~1 µm 
• Doporučená délka upnutí je 4 × BD. Jestliže to je možné,  

doporučujeme používat pro upnutí vyvrtávacích tyčí delších  
než 200 mm (7.87 inch) upínací délku 6 × BD 

• Doporučená tolerance upínacího rozměru dělených objímek 
pro upnutí válcových vyvrtávacích tyčí je ISO H7

• Používejte dělené objímky zhotovené z materiálu s minimální 
tvrdostí 45 HRC, snížíte tak riziko vzniku nežádoucích trvalých 
deformací

• Pro upnutí dlouhých vyvrtávacích tyčí používejte dvě samostatná 
pouzdra

• S ohledem na dosažení maximální stability používejte pro upínání 
vyvrtávacích tyčí dělené držáky

O délce a průměru vyvrtávací tyče se rozhodujte podle rozměrů  
a konstrukčního řešení obráběné součásti. Z hlediska maximální  
stability upnutí představuje první volbu spojka Coromant Capto nebo 
dělená objímka. O typu použité vyvrtávací tyče rozhoduje průměr díry  
a délka umožňující dosah až na její dno nebo do požadované hloubky.

1-1,5 x BD
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3. Soustružení

Upínání vyvrtávacích tyčí Silent Tools
Konstrukční řešení revolverové hlavy CNC soustruhu nebo flexibilita 
víceúčelového stroje bývají zpravidla příčinou snížení tuhosti. U větších 
válcových vyvrtávacích tyčí se v důsledku malé šířky revolverové hlavy 
snižuje poměr mezi délkou upnutí a průměrem vyvrtávací tyče a v 
důsledku toho dochází ke snížení stability nástrojové sestavy.

Řešením pro revolverové soustruhy tak může být také spojka Coromant 
Capto. Lze tak omezit nutnost použití dlouhých objímek a získat stabilní 
nástrojovou sestavu, jejíž další předností je možnost rychlé výměny.

Důležitost správného upnutí nelze nikdy podcenit. Obrázky ukazují výslednou 
kvalitu obrobené plochy při 1) nevhodném upnutí a 2) při upnutí v děleném 
držáku.
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Soustruhy s vodorovným ložem
Soustruhy s vodorovným ložem, které jsou opatřené nožovou hlavou, 
jsou ve srovnání s revolverovými soustruhy často mnohem tužší a 
stabilnější, a proto umožňují upnutí větších a delších vyvrtávacích tyčí. 
V tomto případě lze mezi omezení dané strojem řadit nožovou hlavu, 
velikost obráběcího stroje nebo tuhost vyplývající z jeho konstrukce.

Důležitými faktory z hlediska dosažení dobrých výsledků při upínání 
vyvrtávacích tyčí Silent Tools s dlouhým vyložením, jsou stabilita vedení 
obráběcího stroje a klínových lišt. S ohledem na dosažení co nejlepších 
výsledků, je pro upnutí nožového držáku třeba použít velké klínové lišty  
v provedení s příčnými lištami, které jsou od sebe dostatečně daleko, 
alespoň ve vzdálenosti rovné nebo větší než je upínací délka 4 x BD. 
Mějte na paměti, že s rostoucím průměrem tyče se prudce zvyšuje její 
hmotnost:

• Průměr 100 mm (3.94 inch) = 88 kg (194.0 lb)
• Průměr 120 mm (4.72 inch) = 140 kg (308.7 lb)

Nejlepší konstrukční řešení nožové hlavy představuje 
kozlík, kde je vyvrtávací tyč upnuta přímo nad a záro-
veň uprostřed podélného vedení obráběcího stroje. 
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Z hlediska dosažení maximální výkonnosti vyvrtávací tyče patří
k velice důležitými aspektům konstrukční provedení, vzájemný
kontakt a rozměrové tolerance ploch zajišťujících spojení nástroje
s nástrojovým držákem. Nejvyšší stability je dosaženo při použití
držáku, který zcela obepíná vyvrtávací tyč. Použití prizmatických
držáků a válcových objímek s upínáním pomocí šroubů není vhodné.

Dělený držák pro upínání tyčí o průměru 300 mm (11.81 inch). Vzájemná 
vdálenost mezi příčnými upínacími lištami je 1,200 mm (47.24 inch) (4 x BD).
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Přípravek pro seřízení výšky do osy hrotů
Je vhodný pro všechny válcové vyvrtávací 
tyče CoroTurn SL a nabízí rychlý a jednoduchý 
způsob, jak dosáhnout správného nastavení 
výšky břitu přesně do osy hrotů:

1. Seřizovací přípravek uveďte do kontaktu s 
vroubkováním na styčné ploše válcové 
vyvrtávací tyče

2. Otáčejte tyčí, dokud nedocílíte nastavení do 
správné polohy

3. Pokud je bublinka uprostřed, je tyč správně 
rovnoběžně vyrovnaná

Přestože během obrábění dochází k mírnému 
vychýlení vyvrtávací tyče pod osu, správné 
nastavení a upnutí tyče je v rovině osy hrotů. 

Alternativním způsobem je nastavení pomocí 
výškoměru a úhlové libely.

Tlumená vyvrtávací tyč o průměru 300 mm (11.81 inch) s rychlovýměnným systémem CoroTurn SL  
a s vyložením 10 x BD.
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Tlak a nasměrování řezné kapaliny
S ohledem na dosažení co nejdelší životnosti nástroje a co nejvyšší 
bezpečnosti obráběcího procesu zajistěte přesné nasměrování řezné 
kapaliny do místa řezu. Pro získání naprosté jistoty, že řezná kapalina 
dopadá do místa řezu, je u nástrojů opatřených rychlovýměnnými  
řeznými hlavami typu SL třeba provést ruční seřízení trysek pro její 
přívod. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití nástrojů  
s integrovaným systémem pro přívod řezné kapaliny a několika  
tryskami. To je důležité především při vnitřním soustružení s dlouhým 
vyložením nástroje. Pro spuštění a pro vypnutí proudu řezné kapaliny  
se používá šestihranný klíč.

Velikost vůle mezi vyvrtávací tyčí a vnitřní stranou díry je mimořádně 
důležitá z hlediska uspokojivého odvádění třísek a velikosti radiální 
výchylky. Pro průměr díry 100 mm (3.94 inch) je vhodný průměr tyče  
80 mm (3.15 inch). Vzniká tak dostatečně velký prostor pro odvádění 
třísek a eliminuje se tak riziko poškození nástroje nebo součásti.

Řeznou kapalinu lze přivádět zadní stranou vyvrtávací tyče s využitím  
spojovacích prvků opatřených šroubením s BSP závitem (British  
Standard Pipe). Tlumené vyvrtávací tyče značky Sandvik Coromant jsou 
opatřeny otvory pro přívod řezné kapaliny s předzhotoveným závitem.
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Technologicky pokročilé řešení přívodu řezné kapaliny
Technologicky pokročilé řešení přívodu řezné kapaliny nabízené firmou 
Sandvik Coromant je unikátní koncepce, která optimalizuje využití 
řezné kapaliny při veškerém obrábění za mokra. Díky velice přesnému 
nasměrování řezné kapaliny do oblasti řezu, je vznikající teplo velmi 
účinně z místa řezu odváděno. To se dále projeví vynikajícím dělením 
třísek, dokonce i v případě obtížně obrobitelných materiálů, bez  
ohledu na to, jaký tlak řezné kapaliny používáte. 

• Při použití nízkého tlaku (až do ~30 barů/435 PSI), dosahují  
nástrojové držáky Sandvik Coromant HP díky přesnému  
nasměrování proudu řezné kapaliny zřetelně lepších výsledků,  
než běžné nástrojové držáky

• Při použití vysokého tlaku (nad ~30 barů/435 PSI) představuje  
nejproduktivnější řešení kombinace nástrojových držáků Sandvik 
Coromant HP a břitových destiček s geometrií speciálně určenou 
pro vysokotlaký přívod řezné kapaliny. Čím vyšší je tlak řezné kapa-
liny, tím obtížněji obrobitelné materiály je možné obrábět s vynika-
jícími výsledky. V některých případech může být vysoký tlak proudu 
řezné kapaliny nezbytný pro vypláchnutí třísek z obráběné díry.

Adaptéry Silent Tools jsou určeny pro tlaky řezné kapaliny až 70 barů 
(1015 PSI), výjimkou je vyvrtávací tyč o průměru 100 mm (3.94 inch), 
která umožňuje použití tlaků do 50 barů (725 PSI). 
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Faktrory ovlivňující vznik vibrací 
S ohledem na snížení výskytu vibrací na minimální úroveň:

• Používejte velký úhel nastavení a pozitivní úhel čela
• Používejte velký poloměr zaoblení a úhel špičky
• Používejte pozitivní makrogeometrii
• Kontrolujte vývoj opotřebení a stav zaoblení řezné hrany (ER), 

které je součástí mikrogeometrie
• Použitá hloubka řezu by měla být větší než poloměr zaoblení 

špičky.

Snížení radiálních řezných sil přináší snížení velikosti výchylky v 
radiálním směru a  omezení problémů se vznikem vibrací. Nejlepších 
výsledků lze dosáhnout při použití radiální hloubky řezu, která je 
větší než poloměr zaoblení špičky, a při použití úhlu nastavení 90° 
(úhlu hlavního břitu 0°). Jestliže je radiální hloubka řezu menší, lze 
uspokojivých výsledků dosáhnout při použití úhlu nastavení 45°.

Sklony ke vzniku vibrací

Úhel nastavení/ 
úhel hlavního břitu a úhel čela

Poloměr zaoblení a úhel špičky,  
mm (inch)

Makrogeometrie

Mikrogeometrie

Hloubka řezu ve vztahu  
k poloměru zaoblení špičky
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Mějte na paměti, že změnou směru působících sil lze dosáhnout 
snížení průhybu:

• Pokud se úhel nastavení co nejvíce blíží 90° (úhel hlavního břitu 0°), 
dosahuje podíl síly posuvu, kterým v axiálním směru působí obrobek 
zpět na nástroj, svého maxima. Síla, která působí v axiálním směru, 
způsobuje menší průhyb nástroje, než stejně velká síla působící  
v radiálním směru.

• Pro soustružení vnitřních ploch by úhel nastavení neměl být nikdy 
menší než 75° (úhel hlavního břitu 15°).

• Díky pozitivnějšímu úhlu čela jsou pro obrobení součásti zapotřebí 
menší řezné síly. Menší řezné síly znamenají menší průhyb.

• Snížení velikosti sil působících v radiálním směru znamená snížení 
radiální výchylky
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Směr řezné síly: převážně axiální Směr řezné síly: axiální i radiální

Ft = tangenciální řezné síly a Fr = radiální řezné síly

Negativní úhel čela zvyšuje velikost 
řezných sil

Pozitivní úhel čela snižuje velikost 
řezných sil
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Úhel špičky břitové destičky
Tvar břitové destičky volte v závislosti na úhlu nastavení a požadova-
ných možnostech přístupu nástroje do místa řezu. Jedním z osvěd-
čených pravidel vedoucích k omezení sklonů k vibracím je, zvolit 
nejmenší možný poloměr špičky. Pokud jde o úhel špičky, nabízejí
se dvě možnosti volby:

• Při použití malého úhlu špičky břitové destičky se zvyšuje stabilita 
nástroje, vytváří se dostatečná vůle na spodní straně břitu a dochází 
pouze k malým změnám průřezu třísky, pokud dojde k vibracím 
nástroje v důsledku jeho radiálního vychýlení 

• Při použití velkého úhlu špičky břitové destičky roste její pevnost 
a spolehlivost, ale zároveň se zvyšují požadavky na výkon stroje, 
protože v záběru je větší část břitu
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Pozitivní geometrie
Při použití pozitivní geometrie a pozitivního úhlu čela vznikají menší
řezné síly a dochází k menšímu průhybu nástroje. Proto volte co 
nejpozitivnější geometrii s lamačem třísek vhodným pro dané řezné 
podmínky. To sice může přispívat k určitému snížení odolnosti proti 
otěru a ke snížení pevnosti břitu, jakož i kontroly utváření třísek, ale 
vše je plně vyváženo zlepšením ochrany proti vzniku vibrací.

Hladící břitové destičky
Jestliže jde o to, jak předejít vibracím, nepředstavují obvykle hladící 
břitové destičky první volbu, protože se prakticky nedá vyhnout  
zvýšení velikosti řezných sil a radiální výchylky. V případě velmi  
stabilních podmínek však přesto může použití hladících břitových 
destiček přinést skutečné výhody pokud jde o kvalitu obrobené  
plochy a zvýšení hodnot řezných parametrů.
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Zaoblení řezné hrany
Jestliže je poloměr zaoblení řezné hrany (ER) malý, dochází ke snížení
velikosti řezných sil ve všech směrech. Díky tomu se usnadňuje
průběh záběru a snižuje se velikost průbybu nástroje. Velikost zaoblení
řezné hrany je u broušených břitových destiček meší než u přímo
lisovaných, což platí také pro břitové destičky s tenkým povlakem
a destičky nepovlakované.

M =  Přímo lisované břitové 
destičky

G =  Broušené břitové destičky, 
obvykle s menším ER

E =  Broušené břitové destičky 
s ostrými břity pro úzké 
tolerance
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Řezné podmínky
Je třeba zabránit nadměrnému opotřebení břitu, ke kterému dochází 
např. na hřbetu nástroje, protože se mění velikost vůle mezi nástrojem 
a obrobkem, což může způsobovat problémy s výskytem vibrací.

Řezná rychlost, vc

Použití správné řezné rychlosti brání tvorbě nárůstku, což má vliv  
na kvalitu obrobené plochy, velikost řezných sil a životnost nástroje.

• Příliš vysoká řezná rychlost může způsobovat opotřebení hřbetu, 
díky kterému se snižuje bezpečnost a spolehlivost, protože může 
dojít k hromadění a zasekávání třísek, zhoršení odvádění třísek 
nebo lomu břitové destičky, zejména při obrábění hlubokých děr

• Příliš nízká řezná rychlost je příčinou tvorby nárůstku na břitu
• V důsledku nerovnoměrného průběhu opotřebení se snižuje 

životnost a kvalita obrobeného povrchu, proto je třeba věnovat 
průběhu opotřebení náležitou pozornost 

• Značný vliv na to, jakou řeznou rychlost je možné použít, má  
obráběný materiál
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Hloubka řezu AP a posuv, fn

Kombinace hodnot AP a fn je důležitá z hlediska dosažení co  
nejvýhodnější plochy průřezu třísky. Platí dvě osvědčená pravidla:

• Hodnotu AP naprogramujte větší než je velikost poloměru zaoblení 
špičky

• V závilosti na tom, jaká je požadována kvalita obrobené plochy, 
naprogramujte hodnotu fn tak, aby činila minimálně 25% poloměru 
zaoblení špičky

Jednou z prvních věcí, kterou je třeba uvážit v případě, že se při  
obrábění s dlouhým vyložením nástroje setkáte s výskytem vibrací,  
je zvýšení rychlosti posuvu, jako další opatření pak slouží změna 
řezné rychlosti. Nejlepších výsledků je obvykle dosaženo při zvýšení 
řezné rychlosti. 

Plocha průřezu třísky 
• Příliš velká plocha průřezu třísky má za následek příliš velké řezné 

síly
• Jestliže je plocha průřezu třísky příliš malá, je tření mazi nástrojem 

a obrobkem příliš velké a může docházet k odírání nástroje
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Úloha č. 1:  
Soustružení šroubu kalového čerpadla
Společnost zabývající se výrobou šroubů kalových čerpadel pro
ropný a plynárenský průmysl se obrátila na firmu Sandvik Coromant
a pozvala jí k návštěvě svého výrobního závodu, aby zde provedla
zkoušky nástrojů Silent Tools, protože stávající řešení nebylo dosta-
tečně stabilní. Díky využití vysoké stability tyčí Silent Tools a možnosti
použití vyšších hodnot řezných podmínek, se doba obrábění zkrátila
o devět minut na obrobenou součást.

Operace Soustružení

Součást Šroub kalového čerpadla

Obráběný materiál CMC 20.32 (Stellite Grade 6)

Sazba stroje 94 EUR

Referenční Silent Tools 

Adaptér A24T-DTFNR3 A570-4C D28-15 40

Břitová destička TNMG 332-MS VP-05RT SNMG 432-SM

Třída VP05RT GC 1105

Řezné podmínky
n, ot/min: 171.98 275.17

Dm mm (inch): 56 (2.20) 56 (2.20)

vc m/min (ft/min) 30 (100) 49 (160)

fn mm/ot (inch/ot) 0.08 (0.003) 0.10 (0.004)

AP mm (inch) 2.5 (0.10) 2.5 (0.10)

Životnost nástroje  
(počet součástí)

1 2

Celkový čas cyklu, min 21.51 10.08 min 

Zvýšení produktivity 113%
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Příklady použití
Úloha č. 2: Vnitřní soustružení otvoru
Soustružení vnitřních ploch je na vibrace velice citlivé. Volba nástroje 
je omezena průměrem a délkou otvoru v obráběné součásti, protože 
hloubkou díry je určeno vyložení nástroje.

S ohledem na dosažení optimální stability a přesnosti je třeba zajistit 
co nejmenší vyložení nástroje a zvolit největší možný průměr vyvrtá-
vací tyče. Pro soustružení vnitřních ploch jsou první volbou tlumené 
vyvrtávací tyče Silent tools.

Použití vyvrtávací tyče Silent Tools přineslo zákazníkovi řadu výhod 
při provádění typických lehkých hrubovacích operací při vnitřním 
obrábění příruby impulzního potrubí. Díky odstranění vibrací bylo 
možné více než zdvojnásobit otáčky vřetena, o třetinu zkrátit čas 
cyklu a dosáhnout zvýšení produktivity o 188%.
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Operace Všeobecné vnitřní obrábění, lehké hrubování

Součást Příruba impulzního potrubí

Materiál obrobku CMC 01.1, P1.1.Z.AN, Nízkolegovaná ocel

Sazba stroje EUR/hod: € 75

Počet pracovních hodin/týden 80

Využití tlumeného adaptéru 44%

Množství odebraného materiálu/
ks cm3 (inch3)

54 (3.295)

Délka nástrojové sestavy mm 
(inch)

406 (15.984) 

Referenční Silent tools

Adaptér C6-570-3C 40 368

Řezná hlava 570-DCLNL-40-12-L

Řezné podmínky

n, ot/min: 424 955

Dm mm (inch): 60 (2.360) 60 (2.360)

vc m/min (ft/min) 80 (263) 180 (591)

fn mm/ot (inch/ot) 0.1 (0.004) 0.15 (0.006)

AP mm (inch) 1.0 (0.040) 2.0 (0.079)

Celkový čas cyklu 91.63 min 31.84 min

Životnost nástroje  
(počet součástí)

1.5 2.65 

Zvýšení produktivity 188%
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Úloha č. 3: Ložisková skříň s přírubou
Zákazník, který se dlouhodobě potýkal s problémy se vznikem vibrací, 
požádal společnost Sandvik Coromant o nabídku produktivního  
řešení. Díky použití vyvrtávací tyče A570-3C D32 27-40 se podařilo 
snížit počet vyvrtávacích operací ze dvou na jednu a dosáhnout  
značného zvýšení produktivity. Krátký komentář zákazníka:

“Nejenom, že tato tyč významně snížila hlučnost našich vyvrtávacích 
operací, ale také umlčela všechny lidi v našem závodě, kteří mi  
tvrdili, že tento nástroj firmy Sandvik Coromant nemůže fungovat.”

Materiál CMC 02.1

Stroj Dainichi

Součást Ložisková skříň s přírubou

Operace Hrubovací vyvrtávání

Referenční Silent Tools

Adaptér A570-3CD3227-40

Řezná hlava SL-PTFNL-40-16HP

Břitové destičky TNMG 332-QM GC4215

Řezné podmínky

n, ot/min 227 340

Dm mm (inch) 94 (3.7) 94 (3.7)

vc m/min (ft/min) 67 (220) 99 (325)

fn mm/ot (inch/ot) 0.36 (0.014) 0.41 (0.016)

AP mm (inch) 3.2 (0.125) 3.2 (0.125)

Celkový čas cyklu, min 28 15

Životnost nástroje  
(počet součástí)

3 8

Zvýšení produktivity 132%
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Úloha č. 4: Vřeteno
Výroba vřetena představuje především opracování vnitřních ploch 
a stávající výrobní postup se skládal ze dvou operací – soustružení 
z obou stran. Zákazník se potýkal se dvěma problémy: vibracemi a 
nutností zjednodušení výrobního postupu. Díky použití vyvrtávací 
tyče Silent Tools s vyložením 5.3xBD bylo možné provést všechny 
soustružnické operace z jedné strany a zákaznik tak dosáhl značných 
časových úspor. 

Materiál E200 Boehler/ 18CrNiMo7

Stroj Mazak integrex 300

Sazba stroje 150 EUR

Součást Vřeteno

Operace Vnitřní vyvrtávání

Referenční Silent Tools

Adaptér C6-570-3C 32 159

Řezná hlava 570-DWLNL-32-08-LE

Břitové destičky WNMG 080408-PM GC4225

Řezné podmínky

n, ot/min 509 1146

Dm mm (inch) 50 (1.97) 50 (1.97)

vc m/min (ft/min) 80 (262) 180 (590)

fn mm/ot (inch/ot) 0.1 (0.004) 0.15 (0.006)

AP mm (inch) 1 (0.039) 1 (0.039)

Celkový čas cyklu, min 68.5 5.95

Životnost nástroje  
(počet součástí)

1 4

Zvýšení produktivity 1052%
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Přehled produktů
Volba vyvrtávací tyče má značný vliv na ekonomiku výroby. Program 
nástrojových řešení značky Sandvik Coromant je velice ucelený a 
jako standardní, skladované nástroje, které jsou dodávány do 24 
hodin, nabízí řešení od průměru 10 do průměru 100 milimetrů  
(0.394 to 3.94 inch). Mimo tuto oblast jsou k dispozici speciální  
nástroje nabízené v rámci poskytovaných inženýrských služeb,  
které mohou mít průměr až 600 milimetrů (23.6 inch).

Pro vyložení 3-14 x BD jsou součástí nabídky také vyvrtávací tyče se 
spojkou Coromant Capto, které jsou k dispozici od průměru 16 až do 
100 milimetrů (0.63 to 3.94 inch).

Produktivní řešení pro krátká vyložení
Pro vyložení až do 4 x BD lze zcela běžně použít ocelové nebo 
karbidové vyvrtávací tyče, ale i pro tento rozsah můžete z hlediska 
produktivity přinést použití tyčí Silent Tools řadu výhod. Obvykle pro 
dosažení zcela uspokojivého opracování  při vyložení do 10 x BD 
postačuje použití ocelových tlumených vyvrtávacích tyčí, naproti 
tomu pro vyložení větší než 10 x BD, je s ohledem na velikost radiální 
výchylky a vibrace, nezbytné použití karbidem vyztužených tlume-
ných vyvrtávacích tyčí. 
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CoroTurn® SL – QC

CoroTurn® SL – QC

CoroTurn® SL

CoroTurn® SL

3. Soustružení

Jestliže využíváte kombinaci řezných hlav a tlumených nástrojových 
držáků Silent Tools, lze v případě poškození lůžka břitové destičky 
jednoduše provést pouze výměnu řezné hlavy. 

Pro všeobecné soustružení, upichování, zapichování a řezání závitů, 
je k dispozici ucelená nabídka přibližně 500 různých řezných hlav, 
včetně rychlovýměnných  hlav typu Quick Change QS o průměru 
32 nebo 80 mm (1.26 nebo 3.15 inch). Součástí nabídky je také 
sortiment speciálních řezných hlav CoroTurn HP. 

Průměr vyvrtávací tyče,
BD (mm)

Speciální zakázkové produkty

Integrované

Max. vyložení

Ocelové tlumené  
vyvrtávací tyče

Karbidem vyztužené 
tlumené vyvrtávací tyče



56

CoroTurn® SL

3. Soustružení

Kombinace řezných hlav, určených pro různé typy aplikací, a tlumených 
vyvrtávacích tyčí Silent tools nabízí mimořádnou flexibilitu.

Velké válcové vyvrtávací tyče jsou k dispozici s několika různými typy 
spojky, jako např. Coromant Capto nebo s rychlovýměnným provede-
ním spojky Quick Change.
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CoroTurn® SL

3. Soustružení
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4 x BD 3 x BD 3 x BD

6 x BD 5 x BD 5 x BD

10 x BD 5 x BD* 5 x BD*

14 x BD 7 x BD 7 x BD

3. Soustružení

Typy tyčí
Soustružení vnitřních ploch je velice citlivé na vibrace. Z hlediska 
dosažení co nejvyšší stability a přesnosti zajistěte, aby  vyložení  
nástroje bylo co nejmenší, a zvolte největší možnou velikost nástroje. 
Pro vnitřní soustružení pomocí ocelových tlumených vyvrtávacích tyčí 
jsou první volbou tyče typu 570-3C.

Pro zapichovací a hrubovací závitořezné operace, při kterých jsou 
radiální řezné síly větší než při soustružení, je doporučeno použití tyčí 
typu 570-4C.

V níže uvedené tabulce naleznete maximální doporučená vyložení 
pro různé typy vyvrtávacích tyčí.

V porovnání s ocelovými tyčemi, mají karbidem vyztužené vyvrtávací 
tyče při stejném vyložení zhruba 2.5 krát vyšší statickou tuhost.

Typ tyče

Ocelové vyvrtávací tyče

Soustružení Upichování
Řezání 
závitů

Karbidové vyvrtávací tyče

Ocelové tlumené 
vyvrtávací tyče

Karbidem vyztužené 
tlumené vyvrtávací 
tyče

* Tyče typu 570-4C 

Pro různé délky vyložení nástroje jsou k dispozici různé tlumící 
systémy:
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3. Soustružení

Materiál vyvrtávací tyče volte tak, abyste dosáhli vhodného poměru 
délky vůči průměru. Karbidové tyče mají vyšší statickou tuhost než 
tyče ocelové, proto dovolují větší vyložení. 

Jak je patrné z obrázku, dosažení vhodného poměru délky vůči prů-
měru umožňuje volba ze zde uvedených materiálů vyvrtávacích tyčí.

Při řezání závitů a při zapichování vznikají větší radiální řezné síly  
než při soustružení a v důsledku toho je poněkud menší i velikost 
doporučeného maximálního vyložení. Naproti tomu tlumící  
mechanismus zvyšuje dynamickou tuhost a umožňuje použití  
ještě většího vyložení. 

1 =  celistvá ocelová tyč

2 =  karbidová tyč

3 =  tlumená ocelová tyč, krátké 
provedení 4-7 x BD

4 =  tlumená ocelová tyč, dlouhé 
provedení 7-10 x BD

5 =  karbidem vyztužená tlumená 
vyvrtávací tyč 10-12 x BD
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3. Soustružení

Pokyny a užitečné rady – shrnutí
Pokud zvolíte největší možný průměr vyvrtávací tyče a nejmenší  
možné vyložení, omezíte tím riziko vzniku vibrací. Dodržujte  
doporučenou délku upnutí, minimálně 4 x BD.

Zkrácení vyvrtávacích tyčí typu CR delších než 10 x BD není přípustné. 
Tyče typu 570-4C umožňují upnutí v oblasti tlumícího mechanismu, 
naproti tomu u tyčí typu 3C je to nepřípustné. Jestliže jsou tyče typu 
570-3C v krátkém provedení zkráceny na minimální délku, pak aby se 
vyloučilo upnutí v oblasti tlumícího mechanismu, nesmí upínací délka 
přesáhnout 3 x BD. Nikdy nezkracujte tyče typu 570-3C o průměru 
>100mm (3.94 inch).
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3. Soustružení

Minimální a maximální vyložení je na tyči  
vyznačeno pomocí dvou rysek. Přesvědčte 
se o tom, že se vyložení tyče pohybuje  
v tomto rozmezí. Mimo tento vymezený 
rozsah není možné zaručit správnou funkci 
tlumícího mechanismu.

Úprava standardních vyvrtávacích tyčí

Průměr tyče L, min. délka po odříznutí

BD
Krátké provedení 
4–7 × BD

Dlouhé provedení 
7–10 × BD

mm mm mm

16 100 155

20 125 200

25 155 255

32 190 320

40 240 410

50 305 520

60 380 630

80 630 630

100 770 770

Doporučená minimální upínací délka je 4 x BD

Průměr tyče L, min. délka po odříznutí

BD
Krátké provedení 
4–7 × BD

Dlouhé provedení 
7–10 × BD

inch inch inch

0.625 4 7

0.750 5 8

1.000 7 11

1.250 8 13

1.500 10 17

1.750 10.4 18

2.000 12 21

2.500 15 25

3 20 20

4 30.3 30.3

Doporučená minimální upínací délka je 4 x BD
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3. Soustružení

Odvádění třísek
S ohledem na dosažení co nejlepšího odvádění třísek používejte
nástrojové držáky s vnitřním přívodem řezné kapaliny a břitové
destičky, které vytvářejí krátké, spirálovité třísky. Pokud máte
potíže se špatným odváděním třísek, zkuste zvýšit průtok řezné
kapaliny, změnit geometrii břitových destiček nebo zvýšit řeznou
rychlost tak, aby se zkrátila délka třísek.

Další možností je zvážit použití alternativní dráhy nástroje. Upnutím 
řezné jednotky v obrácené poloze lze dosáhnout skutečného zlepšení 
odvádění třísek.

Přesvědčte se o tom, že mezi tyčí a stěnou díry zbývá dostatečný  
prostor pro odvádění třísek. V opačném případě se může stát, že 
nástroj tlačí třísky na obrobený povrch nebo dojde k poškození těla 
nástroje.

Seřízení trysek
Pro spuštění a pro vypnutí proudu řezné kapaliny se používá  
šestihranný klíč. U rychlovýměnných řezných hlav typu SL se stejný 
šestihranný klíč používá také pro směrové seřízení trysek.

Hladící břitové destičky
Za velmi stabilních podmínek lze hladící břitové destičky použít pro 
optimalizaci a dosáhnout zlepšení kvality obrobené plochy a zvýšení 
produktivity. Obecná doporučení, kterými se řídí použití hladících 
břitových destiček, spočívají ve zvýšení rychlosti posuvu a volbě 
menšího poloměru zaoblení špičky.
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∆AP

3-5º 0,5 x ∆AP

3. Soustružení

Řezání vnitřních závitů
Pro snížení rizika vzniku vibrací využívejte následující praktické rady:

• Použijte modifikovaný boční posuv
• Velikost přísuvu na jeden průchod by neměla přesáhnout  

0.06 mm (0.002 inch) a nikdy by neměla být měnší než 0.2 mm 
(0.008 inch)

• Nejlepší odvádění třísek dosáhnete, pokud začnete zvenku 
a směrem dovnitř provádíte vzájemně se překrývající řezy

• Snížení velikosti řezných sil na minimální hodnotu dosáhnete 
použitím ostré geometrie

Pro dosažení co nejlepšího odvádění třísek:

• Používejte modifikovaný boční posuv, který odvádí spirálovité 
třísky směrem k ústí díry

• Za stabilních podmínek používejte posuv směrem ven z otvoru.  
S ohledem na nasměrování toku třísek zvolte buď pravý nebo  
levý bok

• Používejte řeznou kapalinu

Posuv směrem  
ven z otvoru Při modifikovaném bočním posuvu 

jsou třísky nasměrovány ven z otvoru

Směr odcházení třísky Směr posuvu
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3. Soustružení

Vnitřní zapichování a tvarové obrábění
Pro snížení rizika vzniku vibrací použijte následující praktické rady

• Vyložení nástrojové sestavy by vždy mělo být co nejkratší  
a geometrie břitových destiček co nejostřejší

• Používejte menší velikosti břitových destiček a namísto jednoho 
používejte několik řezů

• Nejlepšího odvádění třísek dosáhnete, pokud začnete z venku 
a směrem dovnitř provádíte vzájemně se překrývající řezy 

• Jako dokončovací operaci lze použít soustružení s bočním  
posuvem. Začněte uvnitř a postupujte směrem ven.

• Pro zlepšení kontroly utváření třísky a případné snížení rizika  
vzniku vibrací lze využít postupné zahlubování/soustružení

• Pro nasměrování třísek při hrubování využívejte pravostranné 
nebo levostranné provedení břitových destiček

Běžné uspořádání
Řezné síly vznikající při konvenčním použití tyčí tlačí břitovou destičku 
směrem dolů.

Alternativní uspořádání
Při použití tyčí upnutých v obrácené poloze se mění směr působení 
řezných sil, čímž dochází ke zvýšení stability. Lze tak rovněž dosáhnout 
zlepšení odvádění třísek. Použití této metody je třeba pečlivě zvážit 
a to i u malých průměrů. V okamžiku, kdy při přerušovaných řezech 
klesá velikost řezné síly na 0, tyč ve směru otáčení odskočí proti  
obrobku, čímž dochází k nárůstu řezné síly, která pak může způsobit 
jak poškození nástroje, tak i obrobku.
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3. Soustružení

Čištění a údržba
Aby si nástroj uchoval co nejdéle maximální výkonnost, minimálně 
jednou ročně vyčistěte všechny součásti a namažte je olejem. Podle 
potřeby je vhodné namazat také všechny šrouby. Vyměňte všechny 
opotřebené a jinak poškozené šrouby a podložky.

Tlumené vyvrtávací tyče jsou kvůli svým tenkým stěnám náchylné 
k deformacím. Při montáži se ujistěte, že je tyč uchycena správným 
způsobem. Při práci s produkty Silent Tools vždy zkontrolujte jejich 
upnutí. Pro správné dotažení šroubů používejte momentové klíče.
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3. Soustružení

Shrnutí: Jak předcházet vibracím
Zvýšení statické tuhosti
• Zkontrolujte upnutí a nástrojovou sestavu
• Používejte spojku Coromant Capto nebo dělený držák
• Vyložení snižte na minimum a průměr nástroje zvyšte na maximum
• Zvýšení tuhosti vhodnou volbou materiálu (vyvrtávací tyče)

Zvýšení dynamické tuhosti
• Používejte břitové destičky s malým úhlem špičky
• Používejte tlumené nástroje
• Snižte hmotnost prvků na přední straně obráběcího nástroje  

na co nejmenší hodnotu

Snížení velikosti řezných sil
• Používejte pozitivní úhel řezu 
• Používejte pozitivní geometrii břitové destičky s malým ER

Omezení velikosti průhybu
• Dosáhněte změny směru řezných sil z radiálního na axiální
• Používejte úhel nastavení blízký 90° (úhel hlavního břitu 0°)
• Používejte hloubku řezu větší než je poloměr zaoblení špičky

Dosažení kontroly utváření třísek
• Zvyšte průtok řezné kapaliny
• Zajistěte dostatečnou vůli mezi nástrojem a obrobkem
• Kontrolujte, zda všechny třísky bez problémů odcházejí z místa řezu

Poznámka!
Zkontrolujte, zda nedochází k přetěžování tlumené vyvrtávací tyče. 
Maximální přípustné zatížení je vyznačeno na povrchu každého  
produktu. Pro kontrolu velikosti maximálního zatížení lze použít  
také kalkulátor, který naleznete na  
www.sandvik.coromant.com/knowledge.
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4. Vyvrtávání

4. Vyvrtávání
Hlavní hlediska
Dosah vyvrtávacích nástrojů Silent Tools je maximálně šestkrát 
průměr díry vyvrtávané v obráběné součásti. Pokud je požadovaná 
hloubka vrtání větší, vyžádejte si v rámci našich inženýrských služeb 
nabídku speciálního řešení.

Pro dlouhá vyložení, větší než 4 x BD, je doporučeno vždy použít 
nástroje Silent Tools.

Vyložení a průměr nástroje

• Použijte největší možnou velikost spojky Coromant Capto
• Použijte co nejkratší základní držák
• Pokud je to možné, použijte základní držák pro náročné podmínky
• Pro vyložení větší než 4 x BD použijte k tomu speciálně určené 

nástroje, např. Silent Tools.

Závislost řezné rychlosti na vyložení  
nástroje pro různé geometrie

Závislost řezné rychlosti na vyložení  
u konvenčních a tlumených adaptérů

Konvenční 

Tlumený adaptér 
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4. Vyvrtávání

Tvar břitové destičky a úhel nastavení/úhel 
hlavního břitu
Pro hrubování používejte úhel nastavení 90° (0°) a pro dokončování 
92° (-2°). Snížením síly působící v radiálním směru lze dosáhnout 
snížení vibrací a radiální výchylky. Pro vyvrtávací operace jsou první 
volbou trojúhelníkové břitové destičky (tvar T). Uvedené požadavky 
splňují  břitové destičky CoroTurn® 107 a jsou proto první volbou.

Poloměr špičky
Poloměr zaoblení špičky, RE, břitové destičky patří při soustružnických 
a vyvrtávacích operacích ke klíčovým faktorům. Volba poloměru  
zaoblení špičky závisí na:

• Hloubce řezu, AP

• Posuvu, fn

a ovlivňuje:

• Kvalitu obrobené plochy
• Dělení třísek
• Pevnost břitové destičky

Malý poloměr špičky
• Ideální pro malé hloubky řezu
• Snížení vibrací
• Menší pevnost břitové destičky

Velký poloměr špičky
• Nejvyšší rychlosti posuvu
• Velké hloubky řezu
• Vyšší pevnost břitů
• Vyšší radiální řezné síly
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4. Vyvrtávání

Síla působíci převážně v axiálním směru Síla působíci jak v axiálním, tak i radiálním směru

Poloměr špičky ve vztahu k hloubce řezu
Radiální řezné síly, které vytlačují břitovou destičku směrem z obrá-
běné plochy se s rostoucí hloubkou řezu postupně mění na axiální. 
Velikost poloměru špičky také ovlivňuje utváření třísek. Obecně platí, 
že při použití menších poloměrů špičky se utváření třísek zlepšuje. 
Osvědčeným pravidlem proto je, že hloubka řezu by měla být větší 
nebo rovna 2/3 poloměru špičky nebo polovině poloměru špičky ve 
směru posuvu.

Počáteční hodnoty posuvu v závislosti na poloměru špičky

Poloměr zaoblení špičky 
(mm)

0.4 0.8 1.2

Posuv 
(mm/ot)

0.17 0.22 0.27
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4. Vyvrtávání

Hrubovací vyvrtávání
Pokud není nutné použití malé hloubky řezu, zvolte vhodnou hrubo-
vací geometrii. Pro menší hloubky řezu používejte geometrie určené 
pro střední obrábění. Doporučený poloměr zaoblení špičky je 0.8 mm 
(0.031 inch), v případě potíží pak zkuste použít 0.4 mm (0.016 inch). 
Pokud jsou problémy skutečně značné, zkuste použít pouze jedinou 
břitovou destičku.

Tlumené hrubovací nástroje značky Sandvik Coromant umožňují 
použití tří různých uspořádání nástrojových sestav:

• Pro produktivní vyvrtávání: dvě břitové destičky se stejným  
nastavením vzdálenosti a průměru

• Pro stuňovité vyvrtávání: Pod jeden posuvný držák je třeba  
umístit podložku

• Pro vyvrtávání jedním břitem: Jeden posuvný držák  
je nahrazen krytem

Hrubovací posuvné 
držáky a břitové 
destičky 
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4. Vyvrtávání

Vyvrtávání jedním 
břitem

Produktivní vyvrtávání

Stupňovité vyvrtávání

Produktivní vyvrtávání
Vyžaduje použití dvou břitů a používá se pro hrubovací operace  
v dírách s tolerancí IT9 nebo větší, kdy má nejvyšší prioritu rychlost 
úběru kovu. Rychlost posuvu se stanoví vynásobením hodnoty  
posuvu počtem břitů (fn=fz x ZEFF).

Stupňovité vyvrtávání
Vložením podložky pod jeden z posuvných nástrojových držáků lze
dosáhnout toho, že na jednu břitovou destičku připadá pouze polovina
požadované radiální hloubky řezu a výsledkem je stuňovité vyvrtávání.
Použití této metody je vhodné v případě, že potřebujete dosáhnout 
větší radiální hloubky řezu, než jakou dovoluje jedna destička. Mějte 
však na paměti, že posuv v axiálním směru je třeba snížit na hodnotu, 
která je běžná pro nástroj s pouze jediným břitem.

Pokud jsou dva břity seřízeny tak, aby radiální hloubka řezu byla stej-
ná, největší řezné síly budou vždy působit na vnější břit, kde jsou řezné 
rychlosti vyšší a množství odebíraného materiálu větší. Při správném 
postupu lze velice snadno předejít vzniku vibrací a zaručit tak, že 
obrobený povrch bude hladký. Pokud při tomto uspořádání neprojde 
nástroj celým obrobkem, vznikají rohy se stupňovitým tvarem.

Rychlost posuvu a dosahovaná kvalita obrobené plochy je stejná, 
jako při použití pouze jediného břitu (fn=fz). Tolerance obrobené díry 
je IT9 nebo větší.

Vyvrtávání jedním břitem
Vyvrtávání jedním břitem představuje nejlepší alternativu v případě, že:

• Vzhledem k nízkému výkonu stroje potřebujete snížit velikost 
řezných sil 

• Dochází k problémům se vznikem vibrací
• Jsou požadovány přísné tolerance, přesná kruhovitost a dobrá 

kvalita obrobené plochy

Tolerance obrobené díry je IT9 nebo větší.
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Dokončovací vyvrtávání
Nástroje pro dokončovací vyvrtávání jsou jednobřité nástroje s radiál-
ním mikrometrickým nastavením břitu řezné jednotky. Dokončování 
se používá v případě, že je požadováno dodržení přísných tolerancí a 
vysoká kvalita obrobené plochy.

Vždy volte břitové destičky s lehkým řezem a s pozitivní geometrií 
břitu. První volbou jsou břitové destičky s nožovými břity (TCGT L-K). 
Používejte malý poloměr zaoblení špičky o velikosti 0.2 mm (0.008 
inch), maximálně 0.4 mm (0.016 inch).

Tolerance průměru díry
Při dokončování s jednou břitovou destičkou lze za dobrých podmínek 
dosáhnout tolerance IT7. Výsledná přesnost závisí na upnutí nástro-
jového držáku, na přípravku pro upnutí součásti a opotřebení břitové 
destičky. Aby bylo možné rozhodnout o tom, jaké je třeba provést 
přestavení pro kompenzaci průhybu nástroje, je doporučeno provést 
měřící řez. Pro dosažení dobré kvality obrobené plochy a úzkých 
tolerancí je rovněž velice důležité použití řezné kapaliny, které brání 
přeřezávání třísek a změnám rozměrů nástroje a obrobku v důsledku 
působení tepla.

Kazety a břitové 
destičky pro 
dokončovací  
vyvrtávání 
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Okolnosti ovlivňující vznik vibrací
Snížení sklonů k vibracím dosáhnete volbou břitových destiček s 
lehkým řezem, s pozitivní geometrií břitu a s malým poloměrem 
zaoblení špičky. První volbou pro vyvrtávací operace jsou břitové 
destičky tvaru T.

Vyšší sklony ke vzniku vibrací  – Vysoké rychlosti posuvu
 – Velké hloubky řezu
 – Vysoká odolnost a spolehlivost břitu

Nižší sklony ke vzniku vibrací  – Ideální pro malé hloubky řezu
 – Snížení výskytu vibrací

Informace o dalších aspektech ovlivňujících vznik vibrací, jako jsou 
níže uvedené, naleznete na straně 41-47 této uživatelské příručky.

• Úhel špičky břitové destičky
• Pozitivní geometrie
• Použití hladících břitových destiček
• Zaoblení řezné hrany
• Řezné podmínky a řezná rychlost
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4. Vyvrtávání

Přehled produktů
Společnost Sandvik Coromant má ve své nabídce tlumené vyvrtávací 
nástroje pro hrubovací i pro dokončovací vyvrtávání. Konstrukce adap-
térů s využitím spojky Coromant Capto na jejich zadní straně zaručuje 
nejlepší možné upnutí a maximální flexibilitu. Toto řešení nabízí jedi-
nečnou modularitu a flexibilitu pro vytvoření požadované nástrojové 
sestavy. Základní držáky Coromant Capto jsou k dispozici pro všechna 
obvyklá rozhraní obráběcích strojů.

Zvýšení produktivity a dosažení úzkých tolerancí při vyložení nástroje
v rozmezí 3-10 x BD, dovolují hrubovací a dokončovací nástroje
Silent Tools. Při použití nástrojů Silent Tools je možné až zdvojnásobit
hloubku řezu. Zásadní význam pro přesné nasměrování proudu řezné
kapaliny do místa řezu má použití jejího vnitřního přívodu.

Některé vyvrtávací nástroje umožňují použití prodlužovacích a re-
dukčních adaptérů, ale v takovém případě již není možná jejich další 
optimalizace. Nicméně tlumený nástroj s prodlužovacím adaptérem 
nebo redukcí vždy funguje lépe než nástroj bez tlumení vibrací.

DuoBore™
Integrovaný tlumený vyvrtávací nástroj se 2 
břitovými destičkami a spojkou Coromant Capto®

Speciální zakázkové produkty

CoroBore®825
Integrovaný tlumený vyvrtávací  
nástroj s 1 břitovou destičkou  
a spojkou Coromant Capto®

Průměr vyvrtávacího adaptéru, DC

inch mm
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Rozsah vyvrtávaných průměrů  25-150 mm (0.984–5.906 inch)

Hloubka vrtání 6 x DC (23.6–27.6 inch)

Tolerance díry  IT9

Řezná kapalina  Vnitřní přívod

Velikosti/typy břitových destiček: 90°(0°) CoroTurn 107°, 75°(15°) CoroTurn 107°

Hrubovací vyvrtávací nástroje DuoBore™ 821
S ohledem na dosažení vysoké produktivity vyvrtávacích operací do 
rohu a při vyvrtávání průchozích děr, využívá konstrukce tlumených 
hrubovacích adaptérů DuoBore dvě břitové destičky. Nástroje 
umožňují tři různá uspořádání nástrojové sestavy – pro vysokou 
produktivitu, pro stupňovité vyvrtávání a pro vyvrtávání jedním 
břitem. Podrobnosti na straně 71.

Hrubovací vyvrtávání Jemné vyvrtávání

Rozsah vyvrtávaných průměrů 
mm (inch) 

Ø25-150 (0.98–5.9)

Rozsah vyvrtávaných průměrů 
mm (inch)

Ø23-167 (0.90–6.6)

Rozsah vyvrtávaných průměrů 
mm (inch)

Ø150-315 (5.9–12.4)

Tlumený nástroj DuoBore™ Tlumený nástroj  CoroBore®825/826

Spojka Coromant Capto®  
Vnitřní přívod řezné kapaliny



76

4. Vyvrtávání

Dokončovací vyvrtávací nástroje CoroBore® 825/826
Tlumené nástroje CoroBore 825 a CoroBore 826 jsou určeny pro 
dokončovací operace. I při dlouhém vyložení umožňují dosažení 
vynikající kvality obrobené plochy a přísných tolerancí. Tyto nástroje 
umožňují zdvojnásobení hloubky řezu při zachování vynikající kvality 
obrobené plochy.

Rozsah vyvrtávaných průměrů 23-315 mm (.906-12.402 inch)

Hloubka vrtání 6 x BD 

Tolerance díry IT6

Řezná kapalina Vnitřní přívod

Seřízení průměru 0.002 mm (0.000079 inch)

Typy břitových destiček 92°(-2) CoroTurn 107°, 92°(-2) CoroTurn 111°

Radiální seřízení hlavy pro jemné vyvrtávání:

• Seřízení průměru s přesností na 2 mikrometry
• Dva různé mechanismy pro seřízení průměru

• 825 – Noniová stupnice (průměr 23–315 mm,  
0.90–12.4 inch)

• 826 – Se stupňovitou regulací pomocí západky 
(průměr 150–315 mm, 5.90– 12.4 inch)
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Správné použití nástrojů CoroBore® 825
Příklad seřízení: V tomto příkladě slouží modrá 
ryska na kruhové stupnici jako referenční, 
jelikož je ve výchozí poloze vyrovnaná s první 
ryskou noniové stupnice.

Výchozí poloha Poloha po seřízení

Otáčejte kruhovou stupnicí ve směru hodinových ručiček dokud červená ryska 
nesplyne s druhou (zelenou) ryskou na noniové stupnici. Průměr se zvětší  
o 0.002 mm (0.00008")

Otáčejte kruhovou stupnicí ve směru hodinových ručiček dokud červená  
ryska nesplyne s třetí (zelenou) ryskou na noniové stupnici. Průměr se zvětší  
o 0.004 mm (0.00016")

Otáčejte kruhovou stupnicí ve směru hodinových ručiček dokud červená ryska 
nesplyne se čtvrtou (zelenou) ryskou na noniové stupnici. Průměr se zvětší  
o 0.006 mm (0.00024")

Otáčejte kruhovou stupnicí ve směru hodinových ručiček dokud červená ryska 
nesplyne s pátou (zelenou) ryskou na noniové stupnici. Průměr se zvětší  
o 0.008 mm (0.00032")

Otáčejte kruhovou stupnicí ve směru hodinových ručiček dokud červená ryska 
nesplyne s šestou (zelenou) ryskou na noniové stupnici. Průměr se zvětší  
o 0.010 mm (0.0004") = 1 dílek na kruhové stupnici.



78

4. Vyvrtávání

Příklady použití
Úloha č. 1: Výroba otvorů  
ve třmenu přistávacího podvozku
Z hlediska přístupnosti představovalo obrábění letecké součásti 
o délce 2.1 m (7 ft) a šířce 0.91 m (3 ft) náročný úkol. Obráběná 
součást měla na své vnější straně třmen se dvěma dírami a součástí 
pracovního postupu bylo lehké hrubování obou otvorů z jedné strany. 
Po něm následovala dokončovací a vystružovací operace, prová-
děná ze stejné strany, ale jen u jedné díry, dále otočení a ustavení 
součásti, její vyrovnání do osy a provedení dokončovací a vyvrtávací 
operace také z druhé strany u druhé díry.

Řešení firmy Sandvik Coromant představovalo kombinaci dokončo-
vacích a vystružovacích operací s využitím nástrojů Silent Tools pro 
vyvrtání obou otvorů v třmenu v jediné operaci. Bylo tak dosaženo 
zdokonalení obráběcího procesu, které spočívalo v odstranění časů 
nutných pro seřízení po přemístění a otočení obráběné součásti.

Jak je patrné z níže uvedených údajů, bylo možné zvýšit jak řeznou 
rychlost, tak i rychlost posuvu, a návratnost investice vyžadovala  
obrobení pouhých devíti součástí! Celková produktivita se u obráběné 
součásti zvýšila o neuvěřitelných 228%.
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Operace Dokončování

Materiál obrobku 300M, vysokolegovaná ocel

Sazba stroje EUR/hour 75 € 

Využití tlumeného adaptéru 6%

Množství odebraného materiálu/ks cm3 (inch3) 0.07 (0.004)

ZEFF 1

Délka nástrojové sestavy mm (inch) 332 (13.071)

Referenční Silent tools

Adaptér C5-R825B-FAD315A

Řezné podmínky:

n, ot/min 203.7 254.6

vc m/min (ft/min) 30.5 (100) 38.1 (125)

Dm mm (inch) 47.6 (1.874) 47.6 (1.874)

fn mm/ot (inch/ot): 0.005 (0.0002) 0.038 (.0015) 

AP mm (inch) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002) 

Celkový čas cyklu (min) 219.82 min 66.93 min

Životnost nástroje (počet součástí) 1 1

Zvýšení produktivity 228%
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Úloha č.2: Konzolový závěs
Zákazník zabývající se výrobou konzolových závěsů používal pro
danou aplikaci na zakázku vyráběnou vyvrtávací tyč s pozitivními
břitovými destičkami. Setkával se s komplikacemi v podobě vzniku
vibrací, špatné kvality obrobené plochy a krátké životnosti nástrojů,
a to i při nízkých hodnotách řezných parametrů. Obráběný díl byl upnut
v horizontální poloze a součástí operace byly i přerušované řezy.

Přechodem na dokončovací nástroj CoroBore 825 se podařilo  
dosáhnout zvýšení hodnot řezných parametrů, jakož i kvality  
součásti. Zákazník tak mohl zdvojnásobit plánovaný objem výroby  
z 600 kusů v roce 2011 na 1200 v roce 2O12.

Operace Vyvrtávání

Materiál obrobku CMC 09.1/ GGG50

Referenční Silent tools

Adaptér C5-R825C-FAE237A

Kazeta R825C-AF23STUP1103A

Břitové destičky TPMT 110304-KF

Řezné podmínky:

n, ot/min 424 955

vc m/min (ft/min) 80 (262) 180 (590)

Dm mm (inch) 60 (2.36) 60 (2.36)

fn mm/ot (inch/ot): 0.06 (0.0023) 0.10 (0.004) 

AP mm (inch) 1.5 (0.059) 1.5 (0.059)

Hloubka díry 190 190

Celkový čas cyklu (min) 15.32 min 3.99 min

Životnost nástroje (počet součástí) 1 31

Zvýšení produktivity 284%
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Pokyny a užitečné rady – shrnutí
• Volte co největší průměr nástroje a co nejkratší možnou délku 

základního držáku
• Úhel nastavení by se měl blížit 90 stupňům, velikosti axiálních 

řezných sil se tak zvýší a naopak radiální/tangenciální řezné síly 
se sníží

• Ideální pro malé hloubky řezu a snížení rizika vzniku vibrací je 
použití malého poloměru špičky. Velký poloměr špičky znamená 
vysokou odolnost a bezpečnost břitu a umožňuje použití vysokých 
rychlostí posuvů a velkých hloubek řezu. Riziko vzniku vibrací 
stoupá spolu s velikostí použitého úhlu špičky. Proto první volbu pro 
vyvrtávací operace pomocí tlumených nástrojů představují pozitivní 
břitové destičky trojúhelníkového tvaru

• Za stabilních podmínek lze pro zvýšení produktivity nebo pro  
zlepšení kvality obrobené plochy použít hladící břitové destičky

Závislost řezné rychlosti na vyložení nástroje  
u konvenčních a tlumených adaptérů.

Konvenční

Tlumený adaptér

Nižší radiální řezné síly (Fc) při použití 
menšího poloměru špičky
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Montáž a údržba nástrojů 
Pokud jsou součástí nástrojové sestavy také tlumené nástroje,  
je třeba dodržovat správný způsob upnutí tělesa nástroje během 
montáže, aby nemohlo dojít k poškození adaprétu. Kvůli svým  
tenkým stěnám jsou poměrně náchylné k deformacím.

• Pro montáž používejte montážní přípravky
• Zkontrolujte, že všechny díly jsou smontovány správně, s použitím 

správného utahovacího momentu
• Provádějte kontroly házení, opotřebení a upínací síly vřetena
• Pro dotažení šroubů břitových destiček a montáž nástrojové 

sestavy vždy používejte momentový klíč a doporučenou hodnotu 
utahovacího momentu

• Pravidelně kontrolujte břitové destičky a jejich lůžka
• Vyměňte všechny opotřebené a jinak poškozené šrouby a podložky 
• Před montáží pečlivě vyčistěte všechny díly nástrojové sestavy
• Nejméně jednou ročně namažte všechny díly nástrojové sestavy 

olejem
• Pravidelně mažte mechanismus pro přesné seřízení jednotky pro 

jemné vyvrtávání
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5. Speciální zakázková řešení
Nabídka
Nabídka standardně skladovaných vyvrtávacích tyčí představuje 
velmi dobrý základ pro optimalizovaná řešení a dosažení vysoké 
produktivity. Jestliže je zapotřebí zakázkové řešení, na objednávku 
jsou k dispozici spaciální verze tlumených vyvrtávacích tyčí nabízené 
v rámci poskytovaných inženýrských služeb.

Speciální zakázková řešení tlumených adapterů bývají často kónická, 
eliptická a/nebo zakřivená, s upínáním přizpůsobeným obráběcímu 
stroji. K dispozici jsou tyče s vyložením až 14 x BD.
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Nástroje Silent Tools  
– speciální zakázková řešení
Speciální zakázková řešení soustružnických, frézovacích a vyvrtáva-
cích adaptérů lze na přední a zadní straně opatřit naprostou většinou 
používaných upínacích rozhraní.

Zadní strana:

• Coromant Capto

• HSK

• MAS BT

• VDI

• VTL

• DIN 2080

• ISO 7388/1

• Válcová stopka

Přední strana:

• CoroTurn SL
• Rychlovýměnná spojka CoroTurn SL
• DuoBore 
• CoroBore 825 
• Upínací trn

K dispozici jsou speciální zakázkové adaptéry s průměrem v rozmezí
10-600 mm (0.394–23.62 inch). U soustružnických adaptérů může 
být poměr vyložení vůči průměru až 14 x BD, u frézovacích a vyvrtá-
vacích adaptérů pak tento poměr může být až 10 x BD.

Optimalizovaná konstrukce
Nástroje jsou navrženy pro přesně stanovenou aplikaci tak, aby byla 
zaručena maximální výkonnost a nejvyšší možná statická tuhost těla 
vyvrtávací tyče a tlumícího systému.
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Speciální řešení pro  
víceúčelové obráběcí stroje
Protože víceúčelové obráběcí stroje jsou vybavené veškerým
nástrojovým vybavením potřebným pro obrobení celé součásti na
jedno upnutí, musí mít v zásobníku nástrojů uloženy jak krátké, tak
i dlouhé nástrojové držáky, a také veškeré řezné jednotky nezbytné
pro provedení všech potřebných operací.

Součástí nabídky je celá řada dlouhých vyvrtávacích tyčí se systémem 
pro ruční nebo automatickou výměnu nástrojů na přední straně tyče, 
určených pro nejrozšířenější stroje značek Mazak, WFL, Mori-Seiki, 
Niles-Simmons, Weingärtner, DMG a Okuma.

O pomoc při objednávkách speciálních zakázkových řešení požádejte 
příslušného obchodního zástupce ve žlutém plášti.
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Příklad použití
Operace Čelní frézování

Součást Horní část tělesa řídící jednotky

Materiál obrobku CMC 09.1, K3.2.C.UT, Nodulární litina

Sazba stroje 125 EUR/hod

Množství odebraného materiálu 122 (7.45)/ks cm3 (inch3)

ZEFF 6

Délka nástrojové sestavy 300 mm (11.81 inch)

Referenční Silent Tools

Adaptér S-391.06-22 260//ISO50

Řezné hlavy R390-063Q22-18H

Řezné podmínky

n (ot/min) 760 1197

vc (m/min (ft/min)) 150 (492) 237 (778)

fz (mm (inch)) 0.32 (.013) 0.18 (.007)

vf (mm/min (inch/min)) 1.200 (47.25) 1.320 (52.00)

AP (mm (inch)) 1.0 (.040) 3.0 (.120)

ae (mm (inch)) 31.5 (1.240) 31.5 (1.240)

Celkový čas cyklu 59.75 min 22.77 min

Životnost nástroje (počet součástí) 1 3

Zněnou postupu obrábění, který až doposud poměrně
dobře fungoval, a přechodem na speciální zakázkové
řešení Silent Tools, se zákazníkovi podařilo ušetřit 185
hodin výrobního času ročně. Dosažení větší hloubky řezu
a zrychlení celého procesu obrábění horní části tělesa lodní
řídící jednotky si vyžádalo použití speciálního tlumeného
frézovacího adaptéru. Jenom díky samotné čelní frézovací
operaci stoupla u této součásti produktivita výroby o 162%!
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vf = fz × n × ZEFF

n = 
 vc × 1000

π × DCap

fz = 
      vf

n × ZEFF

Mc =
   Pc × 30 × 103

π × n

Pc =
  ae × AP × vf × kc

60 × 106

vc = 
π × DCap × n

1000

fn = 
 vf

 n

Q = 
AP × ae × vf

1000

vf = fz × n × ZEFF

n = 
    vc × 12

π × DCap

fz = 
      vf

n × ZEFF

Mc =
   Pc × 16501

π × n

Pc =
  ae × AP × vf × kc

396 × 103

vc = 
π × DCap × n

12

fn = 
 vf

 n

Q =  AP × ae × vf

6. Výpočtové vztahy a definice

6. Výpočtové vztahy a definice

Frézování – MM

Posuv stolu, mm/min

Řezná rychlost, m/min

Otáčky vřetena, ot/min

Posuv na zub, mm

Posuv na otáčku, mm/ot

Frézování – INCH 

Rychlost úběru kovu, cm3/min

Čistý výkon, kW

Kroutící moment, Nm

Posuv stolu, inch/min

Řezná rychlost, ft/min

Otáčky vřetena, ot/min

Posuv na zub, inch

Posuv na otáčku, inch/ot

Rychlost úběru kovu, inch3/min

Čistý výkon, HP

Kroutící moment, lbf ft



88

6. Výpočtové vztahy a definice

ae

AP

DCap

Dm

fz
fn
n

vc

vf

ZEFF

hex

hm

kc

Pc

Mc

Q

KAPR

PSIR

BD

DC

LU

mm

mm

mm

mm

mm

mm/ot

ot/min

m/min

mm/min

ks

mm

mm

N/mm2

kW

Nm

cm3/min

stupeň 

mm

mm

mm

Radiální šířka řezu (radiální zanoření)

Hloubka řezu

Průměr řezu v hloubce řezu AP

Obráběný průměr (průměr součásti)

Posuv na zub

Posuv na otáčku

Otáčky vřetena

Řezná rychlost

Posuv stolu

Počet efektivních zubů

Maximální tloušťka třísky

Průměrná tloušťka třísky

Měrná řezná síla

Čistý výkon

Kroutící moment

Rychlost úběru kovu

Úhel nastavení

Úhel hlavního břitu

Průměr těla

Průměr řezu

Užitečná délka

Sy
m

bo
l

N
áz

ev
/p

op
is

m
m

 

inch

inch

inch

inch

inch

inch

ot/min

ft/min

inch/min

ks

inch

inch

N/ inch2

HP

lbf ft

inch3/min

stupeň

inch

inch

inch

in
ch
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vc =
 π × Dm × n

1000

Tc = 
   lm
fn × n

Q = vc × AP × fn

n =
  vc × 1000

π × Dm

vc =
 π × Dm × n

12

Tc = 
   lm
fn × n

Q = vc × AP × fn × 12

n =
     vc × 12

π × Dm

Pc =
  vc × AP × fn × kc

33 × 103
Pc =

  vc × AP × fn × kc

60 × 103

6. Výpočtové vztahy a definice

Soustružení – MM

Řezná rychlost, m/min

Otáčky vřetena, ot/min

Doba v řezu, min

Rychlost úběru kovu, cm3/min

Rychlost penetrace, mm/min

Řezná rychlost, ft/min

Otáčky vřetena, ot/min

Doba v řezu, min

Rychlost úběru kovu, inch3/min

Rychlost penetrace, in/min

Soustružení – INCH
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6. Výpočtové vztahy a definice

Dm

fn
AP

vc

n

Pc

Q

hm

hex

Tc

lm
kc

KAPR

PSIR

BD

DC

LU

mm

mm/ot

mm

m/min

ot/min

kW

cm3/min

mm

mm

min

mm

N/mm2

stupeň

mm

mm

mm

Obráběný průměr

Posuv na otáčku

Hloubka řezu

Řezná rychlost

Otáčky vřetena

Čistý výkon

Rychlost úběru kovu

Průměrná tloušťka třísky

Maximální tloušťka třísky

Doba záběru nástroje

Obráběná délka

Měrná řezná síla

Úhel nastavení

Úhel hlavního břitu

Průměr těla

Průměr řezu

Užitečná délka

Sy
m

bo
l

N
áz

ev
/p

op
is

m
m

inch

inch/ot

inch

ft/min

ot/min

HP

inch3/min

inch

inch

min

mm

N/inch2

stupeň

inch

inch

inch

in
ch
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Ft = kc 0,4 x
0,4

fn( (

0,29 
        x fn x AP

0,4

fn x sin KAPR( (

mc 
     x fn x AP

Ft = kc 0,4 x

6. Výpočtové vztahy a definice

Soustružení – MM

Tangenciální řezná síla, Ft

kc 0,4:  Měrná řezná síla při posuvu 0,4 mm/ot
mc  Konstanta závislá na obráběném materiálu.  

Běžná hodnota je 0.29.

Pokud je úhel nastavení, KAPR, větší než 75 stupňů, sin KAPR ~1. 
Použijte zjednodušený vzorec:

Tangenciální řezná síla, Ft

Osvědčené pravidlo: velikost Ft by neměla přesáhnout 90%  
maximálního zatížení stanoveného pro použitou vyvrtávací tyč. 
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6. Výpočtové vztahy a definice

Metoda 3 průchodů
Metoda umožňující dosažení vysoké přesnosti při vnitřním  
soustružení pomocí dlouhých štíhlých tyčí, při kterém je výsledný 
průměr ovlivňován průhybem tyče.

1. Zadejte požadovaný konečný průměr: 40.000
2. Změřte průměr před prvním řezem: 37.000
3. Proveďte první řez. Programovací hodnota průměru je:  

37.000 + (40.000 – 37.000)/3 = 38.000
4. Změřte průměr před druhým řezem: 37.670
5. Proveďte druhý řez. Programovací hodnota průměru je:  

38.000 + (40.000 – 37.670)/2 = 39.165 
6. Změřte průměr před třetím řezem: 38.825
7. Proveďte třetí řez. Programovací hodnota průměru je:  

40.000 +39.165 – 38.825 = 40.340
8. Změřte konečný průměr: 40.020. Úchylka: 0.020
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vc =
 π × Dm × n

1000

Tc = 
   lm
fn × n

Q = vc × AP × fn

n =
  vc × 1000

π × Dm

vc =
 π × Dm × n

12

Tc = 
   lm
fn × n

Q = vc × AP × fn × 12

n =
     vc × 12

π × Dm

Vf = fn × n Vf = fn × n

fn = ZEFF × fz fn = ZEFF × fz

6. Výpočtové vztahy a definice

Vyvrtávání – MM

Řezná rychlost, m/min

Otáčky vřetena, ot/min

Doba v řezu, min

Rychlost úběru kovu, cm3/min

Rychlost penetrace, mm/min

Řezná rychlost, ft/min

Otáčky vřetena, ot/min

Doba v řezu, min

Rychlost úběru kovu, inch3/min

Rychlost penetrace, in/min

Vyvrtávání – INCH

Posuv na otáčku, mm/ot Posuv na otáčku, in/ot
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Poznámky
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