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Modułowe systemy narzędziowe
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Do produkcji narzędzi w firmie Guhring używane są tylko 
materiały najwyższej jakości. Dokładna selekcja dodatków sto-
powych, zapewnia optymalne właściwości narzędzia przy wy-
konywaniu określonego zadania obróbczego. 

Wolfram, molibden: zwiększają odporność na odpuszczanie 
i odporność na ścieranie.
Wanad: zwiększa odporność na ścieranie w narzędziach 
wykańczających
Kobalt: umożliwia zwiększenie temperatury hartowania
i poprawia odporność na wysokie temperatury.

Oznaczenie 
Guhring'a

Niemiecki 
oznaczenie 

stali

Nr materiału 
(kod stali)

Zakres 
zastosowania

Stale - odpowiedniki

USA Francja Włochy Wielka 
Brytania

HSS
HS 6-5-2 
(DMo5) 1,3343 standardowy materiał narzędziowy 

do typowych zastosowań M 2 Z 90 WDCV 
06-05-04-02 HS 6-5-2 BM 2

HSCO

HSS-E

HS 6-5-2-5 
(EMo5Co5) 1,3243

duża odporność termiczna, szczególnie zalecane do 
obróbki 
zgrubnej i przy niewystarczającym chłodzeniu

M 35 Z 90 WDKCV 
06-05-05-04-02 HS 6-5-2-5 BM 35

HSS-E
S 6-5-3 

(EMo5V3) 1,3344 wysoka odporność na ścieranie, duża stabilność ostrzy 
tnących, szczególnie ważna przy rozwiercaniu M 3 Z 120 WDCV 

06-05-04-03 HS 6-5-3 –

M42
HS 2-9-1-8 1,3247 podwyższona odporność na wysokie temperatury,  

odpowiednie do materiałów trudnoobrabialnych M 42 Z 110 DKCWV 
09-08-04-02-01 HS 2-9-1-8 BM 42

HSS-E

PM HSS-E

10-2-5-8 
PM52 

HS 6-5-3-8 
PM30

1,3253 

1,3294

wysoka twardość i wytrzymałość na wysokie tempera-
tury, duża stabilność ostrzy tnących, duża jednolitość 
struktury

–

Stale szybkotnące

Materiały narzędziowe stosowane przez firmę Guhring
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Materiały super-twarde

Materiały narzędziowe stosowane przez firmę Guhring

Zaletą materiałów super-twardych, oprócz ich niezwykłej 
twardości, jest również duża odporność na wysokie tempera-
tury, co pozwala na wydajną obróbkę z wysokimi parametrami 
skrawania. Jedną z największych wad tych materiałów jest ich 
niewielka ciągliwość.
Zastosowanie materiałów super-twardych jest możliwe tylko na 

bardzo sztywnych obrabiarkach i do obróbki określonych typów 
materiałów.
Więcej informacji na temat narzędzi z PKD i CBN zamieszczo-
no w rozdziale „Narzędzia PKD/CBN“. Natomiast wiadomości 
dotyczące rozwiertaków cermetowych znajdują się w rozdziale 
„Sekcja Techniczna“, w części dotyczącej rozwiertaków.

Oznaczenie 
Guhring'a

Klasyfikacja Zakres 
zastosowania

Średnia 
wielkość 
ziarna

Zawartość 
diamentu

PKD

Drobne ziarna

Aluminium i stopy Al <10%Si, stopy magnezu, mosiądz, miedź, brąz, drewno
doskonała jakość krawędzi skrawającej
wysoka odporność na ścieranie
doskonała jakość powierzchni obrabianej

2-4µm ok. 90%

Średnie ziarna

Zastosowanie uniwersalne (obróbka wykańczająca)
Stopy AlSi <14%Si, stopy miedzi, grafit i kompozyty grafitowe, kompozyty drewniane,  ceramika i węglik przed 
spiekaniem (zawierające <15% osnowy)
bardzo wysoka odporność na ścieranie
bardzo dobra jakość powierzchni obrabianej

5-10µm ok. 92%

Grube ziarna

Obróbka zgrubna i wykańczająca
Stopy AlSi >14%Si i inne materiały scierające, MMC, ceramika i węglik spiekany(zawierające <15% osnowy)
doskonała odporność na ścieranie, wysoka udarność
wysoka trwałość narzędzia w połączeniu z dobrą jakością powierzchni obrabianej

25µm ok. 94%

Ziarna mieszane

Materiały silnie ścierające (np. stopy AlSi >14%, MMC, kompozyty)
najwyższa odporność na ścieranie, bardzo wysoka udarność
doskonała odporność na ścieranie z dobrą jakością powierzchni ostrza
wysoka trwałość narzędzia w połączeniu z dobrą jakością powierzchni obrabianej

2-4µm+
25µm ok. 95%

CBN 10.. Niska zawartość 
CBN

Narzędzia z CBN na podkładzie węglikowym
do obróbki wykańczającej , np. : stali nawęglanych, stali do obróbki cieplnej, stali narzędziowych, żeliwa szarego 
; odpowiednie do obróbki ciągłej i przerywanej (zwłaszcza do toczenia hartowanych materiałów), przy głębokości 
skrawania <0,5 mm; wysoka wytrz. na ściskanie, niska przewodność cieplna, doskonała odporność na ścieranie, 
niska aktywność chemiczna, dobra udarność przy dużych posuwach, łatwość uzyskania doskonałej gładkości i 
wysoka trwałość ostrza

2µm
50-65%

Zawartość 
diamentu

CBN 20..
Wysoka 

zawartość CBN
na podkładzie 
węglikowym

Narzędzia z CBN na podkładzie węglikowym
do obróbki np. żeliwa szarego perlitycznego (> 45 HRC), stali hartowanych, stali konstrukcyjnych i narzędziowych, 
materiałów ze spiekanych proszków żelaza, stopów na bazie Ni/Cr  
materiały napylane i pokrywane powłokami twardymi na bazie Co, Ni oraz Fe. 
odpowiednie do obróbki ciągłej i przerywanej, przy średnich głębokościach skrawania (0,5 - 1,5 mm)

wysoka przewodność cieplna, wysoka ciągliwość, dobra jakość powierzchni ostrza

2µm
80-95%

Zawartość 
diamentu

CBN 30..
Wysoka 

zawartość CBN
bez podkładu 
węglikowego

Narzędzia z pełnego CBN, bez podkładu węglikowego, do obróbki zgrubnej żeliwa szarego perlitycznego, żeliwa 
utwardzonego (> 45 HRC) i stali hartowanych, charakteryzują się wysoką ciągliwością, dużą odpornością na 
ścieranie, dobrą stabilnością chemiczną, możliwością stosowania wysokich posuwów,
Dla zastosowania w oprawkach narzędziowych, wiertłach i wytaczadłach, narzędziach do wykonywania rowków, jak 
również w głowicach skrawających z negatywnym kątem natarcia

15µm
80-95%

Zawartość 
diamentu

Cermet TCN 54
P15/P20 duża stabilność krawędzi skrawającej, do obróbki wykańczającej np. na rozwiertaki maszynowe < 2,5µm

Materiały super-twarde

Materiały narzędziowe stosowane przez firmę Guhring

Zaletą materiałów super-twardych, oprócz ich niezwykłej 
twardości, jest również duża odporność na wysokie tempera-
tury, co pozwala na wydajną obróbkę z wysokimi parametrami 
skrawania. Jedną z największych wad tych materiałów jest ich 
niewielka ciągliwość.
Zastosowanie materiałów super-twardych jest możliwe tylko na 

bardzo sztywnych obrabiarkach i do obróbki określonych typów 
materiałów.
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Guhring'a
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Zawartość 
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również w głowicach skrawających z negatywnym kątem natarcia
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80-95%
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Cermet TCN 54
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Podstawowe informacje o węglikach spiekanych 
służących do produkcji wierteł

Do zastosowania węglika spiekanego na wiertła, ważne są jego 
następujące cechy:

Sztywność
Sztywność jest mierzona ilością energii potrzebnej do 
odkształcenia materiału. Dla węglików jej wielkość jest zależna 
od zawartości kobaltu. Im większa jest zawartość kobaltu tym 
sztywność jest mniejsza.

Sztywność typowego węglika spiekanego jest ponad dwukrot-
nie większa w porównaniu do stali. Powoduje to że, otwory 
wykonywane wiertłami węglikowymi są o wiele bardziej prosto-
liniowe od wykonywanych wiertłami stalowymi. Jednak, ten po-
zytywny efekt jest ograniczany wymuszonymi odkształceniami 
narzędzia, pojawiającymi się np. z powodu błędów ustawienia 
i wyważenia narzędzia. Powodują one znaczne zwiększenie 
obciążenia wiertła, co może doprowadzić do jego zniszcze-
nia, ponieważ większa sztywność narzędzia oznacza większe 
prawdopodobieństwo jego złamania.

Twardość
Twardość materiału jest określona jako jego odporność na 
penetrację innym materiałem. Oczywiste jest, że twardość 
narzędzia musi być odpowiednio większa od twardości materiału 
obrabianego , aby narzędzie nie ulegało szybkiemu zużyciu.

Istnieje kilka sposobów na modyfikację twardości węglików: od 
regulacji zawartości kobaltu z jednej strony po zmianę wielkości 
ziaren z drugiej. Gdy zwiększona zostaje zawartość kobaltu, 
przy tej samej wielkości ziaren, twardość węglika zmniejsza 
się. Natomiast, wraz ze zmniejszaniem wielkości ziaren, przy 
tej samej zawartości kobaltu, twardość materiału wzrasta.

Węglik

Produkcja węglików spiekanych
Węglik spiekany zawiera komponent decydujący o twardości 
tj. węglik wolframu plus ewentualnie inne węgliki oraz 
wysokowytrzymały komponent osnowy - kobalt (Co). Kobalt 
pełni rolę spoiwa i zapewnia odpowiednio mocne wiązanie 
węglików.

W celu spełnienia różnorodnych wymagań, zależnych od in-
dywidualnych zastosowań, w ofercie Guhring'a znajduje się 
ponad 20 różnych, standardowych gatunków węglika. Jedne 
z nich cechują się wyjątkową twardością, inne posiadają bard-
zo dużą ciągliwość, niektóre są drobno-, a inne gruboziarniste. 
Dodatkowo, na życzenie klienta może być wyprodukowany i do-
starczony dowolny rodzaj węglika, jako wykonanie specjalne.

Nasz zakład produkujący węgliki spiekane, posiada specjal-
ne laboratoria i jest w stanie zagwarantować, że dostarczane 
przez nas węgliki zawsze odpowiadają wymogom klienta. 
Poczynając od surowców wyjściowych , aż do końcowego pro-
duktu prowadzone są ciągłe badania zgodności parametrów 
procesu , gwarantujące i dokumentujące  najwyższą jakość , 
powtarzalność i stabilność procesu. 

Węglik spiekany, podobnie jak stal, jest mało precyzyjnym 
i bardzo ogólnym określeniem szerokiej grupy materiałów. 
Węgliki mogą być produkowane w niezliczonej ilości odmian, z 
różnymi właściwościami, poprzez kombinację minimum dwóch 
składników.

Materiały narzędziowe stosowane przez firmę Guhring
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ziaren z drugiej. Gdy zwiększona zostaje zawartość kobaltu, 
przy tej samej wielkości ziaren, twardość węglika zmniejsza 
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Węglik spiekany zawiera komponent decydujący o twardości 
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przez nas węgliki zawsze odpowiadają wymogom klienta. 
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Podstawowe informacje o węglikach spiekanych 
służących do produkcji wierteł
Wytrzymałość
Wytrzymałość jest określana jako odporność materiału na pow-
stawanie pęknięć. Wysoka odporność na powstawanie pęknięć 
jest wskaźnikiem określającym jakość węglika i odporność na 
udar. Niestety twardość i wytrzymałość są cechami przeciw-
stawnymi.

Wysoka zawartość kobaltu i/lub duże ziarna określają 
wytrzymałość węglika. Wysoka wytrzymałość jest wymagana 
gdy w czasie skrawania wystąpią nagłe i silne obciążenia. Wy-
sokie siły skrawania pojawiają się gdy występuje duży tarcie 
pomiędzy narzędziem a przedmiotem obrabianym. Wielkość 
siły tarcia zależy od chropowatości powierzchni narzędzia i re-
akcji chemicznych pomiędzy powierzchnią narzędzia a przed-
miotem obrabianym.

Warto zauważyć, że wytrzymałość nie jest synonimem odporności 
na zginanie. Ważną i istotną cechą określającą wytrzymałość 
na zginanie jest stabilność krawędzi skrawającej.

Stabilność krawędzi skrawającej
Stabilnością krawędzi skrawającej nazywa się odporność ostrza 
na wykruszenia pojedynczych ziaren węglika, lub ich większych 
skupisk. Wytrzymałość na zginanie określa w przybliżeniu 
stabilność krawędzi skrawającej. Oprócz ciągliwości, wymiar 
najdłuższej granicy pomiędzy ziarnami wewnątrz struktury 
materiału, jest również ważny dla wytrzymałości na zginanie. 
Wraz ze wzrostem ciągliwości, wzrasta wytrzymałość na zgina-
nie, a maleje gdy granice pomiędzy ziarnami są coraz większe 
(przy grubszym ziarnie).

Wzajemne oddziaływanie
Pomimo faktu, iż obecnie większość narzędzi z węglika jest 
pokrywana, wzajemne oddziaływanie pomiędzy węglikiem a 
przedmiotem obrabianym musi być brane pod uwagę. Z powo-
du ścierania się pokrycia na ostrzu narzędzia, odziaływanie 
pomiędzy narzędziem i materiałem obrabianym jest możliwe.

Podobnie jak powstawanie wżerów w procesie korozyjnym, lo-
kalne niekorzystne oddziaływanie miejscowe może mieć zna-
cznie trwalsze skutki niż oddziaływanie innych szkodliwych 
czynników na dużej powierzchni. Z powodu działania wysokiej 
temperatury na ostrzu narzędzia, kobalt z węglika wchodzi 
bardzo szybko w reakcję ze związkami żelaza zawartymi w 
materiale obrabianym.  Inne metale, takie jak tytan lub krzem, 
są podatne na reakcje z węglikiem wolframu. Z tego powodu, 
zawartość kobaltu jest ważnym czynnikiem, wpływającym na 
możliwość reakcji narzędzia z przedmiotem obrabianym.

Wybór materiału
W zależności od rodzaju zastosowania, różne właściwości 
materiału muszą być wzięte pod uwagę. Z tego powodu 
dostępnych jest tak wiele gatunków węglika. Dla ułatwienia do-
boru właściwego węglika do danego zastosowania, opracowa-
no i wdrożono kilka sposobów standaryzacji. Najszerzej stoso-
wany jest sposób określony w normie DIN ISO 513.

Oznaczenia wg DIN ISO 513 są obecnie używane w Niem-
czech. Zostały one krótko opisane w dalszej części.
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Oznaczenie 
Guhring'a  

Zawartość Co 
[M-%]

Wielkość ziaren 
węglika wolframu 
[µm]

Twardość 
[HV]

Klasyfikacja wg ISO 
[ISO 513]

Opis

DK460UF 10 0,5 1620 K20-K40 
z pokryciem: 
P, M20-M40, H, S, N25

Gatunek węglika o bardzo szerokim spektrum  zastosowań. 
Stosowany jest głównie jako pokrywany, do obróbki stali, miękkich 
stopów aluminium, żeliwa jak również do obróbki "superstopów" np. 
Inconelu 718. Ten gatunek jest "filarem" naszej produkcji węglików.

DK500UF 12 0,5 1680 K25 
z pokryciem: 
P, M, H, S, N25

Ten gatunek został specjalnie opracowany do obróbki twar-
dych materiałów. Posiada on większą twardość i odporność na 
odkształcenia niż gatunek DK460UF. Ze względu na wysoką 
zawartość kobaltu zdecydowanie zaleca się jego stosowanie z 
dodatkowym pokryciem.

DK255F 8 0,7 1720 K20 
z pokryciem: 
P, M, H, S, N20

Ten gatunek jest zalecany do ciężkiej obróbki materiałów utwardz-
onych, ciągliwego żeliwa szarego i twardych stopów AlSi. Obróbka 
"na sucho" jest możliwa. Zalecane jest jego stosowanie wraz z 
pokryciem. 

DK120 6 1,3 1620 K15 
z pokryciem: 
N15

Ten rodzaj węglika nadaje się szczególnie do zastosowania z 
pokryciem diamentowym.

DK120UF 7 0,5 1850 K05 Gatunek węglika o szczególnie małym ziarnie i dużej odporności 
na ścieranie, nadaje się do stosowania na szczególnie sztywnych 
obabiarkach i jest zalecany na rozwiertaki.

K55SF 9 0,2 -0,5 1920 K10-K30 Do obróbki matariałów o wysokiej odporności na ścieranie, stali 
nierdzewnych, materiałów kompozytowych np. Kevlar i GRP, stali 
szybkotnących i do obróbki "na sucho".

DK400N 10 0,7 1580 K35M 
z pokryciem: 
P, M, S, N35M

Bardzo wytrzymały węglik do obróbki metali żarowytrzymałych.

Grupa zastosowania P
Ta grupa zawiera metale ferrytyczne długowiórowe, z wyjątkiem 
stali nierdzewnych i stali austenitycznych. W zależność od 
obciążenia, obszar zastosowania dzieli się na podgrupy od 01-
50

Grupa zastosowania M
Grupa M zawiera stale nierdzewne, staliwa, stale austenitycz-
no-ferrytyczne. Grupa ta jest podzielona na podgrupy od 01-
40, w zależności od obciążenia. Dla węglików firmy Guhring, 
materiały z grup zastosowania P i M mogą być obrabiane przy 
wykorzystaniu węglików typu K z pokryciem.

Grupa zastosowania K
W grupie tej znajdują się wszystkie gatunki żeliw, od żeliwa sza-
rego do żeliwa ciągliwego. W zależność od obciążenia, obszar 
zastosowania dzieli się na podgrupy od 01-40

Grupa zastosowania S
Grupa ta zawiera żaroodporne "super-stopy" na bazie żelaza, 
niklu lub kobaltu oraz stopy tytanu. W zależność od obciążenia, 
obszar zastosowania dzieli się na podgrupy od 01-30

Grupa zastosowania N
Grupa ta zawiera metale kolorowe, zwłaszcza stopy aluminium 
, a także materiały niemetalowe. W zależność od obciążenia, 
obszar zastosowania dzieli się na podgrupy od 01-30 

Grupa zastosowania H
Ta grupa obejmuje trudną obróbkę stali hartowanych. W 
zależność od obciążenia, obszar zastosowania dzieli się na 
podgrupy od 01-30

Wiele gatunków węglika obejmuje szerokie spektrum 
zastosowań w głównych grupach materiałowych, zwłaszcza 
z dodatkowym pokryciem. Na przykład, większość wierteł 
węglikowych z pokryciem FIRE, z oferty firmy Guhring, może 
być używana do obróbki materiałów z grup K i P.

Gatunki węglików według Guhring'a
Poniższa tabela przedstawia najważniejsze gatunki standar-
dowych węglików firmy Guhring, dostępnych z magazynu, do 
większości typowych zastosowań. Inne gatunki dostępne są na 
życzenie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: 
www.guehring-carbide.de

Dla ponad 80% typowych zastosowań znanych  firmie Guhring, 
rezultaty osiągane przez narzędzia  z węglika DK460UF i z 
odpowiednim pokryciem, nie są gorsze od narzędzi z innych 
gatunków węglika, w tym pokrywanych. Ten fakt, w połączeniu 
z dostępnością tego materiału "z magazynu" tłumaczy tak sze-
rokie zastosowanie węglika DK460UF. W celu uzyskania dodat-
kowych informacji o zastosowaniu innych gatunków węglików 
prosimy o kontakt z inżynierami firmy Guhring.
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Procesy uszlachetniania powierzchni, pokrycia

Narzędzia ze stali szybkotnących i węglika, wykonywane bez 
uszlachetniania powierzchni oraz bez pokrycia, prezentują 
również "same w sobie" dobre właściwości skrawające. Oprócz 
tego niepokrywane narzędzia stanowią w programie standar-
dowym Gühring'a narzędzia wyjściowe do pokrywania wszystki-
mi, możliwymi warstwami Gühring'a wg życzeń klientów.

Procesy uszlachetniania powierzchni
Do szczególnych zadań obróbczych zaleca się uszlachetnienie  
powierzchni narzędzi, które zwiększa trwałość, redukuje tarcie 
i zgrzewanie na zimno.  W związku z tym, że lepsze rezultaty 
uzyskuje się dzięki twardym i miękkim pokryciom, to chemiczne 
procesy uszlachetniania powierzchni obecnie tracą na znacze-
niu.

Azotowanie jest kolejnym sposobem zwiększenia trwałości 
narzędzia. To wykończenie powierzchni jest rekomendowane 
przy obróbce żeliwa szarego, aluminium z wysoką zawartością 
krzemu, tworzyw sztucznych, stali perlitycznych itd. Azotowanie 
narzędzi Gühring'a występuje w dwóch różnych wersjach (na 
całej powierzchni lub azotowane łysinki).

Narzędzia parowne pozwalają również uniknąć przyklejania 
się materiału obrabianego w czasie skrawania, jakie następuje 
na przykład podczas obróbki stali o niskiej zawartości węgla. 
Narzędzia parowane przeznaczone są jednak wyłącznie do 
stopów żelaza.

Pokrycia Gühring'a

Kolor pokrycia: fioletowy 
Jednowarstwowe pokrycie TiAlN, ze względu na swoją wysoką 
twardość oraz stabilność chemiczną, nadaje się do pokrywania 
narzędzi węglikowych stosowanych do intensywnej  i trudnej 
obróbki np. do obróbki stali hartowanej oraz do obróbki HSC 
(High Speed Cutting).

pokrycie - A lub TiAlN

Kolor pokrycia: szaro-fioletowy
Opracowana przez firmę Gühring powłoka typu A na bazie 
TiAlN jest w dalszym ciągu ulepszana. Poprzez optymalizację 
właściowości strukturalnych, chemicznych i mechanicznych po-
krycie Super A charakteryzuje się szczególnie dużą twardością 
w podwyższonych temperaturach, bardzo dużą odpornością na 
utlenianie oraz znakomitym przyleganiem do narzedzia. Stosuje 

pokrycie - Super A lub AlTiN

się je wyłącznie na narzędziach węglikowych. Idealnie nada-
je się do obróbki materiałów trudnoobrabialnych, jak np. stopy 
tytanu, Inconelu, stali hartowanych (> 52 HRC) oraz przy zasto-
sowaniu HSC (High Speed Cutting).

Kolor pokrycia: szary 
Pokrycie TiCN stosuje się na narzędziach do frezowania i gwin-
towania, które narażone są na duże obciążenia mechaniczne. 
Ze względu na dużą twardość i dobrą ciągliwość, narzędzia po-
kryte TiCN charakteryzują się dobrymi wynikami przy obróbce 
przerywanej.

pokrycie - C lub TiCN

Kolor pokrycia: fioletowy 
To wielowarstwowe pokrycie TiAlN/TiN jest najczęściej stoso-
wane na wiertłach krętych z HSS, jak i węglikowych. Pokrycie 
to charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na ścieranie 
oraz dobrą stabilnością termiczną. Można je stosować również 
przy smarowaniu mgłą olejową lub przy obróbce na sucho. 
FIRE stosuje się często w kombinacji z MolyGlide, jako powłoką 
zewnętrzną, redukującą tarcie, a tym samym zwiększającą 
trwałość.

pokrycie - F lub FIRE/
pokrycie - R lub nanoFIRE

Kolor pokrycia: metaliczno-szary 
Pokrycie to jest najczęściej stosowane na wygniatakach. Bazu-
je ono na azotku alumino-chromowym (AlCrN), posiadającym 
szczególnie wysoką odporność na utlenianie i  "twardość na 
gorąco." Rezultatem tego jest wysoka odporność na zużycie 
cierne i wydajność. Wygniataki z pokryciem P mogą pracować 
z podwyższonymi parametrami obróbczymi i optymalnie 
wykorzystywać potencjał nowoczesnych obrabiarek.

pokrycie - P lub AlCrN

kolor pokrycia: żółto-złoty 
Jednowarstwowe pokrycie azotkiem tytanu (TiN) jest stan-
dardem, który można stosować można zarówno na narzędziach 
z HSS, jak i węglikowych. Zastosowanie: przy wierceniu, gwin-
towaniu i frezowaniu. Najlepsze rezultaty pokrycie to osiąga 
przy obróbce stali.

pokrycie - S lub TiN

Kolor pokrycia: jasno-szary 
MolyGlide jest cienkim pokryciem, zmiejszającym tarcie. Sto-
suje się je wszędzie tam, gdzie współczynnik tarcia musi być 
zminimalizowamy, np. przy obróbce na sucho lub przy smaro-
waniu mgłą olejową (MQL/MMS). Dodatkowo prezentuje ono 
właściwości smarne w przypadku, gdy smarowanie MQL/MMS 
jest niedostateczne.

pokrycie - M lub MolyGlide®

parowane

azotowane
azotowane łysinki

bez pokrycia
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kąt natarcia 0° 

kąt przyłożenia15° 

kąt natarcia 30° 

D = 10 mm, AlSi7
vc = 300 m/min,
fu = 0.35 mm

f

wejście

Obróbka „na sucho“ i z chłodzeniem mgłą olejową MQL (MMS)

Podstawowe obserwacje
Ponieważ podczas obróbki „na sucho“ lub z chłodzeniem mgłą 
olejową (MQL) wytwarzane ciepło nie jest usuwane wraz z 
chłodziwem tak, jak podczas konwencjonalnej obróbki "na mo-
kro", musi być zatem zapewniony optymalny kształt narzędzia:

Wpływ kąta natarcia na temperaturę

wierzchołek wiertła

Aby sprawdzić ten parametr, firma Guhring przeprowadziła testy 
wiercenia narzędziami o śr. 10 mm na głebokość 100 mm. Te-
stowane narzędzia miały te same wymiary, jednakże różniły się 
kątem spirali rowków wiórowych a tym samym kątem natarcia. 
Narzędzia testowane miały odpowiednio:  0° (tj. z prostymi rowka-

mi), 15° i 30° kąt natarcia. Średnica 
wewnętrzna kanałków chłodzących 
w narzędziach była identyczna. 

Używając kamery termowizyjnej 
dokumentowano w czasie rzeczy-
wistym proces wytwarzania ciepła 
podczas obróbki otworu w stopie 
aluminium AlSi7. Materiał dostar-
czony do testów miał grubość 14,0 
mm i był wiercony od czoła w taki 
sposób, że pozostająca ścianka 
pomiędzy czujnikiem termograficz-
nym , a powierzchnią miała grubość 
2,0 mm. Wykonując powyższy test 
było możliwe przeprowadzenie bard-
zo wiarygodnej analizy ilości ciepła 
generowanego przez poszczególne 
narzędzia testowe.

Obróbka „na sucho“ lub z chłodzeniem mgłą olejową (MQL) 
są nowymi technologiami opracowanymi w celu  zmniejszenia 
kosztów produkcji. Firma Guhring zainwestowała duże środki 
w te technologie oraz w rozwój uchwytów narzędziowych i 
optymalizację geometrii narzędzi dla tego typu obróbki. Dlatego 
też obserwacja warunków termicznych na narzędziu i na przed-
miocie obrabianym jest bardzo istotna.

Obraz termowizyjny wierzchołka narzędzia wyraźnie pokazuje 
wpływ kąta natarcia na ilość wytwarzanego ciepła. Dodatni kąt 
natarcia powoduje generowanie wyraźnie niższej temperatury w 
strefie powstawania wióra, ponieważ narzędzie z kątem spira-
li 30° odgina wiór tylko o 60° (efekt ścinania ostrym ostrzem), 
podczas gdy w narzędziu z prostymi rowkami wiórowymi odchy-
lany jest o kąt 90° (efekt ścinania tępym ostrzem).

Ciepło generowane w strefie tworzenia wiórów jest głównym 
ciepłem w procesie skrawania. Krótsze wióry przekazują do 
narzędzia  mniej ciepła spowodowanego tarciem ze względu na 
mniejszą powierzchnię styku z rowkiem wiórowym, wpływając 
tym samym na poprawę warunków termicznych.  

Dodatkowo, przepływ wiórów był rejestrowany specjalną kamerą. 
Przy parametrach skrawania: Vc= 300 m/min i f=0,35 mm/obr., 
pojawiły się wyraźne różnice w ewakuacji wiórów i temperatu-
rze skrawania. Ewakuacja wiórów, tj. warunki usuwania wiórów 
z otworu, poprawiały się kiedy wzrastał kąt spirali rowków wiór-
owych.

Jest to głównie spowodowane dodatnim kątem natarcia i w efek-
cie lepszym łamaniem wiórów - krótsze wióry. Zapewnia to ich 
łatwiejszą ewakuację, zapobiega zakleszczaniu się ich w otwor-
ze, w wyniku czego uzyskujemy lepszą powierzchnię obrabianą.

Dzięki wyraźnie lepszej ewakuacji wiórów i relatywnie niższej 
temperaturze procesu skrawania, narzędzia ze skrętnymi row-
kami wiórowymi przyczyniają się do wzrostu stabilności procesu, 
przy zastosowaniu obróbki „na sucho“ lub z chłodzeniem mgłą 
olejową (MQL).

Jednakże, zastosowanie wierteł z prostymi rowkami wiórowymi 
może być korzystne podczas obróbki aluminium i materiałów od-
lewanych, gdzie wymagania dotyczące jakości otworu są wyso-
kie ( dokładny kształt i zmniejszone bicie). Dzieje się tak dlatego, 
że wiertła z prostymi rowkami wiórowymi posiadają cztery łysinki 
prowadzące. Ponadto, wzrost temperatury pracy w wiertłach z 
prostymi rowkami wiórowymi może zostać obniżony poprzez zo-
ptymalizowanie kształtu kanałków chłodzących, tak aby nieko-
rzystny rozkład temperatur w porównaniu do wierteł krętych był 
w znacznym stopniu skompensowany.  

• wytwarzanie ciepła podczas obróbki jest zminimalizowane ( m. 
in. dzięki ostrej krawędzi skrawającej i dodatniemu kątowi na-
tarcia mimo zwiększenia parametrów skrawania),

• tarcie jest zminimalizowane ( m.in. poprzez zmniejszenie 
szerokości łysinek prowadzących w porównaniu do narzędzia 
chłodzonego cieczą i przez zwiększ. zbieżności cz. roboczej),

• zmniejszenie przepływu ciepła pomiędzy wiórem i narzędziem 
( m.in. poprzez izolujące cieplnie twarde pokrycie oraz pole-
rowanie powierzchni narzędzia w celu zmniejszenia tarcia 
pomiędzy wiórem i częścią roboczą),

 • przepływ ciepła pomiędzy wiórem i przedmiotem obrabianym 
jest zmniejszony (m.in. poprzez lepszą ewakuację wiórów z ot-
woru lub odpowiednio z powierzchni obrabianej).
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Wpływ tarcia na temperaturę procesu obróbki
W 3-częściowym teście, wykonywano otwory w żeliwie sferoi-
dalnym GGG40. Identyczne narzędzia były zastosowane przy 
obróbce na sucho, obróbce z chłodzeniem mgłą olejową MQL i 
z chłodzeniem powietrzem.
 

Testowanymi  narzędziami były 
wiertła o średnicy 8,5 mm, zo-
ptymalizowane do obróbki MQL. 
Głębokość wiercenia 42,0 mm. Pa-
rametry skrawania: Vc=130 m/min i 
f=0,26 mm/obr.

Kamera termograficzna rejestrowała temperaturę wierzchołka 
wiertła po jego wycofaniu z otworu. Na potrzeby testu wyko-
nano sekwencję wiercenia siedmiu otworów.  Począwszy od 
pierwszego do piątego otworu rejestrowano wzrost temperatu-
ry wierzchołka wiertła, jednak od wiertła z piątego otworu, jego 
temperatura nie ulegała zmianie ( quasi stałe warunki pracy). 
Z tego powodu temperatura wiertła była zawsze rejestrowana 
tylko po wykonaniu siódmego otworu

W konsekwencji, temperatura ta jest niższa od pojawiającej 
się na wierzchołku wiertła podczas procesu skrawania. Po-
miary dokonane  na powierzchni natarcia oraz poniżej krawędzi 
skrawającej pokazują, że temperatura w tym obszarze może 
wzrastać do  900° C. Jednak porównywanie temperatur uzys-
kanych podczas tego testu jest dopuszczalne ponieważ pomiar 
był zawsze dokonywany w tym samym czasie.

Podczas obróbki całkowicie na su-
cho, wierzchołek wiertła osiągnął 
temperaturę 431° C.  Taka tem-

peratura nie stanowi problemu dla nowoczesnych materiałów 
narzędziowych i twardych pokryć, więc nawet  obróbka 
całkowicie „na sucho“ gwarantuje stabilność procesu.

Jednakże, wyższy poziom temperatury przyspiesza mechanizmy 
dyfuzji i adhezji materiałów, które obniżają trwałość narzędzia.  
Ponadto wzrost poziomu temperatury może prowadzić do roz-

szerzenia cieplnego materiału obrabianego i w efekcie do utraty 
tolerancji  detalu obrabianego.  Dodatkowo, przy obróbce stali 
może to prowadzić do miejscowych utwardzeń ścianek otworu, 
przyczyniając się do trudności w następnych operacjach obrób-
czych, takich jak  gwintowanie lub rozwiercanie.

W drugim teście, temperatura zmier-
zona na wierzchołku narzędzia z 
wewnętrznym chłodzeniem przy po-
mocy powietrza wynosiła 196° C 
pokazując, że przepływ powietrza 
znacząco ogranicza ilość wydzielanego 

ciepła. Dodatkowo, poprawiła się znacznie ewakuacja wiórów 
potwierdzając, że dla obróbki całkowicie na sucho, sam rowek 
wiórowy nie jest wystarczajacym elementem dla zapewnienia 
optymalnej ewakuacji wiórów. 

W testach wykonanych w podobnych 
warunkach, temperatura zmierzona na 
wierzchołku wiertła podczas obróbki 
z chłodzeniem MQL, tj. powietrze 
zmieszane z małą ilością oleju, 
wynosiła tylko 145° C. Wydatek oleju 

wynosił tylko 30 ml/h i mógłby nie być brany pod uwagę jako 
główny czynnik  chłodzący w procesie obróbki. Jednakże 
należy przypuszczać, że nawet mała ilość oleju zmieszana z 
powietrzem powoduje znaczne zmniejszenie tarcia. Powierdza 
to , że w przeciwieństwie do chłodzenia samym powietrzem,  
zapewnia on dalszą poprawę w ewakuacji wiórów . Niższa 
temperatura wiórów w porównaniu do chłodzenia powietrzem, 
jest następnym dowodem na poprawę warunków pracy w strefie 
skrawania i lepszą ewakuację wiórów dzięki mniejszemu tarciu.

Obróbka „na sucho“
Obróbka „na sucho“ odbywająca się z założenia bez chłodziwa, 
zapewnia różnego rodzaju oszczędności.  Na przykład , można 
stosować tańsze narzędzia  bez kanałków chłodzących.  Dodat-
kowo,  można wykorzystywać maszyny i uchwyty bez całego 
osprzętu do chłodzenia wewnętrznego i oczywiście nie pono-
simy kosztów chłodziwa i jego utylizacji.  Chłodziwo nie musi 
być usuwane z przedmiotów obrabianych oraz z przestrzeni 
otaczającej obrabiarkę.

Nie stosując chłodziwa, ciepło powstające podczas procesu 
obróbki musi być jak najmniejsze i całkowicie usuwane wraz z 
wiórem. W przeciwnym przypadku narzędzie i przedmiot obra-
biany są narażone na wzrost temperatury, powodujący utward-
zenie powierzchni przedmiotu obrabianego i przyspieszone 
zużycie narzędzia. Odpowiednie pokrycia mogą zapobiegać 
przegrzewaniu się narzędzia, ale nadmierny wzrost temperatu-

Obróbka „na sucho“ i z chłodzeniem mgłą olejową MQL (MMS)
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Chłodzenie mgłą olejową  MQL (MMS)
Chłodzenie mgłą olejową MQL, wykorzystujące mieszaninę 
powietrza i oleju, zawiera tylko minimalną ilość środka 
smarującego.

W przeszłości technologia chłodzenia z minimalna ilością 
środka smarującego była głównie inicjatywą użytkowników 
narzędzi, którzy dążyli do obniżenia kosztów. Bardzo często ty-
powe narzędzia do obróbki "na mokro" były wykorzystywane do 
chłodzenia MQL. Przy tym podejściu, bardzo szybko pojawiły się 
ograniczenia w wydajności narzędzi i stało się jasne, że sama 
zamiana środka smarującego nie jest wystarczająca.
 

Profesjonalne podejście podczas projektowania narzędzi przez-
naczonych do chłodzenia MQL, pozwala obecnie znacznie 
zwiększyć wydajność (!) przy zachowaniu stabilności procesu 
obróbki. Dlatego też, wszystkie elementy wierteł zapewniające 
efektywność i stabilność procesu obróbki, poczynając od jakości 
krawędzi skrawającej, poprzez rowek wiórowy,  aż po końcówkę 
chwytu narzędzia są przystosowywane do specyficznych wy-
mogów chłodzenia MQL. Oprócz rodzaju węglika, dotyczy 
to również specjalnej geometrii narzędzia, jego pokrycia oraz 
kształtu końcówki chwytu wierteł przeznaczonych do chłodzenia 
MQL.

ry przedmiotu obrabianego może być ograniczony tylko przez 
dobrą ewakuację wiórów i dlatego geometria narzędzia odgry-
wa tak istotną rolę. Krótkie wióry, obszerne i wypolerowane 
rowki wiórowe - możliwość pokrycia MolyGlide - mogą stanowić 
rozwiązanie.

W niektórych operacjach obróbki „na sucho“, powietrze jest 
używane jako środek chłodzący. Stosuje się wtedy narzędzia  
z wewnętrznymi kanałkami chłodzącymi, przez które powietrze 
jest dostarczane do otworu. Powietrze nie tylko chłodzi narzędzie 
i przedmiot obrabiany, ale pod odpowiednim ciśnieniem zapew-
nia również ewakuację wiórów.
 

Co ciekawe, obróbka na sucho i obróbka wysokowydajna HSC 
nie wykuczają się wzajemnie jak można by przypuszczać ! 
Wprost przeciwnie, nowoczesne wiertła węglikowe i odpowied-
nie pokrycia pozwalają na tzw. suchą wysokowydajną obróbkę 
(HSC)  łączącą zalety tych dwóch metod obróbki . W wielu takich 
zastosowaniach możliwa jest duża redukcja kosztów produkcji. 

Rowek wiórowy opracowany dla chłodzenia MQL (MMS)
Przy pomocy wyżej wspomnianej analizy FEM możliwa jest 
symulacja oporów przepływu wióra w rowku wiórowym, 
umożliwiająca opracowanie optymalnego kształtu rowka 
wiórowego dla różnych gatunków materiału obrabianego. 
Poniższe zdjęcia pokazują zoptymalizowany kształt rowka 
wiórowego oraz wierzchołka narzędzia, zapewniające najlepszą 
ewakuację wiórów i minimalizującą ilość ciepła powstającego na 
krawędzi skrawającej podczas chłodzenia mgłą olejową MQL.

Dostarczanie chłodziwa odpowiednie dla MQL
Ponieważ podczas chłodzenia mgłą olejową dostarczana jest 
bardzo mała ilość środka smarującego, dlatego najważniejsze 
jest aby był on dostarczany efektywnie do obszaru skrawania. Z 
tego względu ukształtowanie końca chwytu narzędzia ma istot-
ne znaczenie dla przepływu środka smarującego.

W celu optymalizacji wierteł do chłodzenia MQL, firma 
Guhring w dużym stopniu stosuje technologię FEM (MES 
- Metoda Elementów Skończonych). Metoda ta pozwala 
na zwymiarowanie i zoptymalizowanie narzędzi w fazie ich 
projektowania. Rowek wiórowy w najbliższej strefie krawędzi 
skrawającej ma za zadanie tak ukształtować wiór, aby łamał 
się na  możliwie najdrobniejsze części. W dalszej części jego 
zadaniem jest jak najszybsza ewakuacja wióra. Te zadania 
dotyczą zarówno obróbki na mokro, obróbki z chłodzeniem 
mgłą olejową MQL jak i obróbki „na sucho“. Podczas obróbki 
z mgłą olejową jak i  „na sucho“, jest szczególnie ważne aby 
zapewnić wiórowi minimalne opory tarcia i zapewnić jego 
bezproblemową ewakuację. Służy temu  zoptymalizowany 
kształt rowka wiórowego jak również wypolerowanie jego 
powierzchni.
 

Lepszą ewakuację wióra, a w efekcie większą stabilność pro-
cesu obróbki, można uzyskać stosując pokrycia najbardziej 
odpowiednie do chłodzenia z mgłą olejową MQL. Firma Guh-
ring opracowała specjalne podwójne pokrycia, składające się 
z powłoki twardej oraz dodatkowej warstwy miękkiej, Moly-
Glide. Przeprowadzone testy potwierdziły znacznie szybszą 
ewakuację wiórów w narzędziach do obróbki MQL i z podwój-
nym pokryciem w porównaniu do narzędzi konwencjonalnych.
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Aby spełnić wymagania większej wydajności i stabilności proce-
su obróbki podczas operacji wiercenia z chłodzeniem MQL, fir-
ma Guhring przetestowała bardzo szczegółowo wpływ różnych 
kształtów końcówek chwytów wiertła na proces dostarczania 
chłodziwa.
 
Ze względu na występowanie małych ilości czynnika 
chłodzącego, bardzo ważne jest aby na etapie projektowania 
spełnione były cztery podstawowe wymagania.
 

• minimalne obszary zakłóceń przepływu które mogłyby 
 prowadzić do gromadzenia chłodziwa

• uszczelniona strefa przepływu chłodziwa pomiędzy końcówką 
chwytu i śrubą regulacyjną, zabezpieczającą przed wyciekiem 
chłodziwa do przestrzeni mocującej oprawki lub przestrzeni 
wewnętrznej HSK ( zapobiegając gromadzeniu się opiłków co 
mogłoby prowadzić do błędów osiowości podczas wymiany 
następnego narzędzia).

• łatwa obsługa
• ekonomiczność produkcji

Technologie stosowane do projektowania końcówki chwy-
tu narzędzia najbardziej odpowiedniego do chłodzenia MQL, 
oparte są na  programach symulacji komputerowych oraz testach 
doświadczalnych. Programy CAD-CFD zostały wybrane jako na-
jbardziej  efektywna technologia. Program CFD (Computational 
Fluid Dynamics) pomaga w analizie obszarów przepływu. Osta-
teczny wybór najbardziej odpowiedniej końcówki chwytu jest 
potwierdzany odpowiednimi testami. 

Przy pomocy programów CAD-CFD i odpowiednich testów, fir-
ma Guhring przetestowała cztery różne końcówki chwytów i od-
powiednie tuleje regulacyjne pod kątem ich sprawności:

1. Płaska końcówka chwytu bez rowka z płaską śrubą 
regulacyjną ( po lewej).

2. Płaska końcówka chwytu z promieniowym rowkiem łączącym 
kanałki chłodzące oraz z płaską śrubą regulacyjną (drugi od 
lewej).

3. Stożkowa końcówka chwytu z okrągłym rowkiem oraz ze 
stożkową śruba regulacyjną (drugi od prawej).

4. Końcówka chwytu z obniżeniem (uszczelnienie labiryn-
towe) bez rowka łączącego kanałki z odpowiednią śrubą 
regulacyjną zawierającą elementy ustalające względem 
kanałków chłodzących,  (po prawej).

W czasie prób,  testowano różne kształty końcówek chwytów 
narzędzia pod kątem  gromadzenia się chłodziwa w przestrzeni 
mocowania  oraz wewnątrz uchwytu HSK. W czasie jednogo-
dzinnego testu z cyklami - na przemian 5 sek. dostarczanie chło-
dziwa przy 10000 obr/min i 2 sek. przy zatrzymanych chłodzeniu 
i obrotach, uzyskano następujące wyniki dla czterech testowa-
nych końcówek chwytów:

Dot. 1 i 2: wyraźne ślady oleju w przestrzeni mocowania oraz 
wewnątrz uchwytu HSK

Dot. 3 i 4: brak śladów oleju w przestrzeni mocowania oraz 
wewnątrz uchwytu HSK
Stożkowa końcówka chwytu oraz końcówka z labiryntowym usz-
czelnieniem okazały się optymalne pod względem jakości usz-
czelnienia.

Podczas drugiego testu różne zakończenia chwytów były poddane 
badaniu czasu dostarczania mgły olejowej oraz stabilności 
procesu jej transportowania. Do testów wykorzystano rurę z 
wzdłużnym rozcięciem w które wprowadzono narzędzie. W czasie 
ruchu maszyny w osiach Z/Y włączano i wyłączano dostarczanie 
mgły olejowej (MQL). Wnętrze rury zostało wyłożone bibułą, która 
miała za zadanie zbieranie mgły olejowej. Po próbie bibuła została 
wyjęta z rury i poddana badaniu powstałych śladów oleju.

Bibuła wyjęta z rury i rozłożona na płasko, pokazuje zmieniające 
się parabolicznie obrazy natryskowe mgły olejowej. Badanie tych 
obrazów dla poszczególnych zakończeń chwytów prowadzono 
łącząc początek i koniec natrysku z momentem włączenia i 
wyłączenia chłodzenia na obrabiarce. Tym sposobem określono 
czasy reakcji (opóźnień) dla różnych rozwiązań zakończeń 
chwytów narzędzi.

Metoda ta pokazała różnice czasów reakcji poszczególnych rod-
zajów końcówek chwytów narzędzi. Ponadto, w zależności od 
powstałego na bibule śladu natrysku, można określić ilość oleju 
zużytego w czasie próby. 
 

Dodatkowo, za pomocą nowego przyrządu firmy Guhring  
MQL-Check 3000 możliwe jest badanie zmian charakterystyki 
przepływu mgły olejowej dla danego  narzędzia. Przyrząd ten  
zapewnia użytkownikowi uzyskanie dokładnych danych na temat 
ciśnienia powietrza oraz ilości oleju podczas procesu chłodzenia 
mgłą olejową MQL. 

Obrazy mgły olejowej były również wykonywane dla powyższych 
form rowków i pokazały pewną przewagę rozwiązania B. 
Jednakże odchyłki były bardzo niewielkie. Analiza CFD ukazała 
bardziej przejrzysty obraz. 

Oba wyniki pomiarów ( obrazy mgły olejowej i czas reakcji ) 
pokazują, że stożkowa końcówka narzędzia i końcówka z labiryn-
towym uszczelnieniem są znacznie lepsze od końcówki płaskiej. 
W wyniku tego uznano, że, tylko stożkowa końcówka i końcówka 
z labiryntowym uszczelnieniem są najbardziej odpowiednie do 
dalszych badań i optymalizacji.

Przy pomocy analizy CFD sprawdzono wpływ kształtu i wielkości 
rowka łączącego kanałki 
chłodzące na końcówce 
chwytu narzędzia. Zdjęcie 
po lewej pokazuje profil 
przepływu dla połączenia 
"końcówka chwytu - tuleja 
regulacyjna" dla stożkowego 
zakończenia chwytu. Anali-
zowano różne kształty tego 
rowka.

Ponieważ podstawę stanowi analiza wektorowa, obraz natrysku 
można przedstawić jako  przepływ kierunkowy. Dlatego 
sprwadzane były wektory szybkości dla przepływów do przodu i 
do tyłu. Każda turbulencja powoduje przepływ do przodu i do tyłu. 
Bardzo często turbulencje powstają w tzw. martwych strefach. 
W tym względzie można wyciągnąć zupełnie przeciwne wnioski 
dla narzędzi z jednym kanałem chłodzącym lub z dwoma.

Podczas gdy w narzędziach z jednym kanałem chłodzącym 
niższe prędkości przepływu chłodziwa podczas turbulencji 
prowadzą do odbijania się jego cząstek  od powierzchni, 
oddzielania od powietrza oraz osiadania w tzw. martwych 
przestrzeniach, to w narzędziach z dwoma kanałkami 
chłodzącymi martwe przestrzenie wymagają wcześniejszego 
wypełnienia aby chłodziwo mogło dalej przepływać. Bazując na 
obrazach przepływu stwierdzono, że najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem jest stożkowa końcówka chwytu narzędzia (forma 
B) z szerokim rowkiem z zaokrąglonym dnem.
 

Analiza dwóch podstawowych wymagań "prosta obsługa" i "tanie 
wykonanie" prowadzi do podobnych wniosków. Poniższa tabela 
prezentuje ocenę tych czynników biorąc pod uwagę kształt 
końcówki chwytu narzędzia i zastosowaną tulejkę regulacyjną.  
Dwie cechy decydujące o stabilności procesu, tj. : "minimalne 
przestrzenie martwe" oraz "szczelność"  są kryteriami które 
dyskwalifikują dwie wersje chwytów z płaskimi zakończeniami. 
W wyniku przeprowadzonych badań najbardziej odpowiednim 
zakończeniem chwytu jest końcówka stożkowa z okrągłym 
rowkiem.

B: szeroki rowek z 
zaokrąglonym dnem

C: Szeroki rowek z dnem
zaokrąglonym wypukłym

D: Szeroki rowek 
z wypukłym dnem

A: Wąski rowek z 
zaokrąglonym dnem

Obróbka „na sucho“ i z chłodzeniem mgłą olejową MQL (MMS)
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regulacyjną ( po lewej).

2. Płaska końcówka chwytu z promieniowym rowkiem łączącym 
kanałki chłodzące oraz z płaską śrubą regulacyjną (drugi od 
lewej).

3. Stożkowa końcówka chwytu z okrągłym rowkiem oraz ze 
stożkową śruba regulacyjną (drugi od prawej).

4. Końcówka chwytu z obniżeniem (uszczelnienie labiryn-
towe) bez rowka łączącego kanałki z odpowiednią śrubą 
regulacyjną zawierającą elementy ustalające względem 
kanałków chłodzących,  (po prawej).

W czasie prób,  testowano różne kształty końcówek chwytów 
narzędzia pod kątem  gromadzenia się chłodziwa w przestrzeni 
mocowania  oraz wewnątrz uchwytu HSK. W czasie jednogo-
dzinnego testu z cyklami - na przemian 5 sek. dostarczanie chło-
dziwa przy 10000 obr/min i 2 sek. przy zatrzymanych chłodzeniu 
i obrotach, uzyskano następujące wyniki dla czterech testowa-
nych końcówek chwytów:

Dot. 1 i 2: wyraźne ślady oleju w przestrzeni mocowania oraz 
wewnątrz uchwytu HSK

Dot. 3 i 4: brak śladów oleju w przestrzeni mocowania oraz 
wewnątrz uchwytu HSK
Stożkowa końcówka chwytu oraz końcówka z labiryntowym usz-
czelnieniem okazały się optymalne pod względem jakości usz-
czelnienia.

Podczas drugiego testu różne zakończenia chwytów były poddane 
badaniu czasu dostarczania mgły olejowej oraz stabilności 
procesu jej transportowania. Do testów wykorzystano rurę z 
wzdłużnym rozcięciem w które wprowadzono narzędzie. W czasie 
ruchu maszyny w osiach Z/Y włączano i wyłączano dostarczanie 
mgły olejowej (MQL). Wnętrze rury zostało wyłożone bibułą, która 
miała za zadanie zbieranie mgły olejowej. Po próbie bibuła została 
wyjęta z rury i poddana badaniu powstałych śladów oleju.

Bibuła wyjęta z rury i rozłożona na płasko, pokazuje zmieniające 
się parabolicznie obrazy natryskowe mgły olejowej. Badanie tych 
obrazów dla poszczególnych zakończeń chwytów prowadzono 
łącząc początek i koniec natrysku z momentem włączenia i 
wyłączenia chłodzenia na obrabiarce. Tym sposobem określono 
czasy reakcji (opóźnień) dla różnych rozwiązań zakończeń 
chwytów narzędzi.

Metoda ta pokazała różnice czasów reakcji poszczególnych rod-
zajów końcówek chwytów narzędzi. Ponadto, w zależności od 
powstałego na bibule śladu natrysku, można określić ilość oleju 
zużytego w czasie próby. 
 

Dodatkowo, za pomocą nowego przyrządu firmy Guhring  
MQL-Check 3000 możliwe jest badanie zmian charakterystyki 
przepływu mgły olejowej dla danego  narzędzia. Przyrząd ten  
zapewnia użytkownikowi uzyskanie dokładnych danych na temat 
ciśnienia powietrza oraz ilości oleju podczas procesu chłodzenia 
mgłą olejową MQL. 

Obrazy mgły olejowej były również wykonywane dla powyższych 
form rowków i pokazały pewną przewagę rozwiązania B. 
Jednakże odchyłki były bardzo niewielkie. Analiza CFD ukazała 
bardziej przejrzysty obraz. 

Oba wyniki pomiarów ( obrazy mgły olejowej i czas reakcji ) 
pokazują, że stożkowa końcówka narzędzia i końcówka z labiryn-
towym uszczelnieniem są znacznie lepsze od końcówki płaskiej. 
W wyniku tego uznano, że, tylko stożkowa końcówka i końcówka 
z labiryntowym uszczelnieniem są najbardziej odpowiednie do 
dalszych badań i optymalizacji.

Przy pomocy analizy CFD sprawdzono wpływ kształtu i wielkości 
rowka łączącego kanałki 
chłodzące na końcówce 
chwytu narzędzia. Zdjęcie 
po lewej pokazuje profil 
przepływu dla połączenia 
"końcówka chwytu - tuleja 
regulacyjna" dla stożkowego 
zakończenia chwytu. Anali-
zowano różne kształty tego 
rowka.

Ponieważ podstawę stanowi analiza wektorowa, obraz natrysku 
można przedstawić jako  przepływ kierunkowy. Dlatego 
sprwadzane były wektory szybkości dla przepływów do przodu i 
do tyłu. Każda turbulencja powoduje przepływ do przodu i do tyłu. 
Bardzo często turbulencje powstają w tzw. martwych strefach. 
W tym względzie można wyciągnąć zupełnie przeciwne wnioski 
dla narzędzi z jednym kanałem chłodzącym lub z dwoma.

Podczas gdy w narzędziach z jednym kanałem chłodzącym 
niższe prędkości przepływu chłodziwa podczas turbulencji 
prowadzą do odbijania się jego cząstek  od powierzchni, 
oddzielania od powietrza oraz osiadania w tzw. martwych 
przestrzeniach, to w narzędziach z dwoma kanałkami 
chłodzącymi martwe przestrzenie wymagają wcześniejszego 
wypełnienia aby chłodziwo mogło dalej przepływać. Bazując na 
obrazach przepływu stwierdzono, że najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem jest stożkowa końcówka chwytu narzędzia (forma 
B) z szerokim rowkiem z zaokrąglonym dnem.
 

Analiza dwóch podstawowych wymagań "prosta obsługa" i "tanie 
wykonanie" prowadzi do podobnych wniosków. Poniższa tabela 
prezentuje ocenę tych czynników biorąc pod uwagę kształt 
końcówki chwytu narzędzia i zastosowaną tulejkę regulacyjną.  
Dwie cechy decydujące o stabilności procesu, tj. : "minimalne 
przestrzenie martwe" oraz "szczelność"  są kryteriami które 
dyskwalifikują dwie wersje chwytów z płaskimi zakończeniami. 
W wyniku przeprowadzonych badań najbardziej odpowiednim 
zakończeniem chwytu jest końcówka stożkowa z okrągłym 
rowkiem.

B: szeroki rowek z 
zaokrąglonym dnem

C: Szeroki rowek z dnem
zaokrąglonym wypukłym

D: Szeroki rowek 
z wypukłym dnem

A: Wąski rowek z 
zaokrąglonym dnem

Obróbka „na sucho“ i z chłodzeniem mgłą olejową MQL (MMS)
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Aby spełnić wymagania większej wydajności i stabilności proce-
su obróbki podczas operacji wiercenia z chłodzeniem MQL, fir-
ma Guhring przetestowała bardzo szczegółowo wpływ różnych 
kształtów końcówek chwytów wiertła na proces dostarczania 
chłodziwa.
 
Ze względu na występowanie małych ilości czynnika 
chłodzącego, bardzo ważne jest aby na etapie projektowania 
spełnione były cztery podstawowe wymagania.
 

• minimalne obszary zakłóceń przepływu które mogłyby 
 prowadzić do gromadzenia chłodziwa

• uszczelniona strefa przepływu chłodziwa pomiędzy końcówką 
chwytu i śrubą regulacyjną, zabezpieczającą przed wyciekiem 
chłodziwa do przestrzeni mocującej oprawki lub przestrzeni 
wewnętrznej HSK ( zapobiegając gromadzeniu się opiłków co 
mogłoby prowadzić do błędów osiowości podczas wymiany 
następnego narzędzia).

• łatwa obsługa
• ekonomiczność produkcji

Technologie stosowane do projektowania końcówki chwy-
tu narzędzia najbardziej odpowiedniego do chłodzenia MQL, 
oparte są na  programach symulacji komputerowych oraz testach 
doświadczalnych. Programy CAD-CFD zostały wybrane jako na-
jbardziej  efektywna technologia. Program CFD (Computational 
Fluid Dynamics) pomaga w analizie obszarów przepływu. Osta-
teczny wybór najbardziej odpowiedniej końcówki chwytu jest 
potwierdzany odpowiednimi testami. 

Przy pomocy programów CAD-CFD i odpowiednich testów, fir-
ma Guhring przetestowała cztery różne końcówki chwytów i od-
powiednie tuleje regulacyjne pod kątem ich sprawności:
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lewej).

3. Stożkowa końcówka chwytu z okrągłym rowkiem oraz ze 
stożkową śruba regulacyjną (drugi od prawej).

4. Końcówka chwytu z obniżeniem (uszczelnienie labiryn-
towe) bez rowka łączącego kanałki z odpowiednią śrubą 
regulacyjną zawierającą elementy ustalające względem 
kanałków chłodzących,  (po prawej).

W czasie prób,  testowano różne kształty końcówek chwytów 
narzędzia pod kątem  gromadzenia się chłodziwa w przestrzeni 
mocowania  oraz wewnątrz uchwytu HSK. W czasie jednogo-
dzinnego testu z cyklami - na przemian 5 sek. dostarczanie chło-
dziwa przy 10000 obr/min i 2 sek. przy zatrzymanych chłodzeniu 
i obrotach, uzyskano następujące wyniki dla czterech testowa-
nych końcówek chwytów:

Dot. 1 i 2: wyraźne ślady oleju w przestrzeni mocowania oraz 
wewnątrz uchwytu HSK
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wewnątrz uchwytu HSK
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zużytego w czasie próby. 
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form rowków i pokazały pewną przewagę rozwiązania B. 
Jednakże odchyłki były bardzo niewielkie. Analiza CFD ukazała 
bardziej przejrzysty obraz. 

Oba wyniki pomiarów ( obrazy mgły olejowej i czas reakcji ) 
pokazują, że stożkowa końcówka narzędzia i końcówka z labiryn-
towym uszczelnieniem są znacznie lepsze od końcówki płaskiej. 
W wyniku tego uznano, że, tylko stożkowa końcówka i końcówka 
z labiryntowym uszczelnieniem są najbardziej odpowiednie do 
dalszych badań i optymalizacji.
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można przedstawić jako  przepływ kierunkowy. Dlatego 
sprwadzane były wektory szybkości dla przepływów do przodu i 
do tyłu. Każda turbulencja powoduje przepływ do przodu i do tyłu. 
Bardzo często turbulencje powstają w tzw. martwych strefach. 
W tym względzie można wyciągnąć zupełnie przeciwne wnioski 
dla narzędzi z jednym kanałem chłodzącym lub z dwoma.

Podczas gdy w narzędziach z jednym kanałem chłodzącym 
niższe prędkości przepływu chłodziwa podczas turbulencji 
prowadzą do odbijania się jego cząstek  od powierzchni, 
oddzielania od powietrza oraz osiadania w tzw. martwych 
przestrzeniach, to w narzędziach z dwoma kanałkami 
chłodzącymi martwe przestrzenie wymagają wcześniejszego 
wypełnienia aby chłodziwo mogło dalej przepływać. Bazując na 
obrazach przepływu stwierdzono, że najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem jest stożkowa końcówka chwytu narzędzia (forma 
B) z szerokim rowkiem z zaokrąglonym dnem.
 

Analiza dwóch podstawowych wymagań "prosta obsługa" i "tanie 
wykonanie" prowadzi do podobnych wniosków. Poniższa tabela 
prezentuje ocenę tych czynników biorąc pod uwagę kształt 
końcówki chwytu narzędzia i zastosowaną tulejkę regulacyjną.  
Dwie cechy decydujące o stabilności procesu, tj. : "minimalne 
przestrzenie martwe" oraz "szczelność"  są kryteriami które 
dyskwalifikują dwie wersje chwytów z płaskimi zakończeniami. 
W wyniku przeprowadzonych badań najbardziej odpowiednim 
zakończeniem chwytu jest końcówka stożkowa z okrągłym 
rowkiem.

B: szeroki rowek z 
zaokrąglonym dnem

C: Szeroki rowek z dnem
zaokrąglonym wypukłym

D: Szeroki rowek 
z wypukłym dnem

A: Wąski rowek z 
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Końcówka chwytu Obsługa Produkcja o niskich 
kosztach

Martwa przestrzeń 
analiza geometr.

Uszczelnione

Zakończenie z/bez rowka ++ ++ - -

Zakończ. z kanałem promieniowym ++ + - -

Stożkowy z rowkiem ++ + + ++

Obniżone zakończ. z 
labirynt. uszcz. - - ++ ++

++ = bardzo dobre własności, + = dobre własności, - = słabe własności
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pokazują, że stożkowa końcówka narzędzia i końcówka z labiryn-
towym uszczelnieniem są znacznie lepsze od końcówki płaskiej. 
W wyniku tego uznano, że, tylko stożkowa końcówka i końcówka 
z labiryntowym uszczelnieniem są najbardziej odpowiednie do 
dalszych badań i optymalizacji.

Przy pomocy analizy CFD sprawdzono wpływ kształtu i wielkości 
rowka łączącego kanałki 
chłodzące na końcówce 
chwytu narzędzia. Zdjęcie 
po lewej pokazuje profil 
przepływu dla połączenia 
"końcówka chwytu - tuleja 
regulacyjna" dla stożkowego 
zakończenia chwytu. Anali-
zowano różne kształty tego 
rowka.

Ponieważ podstawę stanowi analiza wektorowa, obraz natrysku 
można przedstawić jako  przepływ kierunkowy. Dlatego 
sprwadzane były wektory szybkości dla przepływów do przodu i 
do tyłu. Każda turbulencja powoduje przepływ do przodu i do tyłu. 
Bardzo często turbulencje powstają w tzw. martwych strefach. 
W tym względzie można wyciągnąć zupełnie przeciwne wnioski 
dla narzędzi z jednym kanałem chłodzącym lub z dwoma.

Podczas gdy w narzędziach z jednym kanałem chłodzącym 
niższe prędkości przepływu chłodziwa podczas turbulencji 
prowadzą do odbijania się jego cząstek  od powierzchni, 
oddzielania od powietrza oraz osiadania w tzw. martwych 
przestrzeniach, to w narzędziach z dwoma kanałkami 
chłodzącymi martwe przestrzenie wymagają wcześniejszego 
wypełnienia aby chłodziwo mogło dalej przepływać. Bazując na 
obrazach przepływu stwierdzono, że najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem jest stożkowa końcówka chwytu narzędzia (forma 
B) z szerokim rowkiem z zaokrąglonym dnem.
 

Analiza dwóch podstawowych wymagań "prosta obsługa" i "tanie 
wykonanie" prowadzi do podobnych wniosków. Poniższa tabela 
prezentuje ocenę tych czynników biorąc pod uwagę kształt 
końcówki chwytu narzędzia i zastosowaną tulejkę regulacyjną.  
Dwie cechy decydujące o stabilności procesu, tj. : "minimalne 
przestrzenie martwe" oraz "szczelność"  są kryteriami które 
dyskwalifikują dwie wersje chwytów z płaskimi zakończeniami. 
W wyniku przeprowadzonych badań najbardziej odpowiednim 
zakończeniem chwytu jest końcówka stożkowa z okrągłym 
rowkiem.

B: szeroki rowek z 
zaokrąglonym dnem

C: Szeroki rowek z dnem
zaokrąglonym wypukłym

D: Szeroki rowek 
z wypukłym dnem

A: Wąski rowek z 
zaokrąglonym dnem

Końcówka chwytu Obsługa Produkcja o niskich 
kosztach

Martwa przestrzeń 
analiza geometr.

Uszczelnione

Zakończenie z/bez rowka ++ ++ - -

Zakończ. z kanałem promieniowym ++ + - -

Stożkowy z rowkiem ++ + + ++

Obniżone zakończ. z 
labirynt. uszcz. - - ++ ++

++ = bardzo dobre własności, + = dobre własności, - = słabe własności
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Następnym decydującym kryterium oceny pewności procesu 
chłodzenia MQL, jest bezproblemowy sposób montażu. 
System chłodzenia MQL opracowany przez firmę Guhring, 
składa się z jednoczęściowego przewodu z przyklejoną 
wewnątrz cienkościenną rurką ze stali nierdzewnej oraz z tulejki 
regulacyjnej.

W dotychczas stosowanych rozwiązaniach używano wiotkich i 
nieodpornych na temperaturę przewodów. Dlatego firma Guhring 
stosuje konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej, eliminując 
powyższe wady. Duża średnica wewnętrzna w tej konstrukcji za-
pewnia lepsze warunki przepływu. To rozwiązanie gwarantuje 
niezbędną giętkość rurki wklejonej do przewodu dostarczającego 
chłodziwo. Ponadto system chłodzenia MQL firmy Guhring za-
pewnia łatwy dostęp i możliwość regulacji długości na końcówce 
chwytu narzędzia  poprzez tulejkę regulacyjną.

Firma Guhring dopracowała w szczegółach całą konstrukcję 
systemu chłodzenia MQL. Optymalizacja narzędzi węglikowych 
dla systemu MQL zapewnia wysoką stabilność procesu obróbki. 
Ponadto, nasz program GM 300 zawiera uchwyty, systemy 
mocowania i akcesoria, które są specjalnie zaprojektowane, aby 
spełnić wymagania obróbki z chłodzeniem MQL.

System chłodzenia MQL (MMS) firmy Guhring

Przystosowana do 
chłodzenia MQL
 
końcówka chwytu

Martwa strefa

Tuleja do regulacji długości 
Guhring art. 4919

Uchwyt HSK-A do oprawek 
termoskurczowych Guhring 

art. 4736

Technologia obróbki
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d1

h8

l1
+2
0

 3 28

 4 28

 5 28

 6 36

 8 36

10 40

d1

h8

l1
+2
0

12 45

16 48

20 50

25 56

32 60

40 70

d1

h8

l1
+2
0

50 80

63 90

d1

h6

b1
+0,05
0

e1
0
-1

h1

h13

l1
+2
0

l2
+1
0

nakiełek 
forma R 

DIN 332 sekcja 1

6 4,2 18 4,8 36 - 1,6x2,5

8 5,5 18 6,6 36 - 1,6x3,35

10 7 20 8,4 40 - 1,6x3,35

12 8 22,5 10,4 45 - 1,6x3,35

16 10 24 14,2 48 - 2,0x4,25

20 11 25 18,2 50 - 2,5x5,3

25 12 32 23 56 17 2,5x5,3

32 14 36 30 60 19 3,15x6,7

40 14 40 38 70 19 3,15x6,7

50 18 45 47,8 80 23 3,15x6,7

63 18 50 60,8 90 23 3,15x6,7

d1 d3 d2 l1 l3 nakiełek

h8
tol.

pole
tol.

pole
+2
0

+2
0

forma R 
DIN 332 sekcja 1

6 5,9 0
-0,1 5,087 0

-0,1
36 10 1.6 x 2.5

10 9,9 0
-0,1 9,087 0

-0,1
40 10 1.6 x 3.35

12 11,9 0
-0,1 11,087 0

-0,1
45 10 1.6 x 3.35

16 15,9 0
-0,1 15,087 0

-0,1
48 10 2.0 x 4.25

20 19,9 0
-0,15 19,087 0

-0,15
50 15 2.5 x 5.3

25 24,9 0
-0,15 24,087 0

-0,15
56 15 2.5 x 5.3

32 31,9 0
-0,15 31,087 0

-0,15
60 15 3.15 x 6.7

Rodzaje chwytów

Chwyty walcowe dla narzedzi HSS, 
DIN 1835-1 (wyciąg)

Wymiary w mm

nakiełek 

fazka

Wymiary w mm

Forma A, prosty

Forma B, ze ścięciem Weldon

Forma D, chwyt z gwintem

Wymiary w mm

fazka

fazka

(przekrój poprzeczny) 
zarys gwintu wg 
DIN ISO 228 część 1

z jednym ścięciem dla 
d1 = 6 ... 20 mm

z dwoma ścięciami dla 
d1 = 25 ... 63 mm

nakiełek 

nakiełek 

nakiełek
  

szczegół Z
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d1

h6

l1
+2
0

 2 28
 3 28
 4 28
 5 28
 6 36
 8 36
10 40
12 45

d1

h6

l1
+2
0

14 45
16 48
18 48
20 50
25 56
32 60

d1

h6

l1
+2
0

 2 28
 3 28
 4 28
 5 28
 6 36
 8 36
10 40
12 45

d1

h6

l1
+2
0

14 45
16 48
18 48
20 50
25 56
32 60

d1

h6

(b2)

≈

(b3) h2

h11

(h3) l1
+2
0

l4
0
-1

l5 r2

min.

6 4,3 – 5,1 – 36 25 18 1,2

8 5,5 – 6,9 – 36 25 18 1,2

10 7,1 – 8,5 – 40 28 20 1,2

12 8,2 – 10,4 – 45 33 22,5 1,2

14 8,1 – 12,7 – 45 33 22,5 1,2

16 10,1 – 14,2 – 48 36 24 1,6

18 10,8 – 16,2 – 48 36 24 1,6

20 11,4 – 18,2 – 50 38 25 1,6

25 13,6 9,3 23,0 24,1 56 44 32 1,6

32 15,5 9,9 30,0 31,2 60 48 35 1,6

d1

h6

b1

+0,05
0

e1

0
-1

h1

h11

l1
+2
0

l2
+1
0

6 4,2 18 5,1 36 –
8 5,5 18 6,9 36 –
10 7 20 8,5 40 –
12 8 22,5 10,4 45 –
14 8 22,5 12,7 45 –
16 10 24 14,2 48 –
18 10 24 16,2 48 –
20 11 25 18,2 50 –

25 12 32 23 56 17

32 14 36 30 60 19

Rodzaje chwytów

Forma HE, ze ścięciem Whistle Notch bez kanałów chłodzących*

dla d1 = 6 do 20 mm 

Wymiary w mm

* Forma: Chwyty walcowe wg DIN 6535 są dostępne z kanałami 
chłodzącymi lub bez. Zastosowania dla różnych narzędzi, wymiarów i 
rozstawień kanałków chłodzących są w pełni określone przez odpowiednie 
normy.

z jednym ścięciem dla 
d1 = 6 i 20 mm

z dwoma ścięciami dla 
d1 = 25 i 32 mm

dla d1 = 25 i 32 mm

Chwyty walcowe DIN 6535 dla węglikowych 
wierteł krętych i frezów trzpieniowych

fazka

bez 
nakiełka 

fazka

Forma HA, prosty

Forma HB, ze ścięciem Weldon

fazka

Wymiary w mm

fazka

bez nakiełka

bez 
nakiełka 

bez 
nakiełka 

Wymiary w mm
d1

h6

(b2)

≈

(b3) h2

h11

(h3) l1
+2
0

l4
0
-1

l5 r2

min.

6 4,3 – 5,1 – 36 25 18 1,2

8 5,5 – 6,9 – 36 25 18 1,2

10 7,1 – 8,5 – 40 28 20 1,2

12 8,2 – 10,4 – 45 33 22,5 1,2

14 8,1 – 12,7 – 45 33 22,5 1,2

16 10,1 – 14,2 – 48 36 24 1,6

18 10,8 – 16,2 – 48 36 24 1,6

20 11,4 – 18,2 – 50 38 25 1,6

25 13,6 9,3 23,0 24,1 56 44 32 1,6

32 15,5 9,9 30,0 31,2 60 48 35 1,6

d1

h6

b1

+0,05
0

e1

0
-1

h1

h11

l1
+2
0

l2
+1
0

6 4,2 18 5,1 36 –
8 5,5 18 6,9 36 –
10 7 20 8,5 40 –
12 8 22,5 10,4 45 –
14 8 22,5 12,7 45 –
16 10 24 14,2 48 –
18 10 24 16,2 48 –
20 11 25 18,2 50 –

25 12 32 23 56 17

32 14 36 30 60 19

Rodzaje chwytów

Forma HE, ze ścięciem Whistle Notch bez kanałów chłodzących*

dla d1 = 6 do 20 mm 

Wymiary w mm

* Forma: Chwyty walcowe wg DIN 6535 są dostępne z kanałami 
chłodzącymi lub bez. Zastosowania dla różnych narzędzi, wymiarów i 
rozstawień kanałków chłodzących są w pełni określone przez odpowiednie 
normy.

z jednym ścięciem dla 
d1 = 6 i 20 mm

z dwoma ścięciami dla 
d1 = 25 i 32 mm

dla d1 = 25 i 32 mm

Chwyty walcowe DIN 6535 dla węglikowych 
wierteł krętych i frezów trzpieniowych

fazka

bez 
nakiełka 

fazka

Forma HA, prosty

Forma HB, ze ścięciem Weldon

fazka

Wymiary w mm

fazka

bez nakiełka

bez 
nakiełka 

bez 
nakiełka 

Wymiary w mm
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αα

Rodzaje chwytów

Chwyt - stożek Morse'a DIN 228 część 1 (wyciąg)

Stożek ISO do automatycznej wymiany narzędzi, DIN 69871 (wyciąg) 
Forma A, z rowkiem trapezowym, bez otworu przelotowego

Forma B. stożek Morse'a z płetwą 

Wymiary w mm

Wymiary w mm

chwyt 
wg DIN 228 

forma B 
 

         
a b d1 d2

≈
d5
≈

d6

max.
l6
0
-1

l7
max.

r2

max.
r3
≈ 2

MT 1 3,5 +1,4
0 5,2 12,065 12,2 9,0 8,7 62 13,5 5 1,2 1°25´43´´

MT 2 5,0 +1,4
0 6,3 17,78 18,0 14,0 13,5 75 16 6 1,6 1°25´50´´

MT 3 5,0 +1,7
0 7,9 23,825 24,1 19,1 18,5 94 20 7 2 1°26´16´´

MT 4 6,5 +1,9
0 11,9 31,267 31,6 25,2 24,5 117,5 24 8 2,5 1°29´15´´

MT 5 6,5 +1,9
0 15,9 44,399 44,7 36,5 35,7 149,5 29 10 3 1°30´26´´

ISO a b d1 d2 d5 d6 d7 d8 f1 f2 f3 l1 l3 l5 l6 l7
stożek

  Nr ±0,1 H12 ±0,05
0

-0,1
0

-0,5 max. ±0,1 min.
0

-0,1
0

-0,3 min.
0

-0,3
0

-0,4
0

-0,4

30 3,2 16,1 31,75 M12 59,3 50,00 44,30 45 11,1 35 19,1 47,8 24 15 16,4 19

40 3,2 16,1 44,45 M16 72,3 63,55 63,55 50 11,1 35 19,1 68,4 32 18,5 22,8 25

45 3,2 19,3 57,15 M20 91,35 82,55 82,55 63 11,1 35 19,1 82,7 40 24 29,1 31,3

50 3,2 25,7 69,85 M24 107,25 97,50 97,50 80 11,1 35 19,1 101,75 47 30 35,5 37,7

stożek 7:24

kula-Ø 7

szczegół

Rodzaje chwytów

Chwyt - stożek Morse'a DIN 228 część 1 (wyciąg)

Stożek ISO do automatycznej wymiany narzędzi, DIN 69871 (wyciąg) 
Forma A, z rowkiem trapezowym, bez otworu przelotowego

Forma B. stożek Morse'a z płetwą 

Wymiary w mm

Wymiary w mm

chwyt 
wg DIN 228 

forma B 
 

         
a b d1 d2

≈
d5
≈

d6

max.
l6
0
-1

l7
max.

r2

max.
r3
≈ 2

MT 1 3,5 +1,4
0 5,2 12,065 12,2 9,0 8,7 62 13,5 5 1,2 1°25´43´´

MT 2 5,0 +1,4
0 6,3 17,78 18,0 14,0 13,5 75 16 6 1,6 1°25´50´´

MT 3 5,0 +1,7
0 7,9 23,825 24,1 19,1 18,5 94 20 7 2 1°26´16´´

MT 4 6,5 +1,9
0 11,9 31,267 31,6 25,2 24,5 117,5 24 8 2,5 1°29´15´´

MT 5 6,5 +1,9
0 15,9 44,399 44,7 36,5 35,7 149,5 29 10 3 1°30´26´´

ISO a b d1 d2 d5 d6 d7 d8 f1 f2 f3 l1 l3 l5 l6 l7
stożek

  Nr ±0,1 H12 ±0,05
0

-0,1
0

-0,5 max. ±0,1 min.
0

-0,1
0

-0,3 min.
0

-0,3
0

-0,4
0

-0,4

30 3,2 16,1 31,75 M12 59,3 50,00 44,30 45 11,1 35 19,1 47,8 24 15 16,4 19

40 3,2 16,1 44,45 M16 72,3 63,55 63,55 50 11,1 35 19,1 68,4 32 18,5 22,8 25

45 3,2 19,3 57,15 M20 91,35 82,55 82,55 63 11,1 35 19,1 82,7 40 24 29,1 31,3

50 3,2 25,7 69,85 M24 107,25 97,50 97,50 80 11,1 35 19,1 101,75 47 30 35,5 37,7

stożek 7:24

kula-Ø 7

szczegół
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d1
mm

d2
mm

l1
mm

l2
mm

f1
mm

d8
mm

b1
mm

25 - - - - - -

32 - - - - - -

40

50

63

80

100

125

160

B D
F

B D F

d1
mm

d2
mm

l1
mm

l2
mm

f1
mm

f5
mm

d8
mm

b1
mm

25

32

40

50

63

80

100

125

160

C

E

A

A C E

d
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l1f1

d8

d
1

b
1

d
1

d
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l1f1

b
1

d8

d
1

d
2

l1

b
1
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f1

d8

d
1

d
2
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l1f1

d8

d
2

l2
l1f5

d
1

b
1

d8

d
2

l2
l1f1

d
1

d8

Rodzaje chwytów

Forma E DIN 69893 część 5
Nr stożków HSK 25…63

Forma F DIN 69893 część 6
Nr stożków HSK 50…80

Chwyt HSK do automatycznej wymiany narzędzi. 
Moment przenoszony jest tylko poprzez siłę 
mocującą (brak zabieraków). Wykonanie z otworem 
na stożku wg normy DIN 69893-1 na życzenie. 

Forma C DIN 69893 część 1
Nr stożków HSK 32…160

Forma D DIN 69893 część 2
Nr stożków HSK 40…160

Chwyt HSK do ręcznej wymiany narzędzi. 
Mocowanie możliwe poprzez otwór na stożku, dla 
formy D wymiana ręczna , ze względu na brak 
rowków na końcu stożka, możliwa tylko po dopaso-
waniu profilu wewnętrznego (usunięcie wpustów we 
wrzecionie). Moment przenoszony jest poprzez siłę 
mocującą (tarcie) jak również zabieraki.

Forma A DIN 69893 część 1
Nr stożków HSK 32…160

Forma B DIN 69893 część 2
Nr stożków HSK 40…160

Chwyt HSK do automatycznej  wymiany narzędzi z 
rowkiem do chwytania i pozycjonowania. Możliwa jest 
ręczna wymiana poprzez otwór w stożku. Dla formy 
B wymiana ręczna, ze względu na brak rowków na 
końcu stożka, możliwa tylko po dopasowaniu profilu 
wew. (usunięcie wpustów we wrzecionie). Moment 
przenoszony jest poprzez siłę mocującą (tarcie)  jak 
również zabieraki.

Ponieważ prędkość obrotowa wraz z ograniczeniami 
wynikającymi z konstrukcji wrzeciona i jego łożyskowania,  
są głównymi  czynnikami ograniczającymi stosowanie 
mocowania HSK , wprowadzono następujące oraniczenia 
prędkości obrotowych stosowanych w standardzie HSK .
  

Wyznaczają one zalecane max. wielkości obrotów :
HSK-A/C 32    do 50.000 obr/min
HSK-A/C 40    do 42.000 obr/min
HSK-A/C 50    do 30.000 obr/min
HSK-A/C 63    do 25.000 obr/min
HSK-A/C 80    do 20.000 obr/min
HSK-A/C 100  do 16.000 obr/min

Przegląd chwytów HSK wg ISO 12164-1/DIN 69893

Typy HSK

Typy HSK

  Śr. nominalna Ø

  Śr. nominalna Ø
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Tabela przeliczeniowa: cale-milimetry

od 1/64 do 63/64

1 cal = 25.400 0 mm, patrz DIN 4890 (wydanie 2/75)

ułamki cala
cale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mm

0 0 0 25,40 0 50,80 0   76,20 101,60 0 127,00 0 152,40 0 177,80 0 203,20 0 228,60 0 254,00 0 279,40 0

1/ 64 0,015 625 0,396 9 25,796 9 51,196 9   76,596 101,996 9 127,396 9 152,796 9 178,196 9 203,596 9 228,996 9 254,396 9 279,796 9

1/ 32 0,031 25 0,793 8 26,193 8 51,593 8   76,993 102,393 8 127,793 8 153,193 8 178,593 8 203,393 8 229,393 8 254,793 8 280,193 8

3/ 64 0,046 875 1,19 6 26,59 6 51,99 6   77,39 102,79 6 128,19 6 153,59 6 178,99 6 204,39 6 229,79 6 255,19 6 280,59 6

1/ 16 0,062 5 1,587 5 26,987 5 52,387 5   77,787 103,187 5 128,587 5 153,987 5 179,387 5 204,787 5 230,187 5 255,587 5 280,987 5

5/ 64 0,078 125 1,984 4 27,384 4 52,784 4   78,181 103,584 4 128,984 4 154,384 4 179,784 4 205,184 4 230,584 4 255,984 4 281,384 4

3/ 32 0,093 75 2,381 2 27,781 2 53,181 2   78,581 103,981 2 129,381 2 154,781 2 180,181 2 205,581 2 230,981 2 256,381 2 281,781 2

7/ 64 0,109 375 2,778 1 28,178 1 53,578 1   78,978 104,378 1 129,778 1 155,178 1 180,578 1 205,978 1 231,378 1 256,778 1 282,178 1

1/ 8 0,125 3,175 0 28,575 0 53,975 0   79,375 104,775 0 130,175 0 155,575 0 180,975 0 206,375 0 231,775 0 257,175 0 282,575 0

9/ 64 0,14 625 3,571 9 28,971 9 54,371 9   79,771 105,171 9 130,571 9 155,971 9 181,371 9 206,771 9 232,171 9 257,571 9 282,971 9

5/ 32 0,156 25 3,968 8 29,368 8 54,768 8   80,168 105,568 8 130,968 8 156,368 8 181,768 8 207,168 8 232,568 8 257,968 8 283,368 8

11/ 64 0,171 875 4,365 6 29,765 6 55,165 6   80,565 105,965 6 131,365 6 156,765 6 182,165 6 207,565 6 232,965 6 258,365 6 283,765 6

3/ 16 0,187 5 4,762 5 30,162 5 55,562 5   80,962 106,362 5 131,762 5 157,162 5 182,562 5 207,962 5 233,362 5 258,762 5 284,162 5

13/ 64 0,203 125 5,159 4 30,559 4 55,959 4   81,359 106,759 4 132,159 4 157,559 4 182,959 4 208,359 4 233,759 4 259,159 4 284,559 4

7/ 32 0,218 75 5,556 2 30,956 2 56,356 2   81,756 107,156 2 132,556 2 157,956 2 183,356 2 208,756 2 234,156 2 259,556 2 284,956 2

15/ 64 0,234 375 5,953 1 31,353 1 56,753 1   82,153 107,553 1 132,953 1 158,353 1 183,753 1 209,153 1 234,553 1 259,953 1 285,353 1

1/ 4 0,25 6,35 0 31,75 0 57,15 0   82,55 107,95 0 133,35 0 158,75 0 184,15 0 209,55 0 234,95 0 260,35 0 285,75 0

17/ 64 0,265 625 6,746 9 32,146 9 57,546 9   82,946 108,346 9 133,746 9 159,146 9 184,546 9 209,946 9 235,346 9 260,746 9 286,146 9

9/ 32 0,281 25 7,143 8 32,543 8 57,943 8   83,343 108,743 8 134,143 8 159,543 8 184,943 8 210,343 8 235,743 8 261,143 8 286,543 8

19/ 64 0,296 875 7,54 6 32,94 6 58,34 6   83,74 109,14 6 134,54 6 159940 6 185,34 6 210,74 6 236,14 6 261,54 6 286,94 6

5/ 16 0,312 5 7,937 5 33,337 5 58,737 5   84,137 109,537 5 134,937 5 160,337 5 185,737 5 211,137 5 236,537 5 261,937 5 287,337 5

21/ 64 0,328 125 8,334 4 33,743 4 59,134 4   84,534 109,934 4 135,334 4 160,743 4 186,134 4 211,534 4 236,934 4 262,334 4 287,734 4

11/ 32 0,343 75 8,731 2 34,131 2 59,531 2   84,931 110,331 2 135,731 2 161,131 2 186,531 2 211,931 2 237,331 2 262,731 2 288,131 2

23/ 64 0,359 375 9,128 1 34,528 1 59,928 1   85,328 110,728 1 136,128 1 161,528 1 186,928 1 212,328 1 237,728 1 263,128 1 288,528 1

3/ 8 0,375 9,525 0 34,925 0 60,325 0   85,725 111,125 0 136,525 0 161,925 0 187,325 0 212,725 0 238,125 0 263,525 0 288,925 0

25/ 64 0,39 625 9,921 9 35,321 9 60,721 9   86,121 111,521 9 136,921 9 162,321 9 187,721 9 213,121 9 238,521 9 263,921 9 289,321 9

13/ 32 0,406 25 10,318 8 35,718 8 61,118 8   86,518 111,918 8 137,318 8 162,718 8 188,118 8 213,518 8 238,918 8 264,318 8 289,718 8

27/ 64 0,421 875 10,715 6 36,115 6 61,515 6   86,915 112,315 6 137,715 6 163,115 6 188,515 6 213,915 6 239,315 6 264,715 6 290,115 6

7/ 16 0,437 5 11,112 5 36,512 5 61,912 5   87,312 112,712 5 138,112 5 163,512 5 188,912 5 214,312 5 239,712 5 265,112 5 290,512 5

29/ 64 0,453 125 11,509 4 36,909 4 62,309 4   87,709 113,109 4 138,509 4 163,909 4 189,309 4 214,709 4 240,109 4 265,509 4 290,909 4

15/ 32 0,468 75 11,906 2 37,306 2 62,706 2   88,106 113,506 2 138,906 2 164,306 2 189,706 2 215,106 2 240,506 2 265,906 2 291,306 2

31/ 64 0,484 375 12,303 1 37,703 1 63,103 1   88,503 113,903 1 139,303 1 164,703 1 190,103 1 215,503 1 240,903 1 266,303 1 291,703 1

1/ 2 0,5 12,70 0 38,10 0 63,50 0   88,90 114,30 0 139,70 0 165,10 0 190,50 0 215,90 0 241,30 0 266,70 0 292,10 0

33/ 64 0,515 625 13,096 9 38,496 9 63,896 9   89,296 114,696 9 140,096 9 165,496 9 190,896 9 216,296 9 241,696 9 267,096 9 292,496 9

17/ 32 0,531 25 13,493 8 38,893 8 64,293 8   89,693 115,093 8 140,493 8 165,893 8 191,293 8 216,693 8 242,093 8 267,493 8 292,893 8

35/ 64 0,546 875 13,89 6 39,29 6 64,69 6   90,090 115,49 6 140,89 6 166,29 6 191,69 6 217,090 6 242,49 6 267,89 6 293,29 6

9/ 16 0,562 5 14,287 5 39,687 5 65,087 5   90,487 115,887 5 141,287 5 166,687 5 192,087 5 217,487 5 242,887 5 268,287 5 293,687 5

37/ 64 0,578 125 14,684 4 40,084 4 65,484 4   90,884 116,284 4 141,684 4 167,084 4 192,484 4 217,884 4 243,284 4 268,684 4 294,084 4

19/ 32 0,593 75 15,081 2 40,481 2 65,881 2   91,281 116,681 2 142,081 2 167,481 2 192,881 2 218,281 2 243,681 2 269,081 2 294,481 2

39/ 64 0,609 375 15,478 1 40,878 1 66,278 1   91,678 117,078 1 142,478 1 167,878 1 193,278 1 218,678 1 244,078 1 269,478 1 294,878 1

5/ 8 0,625 15,875 0 41,275 0 66,675 0   92,075 117,475 0 142,875 0 168,275 0 193,675 0 219,075 0 244,475 0 269,875 0 295,275 0

41/ 64 0,64 625 16,271 9 41,671 9 67,071 9   92,471 117,871 9 143,271 9 168,671 9 194,071 9 219,471 9 244,871 9 270,271 9 295,671 9

21/ 32 0,656 25 16,668 8 42,068 8 67,468 8   92,868 118,268 8 143,668 8 169,068 8 194,468 8 219,868 8 245,268 8 270,668 8 296,068 8

43/ 64 0,671 875 17,065 6 42,465 6 67,865 6   93,265 118,665 6 144,065 6 169,465 6 194,865 6 220,265 6 245,665 6 271,065 6 296,465 6

11/ 16 0,687 5 17,462 5 42,862 5 68,262 5   93,662 119,062 5 144,462 5 169,862 5 195,262 5 220,662 5 246,062 5 271,462 5 296,862 5

45/ 64 0,703 125 17,859 4 43,259 4 68,659 4   94,059 119,459 4 144,859 4 170,259 4 195,659 4 221,059 4 246,459 4 271,859 4 297,259 4

23/ 32 0,718 75 18,256 2 43,656 2 69,056 2   94,456 119,856 2 145,256 2 170,656 2 196,056 2 221,456 2 246,856 2 272,256 2 297,656 2

47/ 64 0,734 375 18,653 1 44,053 1 69,453 1   94,853 120,253 1 145,653 1 171,053 1 196,453 1 221,853 1 247,253 1 272,653 1 298,053 1

3/ 4 0,75 19,050 0 44,45 0 69,85 0   95,25 120,65 0 146,050 0 171,45 0 196,85 0 222,25 0 247,65 0 273,050 0 298,45 0

49/ 64 0,765 625 19,446 9 44,846 9 70,246 9   95,646 121,046 9 146,446 9 171,846 9 197,246 9 222,646 9 248,046 9 273,446 9 298,846 9

25/ 32 0,781 25 19,843 8 45,243 8 70,643 8   96,043 121,443 8 146,843 8 172,243 8 197,643 8 223,043 8 248,443 8 273,843 8 299,243 8

51/ 64 0,796 875 20,24 6 45,64 6 70,040 6   96,44 121,84 6 147,24 6 172,64 6 198,040 6 223,44 6 248,84 6 274,24 6 299,64 6

13/ 16 0,812 5 20,637 5 46,037 5 71,437 5   96,837 122,237 5 147,637 5 173,037 5 198,437 5 223,837 5 249,237 5 274,637 5 300,037 5

53/ 64 0,828 125 21,034 4 46,434 4 71,834 4   97,234 122,634 4 148,034 4 173,434 4 198,834 4 224,234 4 249,634 4 275,034 4 300,434 4

27/ 32 0,843 75 21,431 2 46,831 2 72,231 2   97,631 123,031 2 148,431 2 173,831 2 199,231 2 224,631 2 250,031 2 275,431 2 300,831 2

55/ 64 0,859 375 21,828 1 47,228 1 72,628 1   98,028 123,428 1 148,828 1 174,228 1 199,628 1 225,028 1 250,428 1 275,828 1 301,228 1

7/ 8 0,875 22,225 0 47,625 0 73,025 0   98,425 123,825 0 149,225 0 174,625 0 200,025 0 225,425 0 250,825 0 276,225 0 301,625 0

57/ 64 0,89 625 22,621 9 48,021 9 73,421 9   98,821 124,221 9 149,621 9 175,021 9 200,421 9 225,821 9 251,221 9 276,621 9 302,021 9

29/ 32 0,906 25 23,018 8 48,418 8 73,818 8   99,218 124,618 8 150,018 8 175,418 8 200,818 8 226,218 8 251,618 8 277,018 8 302,418 8

59/ 64 0,921 875 23,415 6 48,815 6 74,215 6   99,615 125,015 6 150,415 6 175,815 6 201,215 6 226,615 6 252,015 6 277,415 6 302,815 6

15/ 16 0,937 5 23,812 5 49,212 5 74,612 5 100,012 125,412 5 150,812 5 176,212 5 201,612 5 227,012 5 252,412 5 277,812 5 303,212 5

61/ 64 0,953 125 24,209 4 49,609 4 75,009 4 100,409 125,809 4 151,209 4 176,609 4 202,009 4 227,409 4 252,809 4 278,209 4 303,609 4

31/ 32 0,968 75 24,606 2 50,006 2 75,406 2 100,806 126,206 2 151,606 2 177,006 2 202,406 2 227,806 2 253,206 2 278,606 2 304,006 2

63/ 64 0,984 375 25,003 1 50,403 1 75,803 1 101,203 126,603 1 152,003 1 177,403 1 202,803 1 228,203 1 253,603 1 279,003 1 304,403 1

Ost_TechnTeil.indd   1553 08.10.2008   15:43:58 Uhr



1554

Amerykański znormalizowany 
szereg średnic

Wartości w calach 
(dziesiąte cz.)

Amerykański znormalizowany 
szereg średnic

Wartości w calach
(dziesiąte cz.) Oznaczenie literowe Wartości w calach

(dziesiąte cz.)

97 0,0059 48 0,0760 A 0,234
96 0,0063 47 0,0785 B 0,238
95 0,0067 46 0,0810 C 0,242
94 0,0071 45 0,0820 D 0,246
93 0,0075 44 0,0860 E 0,25
92 0,0079 43 0,0890 F 0,257
91 0,0083 42 0,0935 G 0,261
90 0,0087 41 0,0960 H 0,266
89 0,0091 40 0,0980 I 0,272
88 0,0095 39 0,0995 J 0,277
87 0,0100 38 0,1015 K 0,281
86 0,0105 37 0,1040 L 0,29
85 0,0110 36 0,1065 M 0,295
84 0,0115 35 0,11 N 0,3020
83 0,0120 34 0,111 O 0,316
82 0,0125 33 0,113 P 0,323
81 0,0130 32 0,116 Q 0,332
80 0,0135 31 0,12 R 0,339
79 0,0145 30 0,1285 S 0,348
78 0,0160 29 0,136 T 0,358
77 0,0180 28 0,1405 U 0,368
76 0,0200 27 0,144 V 0,377
75 0,0210 26 0,147 W 0,386
74 0,0225 25 0,1495 X 0,397
73 0,0240 24 0,152 Y 0,4040
72 0,0250 23 0,154 Z 0,413
71 0,0260 22 0,157
70 0,0280 21 0,159
69 0,0292 20 0,161
68 0,0310 19 0,166
67 0,0320 18 0,1695
66 0,0330 17 0,173
65 0,0350 16 0,177
64 0,0360 15 0,18
63 0,0370 14 0,182
62 0,0380 13 0,185
61 0,0390 12 0,189
60 0,0400 11 0,191
59 0,0410 10 0,1935
58 0,0420 9 0,196
57 0,0430 8 0,199
56 0,0465 7 0,2010
55 0,0520 6 0,2040
54 0,0550 5 0,2055
53 0,0595 4 0,2090
52 0,0635 3 0,213
51 0,0670 2 0,221
50 0,0700 1 0,228
49 0,0730

Tablica przeliczeniowa: Amerykański znormalizowany szereg 
średnic /  Oznaczenie literowe (American Wire Gauge/Letter)

od 97 do1 / A to Z

Tabela przeliczeniowa: cale-milimetry

od 1/64 do 63/64

1 cal = 25.400 0 mm, patrz DIN 4890 (wydanie 2/75)

ułamki cala
cale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mm

0 0 0 25,40 0 50,80 0   76,20 101,60 0 127,00 0 152,40 0 177,80 0 203,20 0 228,60 0 254,00 0 279,40 0

1/ 64 0,015 625 0,396 9 25,796 9 51,196 9   76,596 101,996 9 127,396 9 152,796 9 178,196 9 203,596 9 228,996 9 254,396 9 279,796 9

1/ 32 0,031 25 0,793 8 26,193 8 51,593 8   76,993 102,393 8 127,793 8 153,193 8 178,593 8 203,393 8 229,393 8 254,793 8 280,193 8

3/ 64 0,046 875 1,19 6 26,59 6 51,99 6   77,39 102,79 6 128,19 6 153,59 6 178,99 6 204,39 6 229,79 6 255,19 6 280,59 6

1/ 16 0,062 5 1,587 5 26,987 5 52,387 5   77,787 103,187 5 128,587 5 153,987 5 179,387 5 204,787 5 230,187 5 255,587 5 280,987 5

5/ 64 0,078 125 1,984 4 27,384 4 52,784 4   78,181 103,584 4 128,984 4 154,384 4 179,784 4 205,184 4 230,584 4 255,984 4 281,384 4

3/ 32 0,093 75 2,381 2 27,781 2 53,181 2   78,581 103,981 2 129,381 2 154,781 2 180,181 2 205,581 2 230,981 2 256,381 2 281,781 2

7/ 64 0,109 375 2,778 1 28,178 1 53,578 1   78,978 104,378 1 129,778 1 155,178 1 180,578 1 205,978 1 231,378 1 256,778 1 282,178 1

1/ 8 0,125 3,175 0 28,575 0 53,975 0   79,375 104,775 0 130,175 0 155,575 0 180,975 0 206,375 0 231,775 0 257,175 0 282,575 0

9/ 64 0,14 625 3,571 9 28,971 9 54,371 9   79,771 105,171 9 130,571 9 155,971 9 181,371 9 206,771 9 232,171 9 257,571 9 282,971 9

5/ 32 0,156 25 3,968 8 29,368 8 54,768 8   80,168 105,568 8 130,968 8 156,368 8 181,768 8 207,168 8 232,568 8 257,968 8 283,368 8

11/ 64 0,171 875 4,365 6 29,765 6 55,165 6   80,565 105,965 6 131,365 6 156,765 6 182,165 6 207,565 6 232,965 6 258,365 6 283,765 6

3/ 16 0,187 5 4,762 5 30,162 5 55,562 5   80,962 106,362 5 131,762 5 157,162 5 182,562 5 207,962 5 233,362 5 258,762 5 284,162 5

13/ 64 0,203 125 5,159 4 30,559 4 55,959 4   81,359 106,759 4 132,159 4 157,559 4 182,959 4 208,359 4 233,759 4 259,159 4 284,559 4

7/ 32 0,218 75 5,556 2 30,956 2 56,356 2   81,756 107,156 2 132,556 2 157,956 2 183,356 2 208,756 2 234,156 2 259,556 2 284,956 2

15/ 64 0,234 375 5,953 1 31,353 1 56,753 1   82,153 107,553 1 132,953 1 158,353 1 183,753 1 209,153 1 234,553 1 259,953 1 285,353 1

1/ 4 0,25 6,35 0 31,75 0 57,15 0   82,55 107,95 0 133,35 0 158,75 0 184,15 0 209,55 0 234,95 0 260,35 0 285,75 0

17/ 64 0,265 625 6,746 9 32,146 9 57,546 9   82,946 108,346 9 133,746 9 159,146 9 184,546 9 209,946 9 235,346 9 260,746 9 286,146 9

9/ 32 0,281 25 7,143 8 32,543 8 57,943 8   83,343 108,743 8 134,143 8 159,543 8 184,943 8 210,343 8 235,743 8 261,143 8 286,543 8

19/ 64 0,296 875 7,54 6 32,94 6 58,34 6   83,74 109,14 6 134,54 6 159940 6 185,34 6 210,74 6 236,14 6 261,54 6 286,94 6

5/ 16 0,312 5 7,937 5 33,337 5 58,737 5   84,137 109,537 5 134,937 5 160,337 5 185,737 5 211,137 5 236,537 5 261,937 5 287,337 5

21/ 64 0,328 125 8,334 4 33,743 4 59,134 4   84,534 109,934 4 135,334 4 160,743 4 186,134 4 211,534 4 236,934 4 262,334 4 287,734 4

11/ 32 0,343 75 8,731 2 34,131 2 59,531 2   84,931 110,331 2 135,731 2 161,131 2 186,531 2 211,931 2 237,331 2 262,731 2 288,131 2

23/ 64 0,359 375 9,128 1 34,528 1 59,928 1   85,328 110,728 1 136,128 1 161,528 1 186,928 1 212,328 1 237,728 1 263,128 1 288,528 1

3/ 8 0,375 9,525 0 34,925 0 60,325 0   85,725 111,125 0 136,525 0 161,925 0 187,325 0 212,725 0 238,125 0 263,525 0 288,925 0

25/ 64 0,39 625 9,921 9 35,321 9 60,721 9   86,121 111,521 9 136,921 9 162,321 9 187,721 9 213,121 9 238,521 9 263,921 9 289,321 9

13/ 32 0,406 25 10,318 8 35,718 8 61,118 8   86,518 111,918 8 137,318 8 162,718 8 188,118 8 213,518 8 238,918 8 264,318 8 289,718 8

27/ 64 0,421 875 10,715 6 36,115 6 61,515 6   86,915 112,315 6 137,715 6 163,115 6 188,515 6 213,915 6 239,315 6 264,715 6 290,115 6

7/ 16 0,437 5 11,112 5 36,512 5 61,912 5   87,312 112,712 5 138,112 5 163,512 5 188,912 5 214,312 5 239,712 5 265,112 5 290,512 5

29/ 64 0,453 125 11,509 4 36,909 4 62,309 4   87,709 113,109 4 138,509 4 163,909 4 189,309 4 214,709 4 240,109 4 265,509 4 290,909 4

15/ 32 0,468 75 11,906 2 37,306 2 62,706 2   88,106 113,506 2 138,906 2 164,306 2 189,706 2 215,106 2 240,506 2 265,906 2 291,306 2

31/ 64 0,484 375 12,303 1 37,703 1 63,103 1   88,503 113,903 1 139,303 1 164,703 1 190,103 1 215,503 1 240,903 1 266,303 1 291,703 1

1/ 2 0,5 12,70 0 38,10 0 63,50 0   88,90 114,30 0 139,70 0 165,10 0 190,50 0 215,90 0 241,30 0 266,70 0 292,10 0

33/ 64 0,515 625 13,096 9 38,496 9 63,896 9   89,296 114,696 9 140,096 9 165,496 9 190,896 9 216,296 9 241,696 9 267,096 9 292,496 9

17/ 32 0,531 25 13,493 8 38,893 8 64,293 8   89,693 115,093 8 140,493 8 165,893 8 191,293 8 216,693 8 242,093 8 267,493 8 292,893 8

35/ 64 0,546 875 13,89 6 39,29 6 64,69 6   90,090 115,49 6 140,89 6 166,29 6 191,69 6 217,090 6 242,49 6 267,89 6 293,29 6

9/ 16 0,562 5 14,287 5 39,687 5 65,087 5   90,487 115,887 5 141,287 5 166,687 5 192,087 5 217,487 5 242,887 5 268,287 5 293,687 5

37/ 64 0,578 125 14,684 4 40,084 4 65,484 4   90,884 116,284 4 141,684 4 167,084 4 192,484 4 217,884 4 243,284 4 268,684 4 294,084 4

19/ 32 0,593 75 15,081 2 40,481 2 65,881 2   91,281 116,681 2 142,081 2 167,481 2 192,881 2 218,281 2 243,681 2 269,081 2 294,481 2

39/ 64 0,609 375 15,478 1 40,878 1 66,278 1   91,678 117,078 1 142,478 1 167,878 1 193,278 1 218,678 1 244,078 1 269,478 1 294,878 1

5/ 8 0,625 15,875 0 41,275 0 66,675 0   92,075 117,475 0 142,875 0 168,275 0 193,675 0 219,075 0 244,475 0 269,875 0 295,275 0

41/ 64 0,64 625 16,271 9 41,671 9 67,071 9   92,471 117,871 9 143,271 9 168,671 9 194,071 9 219,471 9 244,871 9 270,271 9 295,671 9

21/ 32 0,656 25 16,668 8 42,068 8 67,468 8   92,868 118,268 8 143,668 8 169,068 8 194,468 8 219,868 8 245,268 8 270,668 8 296,068 8

43/ 64 0,671 875 17,065 6 42,465 6 67,865 6   93,265 118,665 6 144,065 6 169,465 6 194,865 6 220,265 6 245,665 6 271,065 6 296,465 6

11/ 16 0,687 5 17,462 5 42,862 5 68,262 5   93,662 119,062 5 144,462 5 169,862 5 195,262 5 220,662 5 246,062 5 271,462 5 296,862 5

45/ 64 0,703 125 17,859 4 43,259 4 68,659 4   94,059 119,459 4 144,859 4 170,259 4 195,659 4 221,059 4 246,459 4 271,859 4 297,259 4

23/ 32 0,718 75 18,256 2 43,656 2 69,056 2   94,456 119,856 2 145,256 2 170,656 2 196,056 2 221,456 2 246,856 2 272,256 2 297,656 2

47/ 64 0,734 375 18,653 1 44,053 1 69,453 1   94,853 120,253 1 145,653 1 171,053 1 196,453 1 221,853 1 247,253 1 272,653 1 298,053 1

3/ 4 0,75 19,050 0 44,45 0 69,85 0   95,25 120,65 0 146,050 0 171,45 0 196,85 0 222,25 0 247,65 0 273,050 0 298,45 0

49/ 64 0,765 625 19,446 9 44,846 9 70,246 9   95,646 121,046 9 146,446 9 171,846 9 197,246 9 222,646 9 248,046 9 273,446 9 298,846 9

25/ 32 0,781 25 19,843 8 45,243 8 70,643 8   96,043 121,443 8 146,843 8 172,243 8 197,643 8 223,043 8 248,443 8 273,843 8 299,243 8

51/ 64 0,796 875 20,24 6 45,64 6 70,040 6   96,44 121,84 6 147,24 6 172,64 6 198,040 6 223,44 6 248,84 6 274,24 6 299,64 6

13/ 16 0,812 5 20,637 5 46,037 5 71,437 5   96,837 122,237 5 147,637 5 173,037 5 198,437 5 223,837 5 249,237 5 274,637 5 300,037 5

53/ 64 0,828 125 21,034 4 46,434 4 71,834 4   97,234 122,634 4 148,034 4 173,434 4 198,834 4 224,234 4 249,634 4 275,034 4 300,434 4

27/ 32 0,843 75 21,431 2 46,831 2 72,231 2   97,631 123,031 2 148,431 2 173,831 2 199,231 2 224,631 2 250,031 2 275,431 2 300,831 2

55/ 64 0,859 375 21,828 1 47,228 1 72,628 1   98,028 123,428 1 148,828 1 174,228 1 199,628 1 225,028 1 250,428 1 275,828 1 301,228 1

7/ 8 0,875 22,225 0 47,625 0 73,025 0   98,425 123,825 0 149,225 0 174,625 0 200,025 0 225,425 0 250,825 0 276,225 0 301,625 0

57/ 64 0,89 625 22,621 9 48,021 9 73,421 9   98,821 124,221 9 149,621 9 175,021 9 200,421 9 225,821 9 251,221 9 276,621 9 302,021 9

29/ 32 0,906 25 23,018 8 48,418 8 73,818 8   99,218 124,618 8 150,018 8 175,418 8 200,818 8 226,218 8 251,618 8 277,018 8 302,418 8

59/ 64 0,921 875 23,415 6 48,815 6 74,215 6   99,615 125,015 6 150,415 6 175,815 6 201,215 6 226,615 6 252,015 6 277,415 6 302,815 6

15/ 16 0,937 5 23,812 5 49,212 5 74,612 5 100,012 125,412 5 150,812 5 176,212 5 201,612 5 227,012 5 252,412 5 277,812 5 303,212 5

61/ 64 0,953 125 24,209 4 49,609 4 75,009 4 100,409 125,809 4 151,209 4 176,609 4 202,009 4 227,409 4 252,809 4 278,209 4 303,609 4

31/ 32 0,968 75 24,606 2 50,006 2 75,406 2 100,806 126,206 2 151,606 2 177,006 2 202,406 2 227,806 2 253,206 2 278,606 2 304,006 2

63/ 64 0,984 375 25,003 1 50,403 1 75,803 1 101,203 126,603 1 152,003 1 177,403 1 202,803 1 228,203 1 253,603 1 279,003 1 304,403 1
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Materiały

Nowe oznaczenia materiałów (wybrane)

nr. mat. oznaczenie 
stare

oznaczenie 
nowe

0,6010 GG10 EN-GJL-100
0,6020 GG20 EN-GJL-200
0,6025 GG25 EN-GJL-250
0,6035 GG35 EN-GJL-350
0,7050 GGG50 EN-GJS-500-7
0,7070 GGG70 EN-GJS-700-2
0,8035 GTW35 EN-GJMW-350-4
0,8155 GTS55 EN-GJMB-550-4
0,817 GTS70 EN-GJMB-700-2

1,0022 St 01Z –
1,0035 St 33 S185
1,0039 St 37 -2 S235JRH
1,0044 St 44 -2 S275JR
1,0050 St 50 -2 E295
1,0060 St 60 -2 E335
1,0070 St 70 –2 E360
1,0114 St 37 –3U S235J0
1,0226 St 02Z DX51D
1,0242 StE 250 -2Z S250GD
1,0244 StE 280 -2Z S280GD
1,0250 StE 320 -3Z S320GD
1,0301 C 10 –
1,0302 C 10 Pb –
1,0306 St 06 Z DX54D
1,0312 St 15 DC05 [Fe P05]
1,0319 RRStE 210.7 L210GA
1,0322 – DX56D
1,0330 St 12 [St 2] DC01 [Fe P01]
1,0333 USt 13 –
1,0338 St 14 [St 4] DC04 [Fe P04]
1,0345 H l P235GH
1,0347 RRSt 13 [RRSt 3] DC03 [Fe P03]
1,0348 UH l P195GH
1,0350 St 03Z DX52D
1,0355 St 05Z DX53D
1,0356 TTSt 35 N P215NL
1,0358 St 05 Z –
1,0401 C 15 –
1,0402 C 22 C22
1,0403 C 15 Pb –
1,0406 C 25 C25
1,0419 St 52.0 L355
1,0424 St 45.8 P265
1,0424 St 42.8 P265
1,0425 H2 P265GH
1,0429 StE 290.7 TM L290MB
1,0457 StE 240.7 L245NB
1,0459 RRStE 240.7 L245GA
1,0461 StE 255 S255N
1,0473 19 Mn 6 P355GH
1,0481 17 Mn 4 P295GH
1,0484 StE 290.7 L290NB
1,0486 StE 285 P275N
1,0501 C 35 C35
1,0503 C 45 C45
1,0505 StE 315 P315N
1,0511 C 40 C40
1,0528 C 30 C30
1,0529 StE 350 -3Z S350GD
1,0535 C 55 C55
1,0539 StE 355N S355NH
1,0540 C 50 C50
1,0547 St 52 –3U S355J0H
1,0582 StE 360.7 L360NB
1,0601 C 60 C60
1,0710 15 S 10 –
1,0715 9 SMn 28 11SMn30
1,0718 9 SMnPb 28 11SMnPb30
1,0721 10 S 20 10S20
1,0722 10 S Pb 20 10SPb20
1,0726 35 S 20 35S20
1,0727 45 S 20 46S20

nr. mat. oznaczenie 
stare

oznaczenie 
nowe

1,0728 60 S 20 –
1,0736 9 SMn 36 11SMn37
1,0737 9 SMnPb 36 11SMnPb37
1,0756 35 SPb 20 35SPb20
1,0757 45 SPb 20 46SPb20
1,0760 – 38SMn26
1,0761 – 38SMnPb26
1,0762 – 44SMn28
1,0763 – 44SMnPb28
1,0873 – DC06 [Fe P06]
1,1103 EStE 255 S255NL1
1,1105 EStE 315 S315NL1
1,1121 Ck 10 C10E
1,1141 Ck15 C15E
1,1151 Ck 22 C22E
1,1158 Ck 25 C25E
1,117 28 Mn 6 28Mn6

1,1178 Ck 30 C30E
1,1181 Ck 35 C35E
1,1186 Ck 40 C40E
1,1191 Ck 45 C45E
1,1203 Ck 55 C55E
1,1206 Ck 50 C50E
1,1221 Ck 60 C60E
1,1241 Cm 50 C50R
1,175 C 75 W C75W

1,2067 102 Cr 6 102Cr6
1,2080 – X210Cr12
1,2083 – X42Cr13
1,2419 – 105WCr6
1,2767 – X45NiCrMo4
1,3243 S6-5-2-5 S 6-5-2-5
1,3343 S6-5-2 S 6-5-2
1,3344 S6-5-3 S 6-5-3
1,40 X6Cr 13 X6Cr13

1,4002 X6CrAl 13 X6CrAl13
1,4003 X2Cr 11 X2CrNi12
1,4005 – X12CrS13
1,4006 X10Cr 13 X12Cr13
1,4016 X6Cr 17 X6Cr17
1,4021 X20Cr 13 X20Cr13
1,4028 X30Cr 13 X30Cr13
1,4031 X38Cr 13 X38Cr13
1,4034 X46Cr 13 X46Cr13
1,4037 X65Cr13 X65Cr13
1,4057 X20CrNi 17 2 X17CrNi16-2
1,4104 X12CrMoS 17 X14CrMoS17
1,4105 X4CrMoS 18 X6CrMoS17
1,4109 X65CrMo 14 X70CrMo15
1,411 X55CrMo 14 X55CrMo14

1,4112 X90CrMoV 18 X90CrMoV18
1,4113 X6CrMo 17 1 X6CrMo17-1
1,4116 X45CrMoV 15 X50CrMoV15
1,412 X20CrMo 13 X20CrMo13

1,4122 X35CrMo 17 X39CrMo17-1
1,4125 X105CrMo 17 X105CrMo17
1,4301 X5CrNi 18 10 X5CrNi18-10
1,4303 X5CrNi 18 12 X4CrNi18-12
1,4305 X10CrNiS 18 9 X8CrNiS18-9
1,4306 X2CrNi 19 11 X2CrNi19-11
1,431 X12CrNi 17 7 X10CrNi18-8

1,4311 X2CrNiN 18 10 X2CrNiN18-10
1,4313 X4CrNi 13 4 X3CrNiMo13-4
1,4318 X2CrNiN 18 7 X2CrNiN18-7
1,4335 X1CrNi 25 21 X1CrNi25-21
1,4361 X1CrNiSi 18 15 X1CrNiSi18-15-4
1,4362 X2CrNiN 23 4 X2CrNiN23-4
1,4401 X5CrNiMo 17 12 2 X5CrNiMo17-12-2

1,4404 X2CrNiMo 17 13 2 X2CrNiMo17-12-2

1,441 X10CrNiMo 18 9 X2CrNiMoN25-7-4

1,4418 X4CrNiMo 16 5 X4CrNiMo16-5-1
1,4435 X2CrNiMo 18 14 3 X2CrNiMo18-14-3

nr. mat. oznaczenie 
stare

oznaczenie 
nowe

1,4436 X5CrNiMo 17 13 3 X3CrNiMo17-13-3

1,4438 X2CrNiMo 18 16 4 X2CrNiMo18-15-4

1,446 X4CrNiMo 27 5 2 X3CrNiMoN27-5-2

1,4462 X2CrNiMoN 22 5 3 X2CrNiMoN22-5-3

1,4509 X6CrTiNb 18 X2CrTiNb18
1,451 X6CrTi 17 X3CrTi17

1,4511 X6CrNb 17 X3CrNb17
1,4512 X6CrTi 12 X2CrTi12
1,452 X1CrTi 15 X2CrTi17

1,4521 X2CrMoTi 18 2 X2CrMoTi18-2
1,4522 X2CrMoNb 18 2 X2CrMoNb18-2
1,4532 X7CrNiMoAl 15 7 X8CrNiMoAl15-7-2

1,4541 X6CrNiTi18 10 X6CrNiTi18-10
1,4542 X5CrNiCuNb 17 4 X5CrNiCuNb16-4
1,455 X6CrNiNb 18 10 X6CrNiNb18-10

1,4558 X2NiCrAlTi 32 20 X2NiCrAlTi32-20
1,4567 X3CrNiCu 18 9 X X3CrNiCu18-9-4
1,4568 X7CrNiAl 17 7 X7CrNiAl17-7 
1,4571 – X6CrNiMoTi 17-12-2

1,4577 X3CrNiMoTi 25 25 X3CrNiMoTi25-25

1,4592 X1CrMoTi 29 4 X2CrMoTi29-4
1,4713 X10CrAl 7 X10CrAlSi7
1,4724 X10CrAl 13 X10CrAlSi13
1,4742 X10CrAl 18 X10CrAlSi18
1,4762 X10CrAl 24 X10CrAlSi25
1,4821 X20CrNiSi 25 4 X20CrNiSi25-4
1,4828 X15CrNiSi 20 12 X15CrNiSi20-12
1,4833 X7CrNi 23 14 X7CrNi23-12
1,4841 X15CrNiSi 25 20 X15CrNiSi25-21
1,4845 X12CrNi 25 21 X12CrNi25-21
1,4864 X12NiCrSi 36 16 X12NiCrSi35-16
1,4878 X12CrNiTi18 9 X10CrNiTi18-10
1,4903 – X10CrMoVNb9-1
1,5026 55 Si 7 55Si7
1,5131 50 MnSi 4 50MnSi4
1,5415 15 Mo 3 16Mo3
1,553 21 MnB 5 20MnB5

1,5531 30 MnB 5 30MnB5
1,5532 38 MnB 5 38MnB5
1,5637 10 Ni 14 12Ni14
1,5662 – X11CrMo5+I
1,568 – X12Ni5
1,571 36 NiCr 6 36NiCr6

1,5715 – 16NiCrS4
1,5752 14 NiCr 14 15NiCr13
1,621 15 MnNi 6 3 15MnNi6-3

1,6211 16 MnNi 6 3 16MnNi6-3
1,631 20 MnMoNi 5 5 20MnMoNi5-5

1,6311 20 MnMoNi 4 5 20MnMoNi4-5
1,6341 11 NiMoV 5 3 11NiMoV5-3
1,6368 15 NiCuMoNb 5 15NiCuMoNb5
1,6511 36 CrNiMo 4 36CrNiMo4
1,6523 21 NiCrMo 2 21NiCrMo2-2
1,6526 21 NiCrMoS 2 21NiCrMoS2-2
1,658 30 CrNiMo 8 30CrNiMo8

1,6582 34 CrNiMo 6 34CrNiMo6
1,6587 17 CrNiMo 6 18CrNiMo7-6
1,7003 38 Cr 2 38Cr2
1,7006 46 Cr 2 46Cr2
1,7016 17 Cr 3 17Cr3
1,7023 38 CrS 2 38CrS2
1,7025 46 CrS 2 46CrS2
1,7030 28 Cr 4 28Cr4
1,7033 34 Cr 4 34Cr4
1,7034 37 Cr 4 37Cr4
1,7035 41 Cr 4 41Cr4
1,7036 28 CrS 4 28CrS4
1,7037 34 CrS 4 34CrS4
1,7038 37 CrS 4 37CrS4
1,7039 41 CrS 4 41CrS4
1,7131 16 MnCr 5 16MnCr5
1,7139 16 MnCrS 5 16MnCrS5

nr. mat. oznaczenie 
stare

oznaczenie 
nowe

1,7043 – 38Cr4
1,7147 20 MnCr 5 20MnCr5
1,7149 20 MnCrS 5 20MnCrS5
1,7176 55 Cr 3 55Cr3
1,7182 27 MnCrB 5 2 27MnCrB5-2
1,7185 33 MnCrB 5 2 33MnCrB5-2
1,7189 39 MnCrB 6 2 39MnCrB6-2
1,7213 25 CrMoS 4 25CrMoS4
1,7218 25 CrMo 4 25CrMo4
1,7219 – 26CrMo4-2
1,722 34 CrMo 4 34CrMo4

1,7225 42 CrMo 4 42CrMo4
1,7226 34 CrMoS 4 34CrMoS4
1,7227 42 CrMoS 4 42CrMoS4
1,7228 50 CrMo 4 50CrMo4
1,7264 20 CrMo 5 20CrMo5
1,7321 20 MoCr 4 20MoCr4
1,7323 20 MoCrS 4 20MoCrS4
1,7333 22 CrMoS 3 5 22CrMoS3-5
1,7335 13 CrMo 4 4 13CrMo4-5
1,7362 12 CrMo 19 5 12CrMo19-5
1,738 10 CrMo 9 10 10CrMo9-10

1,7383 – 11CrMo9-10
1,7779 – 20CrMoV13-5-5
1,8159 50 CrV 4 51CrV4
1,8504 34 CrAl 6 34CrAl6
1,8519 31 CrMoV 9 31CrMoV9
1,855 34 CrAlNi 7 34CrAlNi7

1,8807 13 MnNiMoV 5 4 13MnNiMoV5-4
1,8812 18 MnMoV 5 2 18MnMoV5-2
1,8815 18 MnMoV 6 3 18MnMoV6-3
1,8821 StE 355 TM P355M
1,8824 StE 420 TM P420M
1,8826 StE 460 TM P460M
1,8828 EStE 420 TM P420ML2
1,8831 EStE 460 TM P460ML2
1,8832 TStE 355 TM P355ML1
1,8835 TStE 420 TM P420ML1
1,8837 TStE 460 TM P460ML1
1,8879 StE ... P690Q
1,888 WStE ... P690QH

1,8881 TStE ... P690QL1
1,8882 10 MnTi 3 10MnTi3
1,8888 EStE ... P690QL2
1,89 StE 380 S380N

1,8901 StE 460 S460N
1,8902 StE 420 S420N
1,8903 TStE 460 S460NL
1,8905 StE 460 P460N
1,8907 StE 500 S500N
1,891 TStE 380 S380NL

1,8911 EStE 380 S380NL1
1,8912 TStE 420 S420NL
1,8913 EStE 420 S420NL1
1,8915 TStE 460 P460NL1
1,8917 WStE 500 S500NL
1,8918 EStE 460 P460NL2
1,8919 EStE 500 S500NL1
1,893 WStE 380 P380NH

1,8932 WStE 420 P420NH
1,8935 WStE 460 P460NH
1,8937 TStE 500 P500NH
1,8972 StE 415.7 L415NB
1,8973 StE 415.7 TM L415MB
1,8975 StE 445.7 TM L450MB
1,8977 StE 480.7 TM L485MB
1,8978 StE 550.7 TM L555MB
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Informacje ogólne

Definicje, wymiary i kąty DIN ISO 5419 
(wyciąg; edycja 06/98)

Wiertła kręte z chwytem walcowym lub stożkiem Morse'a

Część robocza

długość całkowita

korpus chwyt walcowy

dł. rowka wiórowego    oś

Ø
 c

hw
yt

u

łysinka

Ø
 w

ie
rt

ła

kąt pochylenia rowka wiór.

podziałka rowków wiór.

rowek wiórowy

rowek wiórowy

zabierak

chwyt stożkowy

kąt ścina

ścin
korpus 

krawędź

rowek wiórowy
łysinka

łysinka

grubość rdzenia

obniżenie korpusu

gr
ub

oś
ć ś

cin
a

ob
ni

że
ni

e 
ko

rp
us

u 
Ø

ostrze skrawającepomoc. kraw.
skraw.

szerokość łysinki

pomocnicza powierz-
chnia przyłożenia

powierzchnia 
przyłożenia

powierzchnia 
przyłożenia

kąt wierzchołkowy 

wierzchołek

naroże przy ścinie

krawędź skrawająca powierz-
chnia 

natarcianaroże

 Ø
 w

ie
rt

ła

zabierak (płetwa)
(wg DIN 1809)

długość krawędzi 
skrawającej

powierzchnia 
natarcia

wykonania krawędzi 
szczegół X 

ostre sfazowane zaokrąglone

Przekrój poprzeczny A-A

obniżenie na średnicy

kąt wiercenia kąt pracy

kierunek prędkości skrawania

kierunek prędkości efektywnej

posuw f

kierunek prędkości 
posuwu Vf

kąt natarcia

efektywny kąt natarcia

kąt ostrza

efektywny kąt przyłożenia 
kąt przyłożenia

wybrany punkt na 
krawędzi tnącej 
(naroże)

średnica d

droga skrawania (lc) w rozwinięciu

ką
t w

yp
ad

ko
wy

 p
rę

dk

oś
ci 

skr
awania
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Informacje ogólne

Specjalna geometria ostrza
i tolerancje wykonawcze

Specjalna geometria ostrza wg DIN 1412 (wyciąg; edycja 03/01)

wymiar
nominalny

do (włącznie) mm

pola tolerancji
µm

h8                                      h7

 0,38 … 0,60 10  7

   0,95 12  8

   3,00 14 10

   6,00 18 12

  10,00 22 15

  18,00 27 18

  30,00 33 21

  50,00 39 25

  80,00 46 30

 120,00 54 35

Tolerancje stosowane w produkcji wierteł krętych wg DIN ISO 286, część 2

* Jeżeli potrzebne są inne tolerancje niż ISO h8, prosimy o informację. Opłaty 
dodatkowe za wykonanie innej tolerancji - patrz tabela na końcu rozdziału 
"Narzędzia do otworów".

Forma A

Forma B

Forma C

Forma D

Forma E

Inne powiązane normy

Powyższe odpisy z norm są przedrukowane za pozwoleniem 
Niemieckiego Instytutu Normalizacji (German Standards Insti-
tute). Większość ostatnich edycji dodano i są one udostępniane 
w formacie A4 DIN przez Beuth-Verlag GmbH, D-10787 Berlin.

DIN 228 Część 1 Stożek maszynowy, stożek Morse'a, 
 stożek metryczny, chwyt stożkowy

DIN 1414-1 wskazówki do projektowania i wykonania dla  
 wierteł krętych ze stali szybkotnącej

DIN 6580 Definicje dla przemysłu maszynowego; 
 mechanizm i geometria w procesie skrawania

DIN 6581 Definicje dla przemysłu maszynowego; 
 Część skrawająca, układy odniesienia i kąty.

Skorygowany 
ścin

Skorygowany ścin oraz 
główna krawędź 
skrawająca

Oszlifowanie krzyżowe

Oszlifowanie dla żeliw 
z fazą na narożu

Ze szpicem centrującym
(center point)
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Wymiary

śred.
do 

(włącznie)
mm

DIN 338 DIN 339 DIN 340 DIN 1897 DIN 1869 
Wiertło bardzo długie

seria 1 seria 2 seria 3
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mm mm mm mm mm mm mm
≤ 0,24 19 2,5 19 1,5

0,30 19 3 19 1,5
0,38 19 4 19 2
0,48 20 5 30* 10* 19 2,5
0,53 22 6 32* 12* 20 3
0,60 24 7 32* 15* 35* 15* 21 3,5
0,67 26 8 36* 18* 38* 18* 22 4
0,75 28 9 39* 20* 42* 21* 23 4,5
0,85 30 10 42* 22* 46* 25* 24 5
0,95 32 11 45* 24* 51* 29* 25 5,5
1,06 34 12 48 26 56 33 26 6
1,18 36 14 50 28 60 37 28 7
1,32 38 16 52 30 65 41 30 8
1,50 40 18 55 33 70 45 32 9
1,70 43 20 58 35 76 50 34 10 115* 75*
1,90 46 22 62 38 80 53 36 11 120* 80*
2,12 49 24 66 41 85 56 38 12 125 85 160* 110* 205* 135*
2,36 53 27 70 44 90 59 40 13 135 90 170* 115* 215* 145*
2,65 57 30 74 47 95 62 43 14 140 95 180* 120* 225* 150*
3,00 61 33 79 51 100 66 46 16 150 100 190 130 240* 160*
3,35 65 36 84 55 106 69 49 18 155 105 200 135 250* 170*
3,75 70 39 91 60 112 73 52 20 165 115 210 145 265 180
4,25 75 43 96 64 119 78 55 22 175 120 220 150 280 190
4,75 80 47 102 69 126 82 58 24 185 125 235 160 295 200
5,30 86 52 108 74 132 87 62 26 195 135 245 170 315 210
6,00 93 57 116 80 139 91 66 28 205 140 260 180 330 225
6,70 101 63 124 86 148 97 70 31 215 150 275 190 350 235
7,50 109 69 133 93 156 102 74 34 225 155 290 200 370 250
8,50 117 75 142 100 165 109 79 37 240 165 305 210 390 265
9,50 125 81 151 107 175 115 84 40 250 175 320 220 410 280

10,60 133 87 162 116 184 121 89 43 265 185 340 235 430 295
11,80 142 94 173 125 195 128 95 47 280* 195* 365* 250* 455* 310*
13,20 151 101 184 134 205 134 102 51 295* 205* 375* 260* 480* 330*
14,00 160 108 194 142 214 140 107 54
15,00 169 114 202 147 220 144 111 56
16,00 178 120 211 153 227 149 115 58
17,00 184 125 218 159 235 154 119 60
18,00 191 130 226 165 241 158 123 62
19,00 198 135 234 171 247 162 127 64
20,00 205 140 242 177 254 166 131 66
21,20 261 171 136 68
22,40 268 176 141 70
23,60 275 180 146 72
25,00 282 185 151 75
26,50 290 190 156 78
28,00 298 195 162 81
30,00 307 201 168 84
31,50 316 207 174 87
33,50 180 90
35,50 186 93
37,50 193 96
40,00 200 100
42,50 207 104
45,00 214 108
47,50 221 112
50,00 228 116

Wiertła kręte z chwytem walcowym

*norma zakładowa
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Wymiary

śred.
do 

(włącznie)
mm

DIN 345 DIN 346 DIN 341

Wiertła kręte
ze 

wzmocnio-
nym chwytem 

GV/VA-wiertła*
do wiercenia 

materiałów trudnych 
do obróbki

DIN 1870
Wiertło bardzo długie

seria 1 seria 2

dł
ug

oś
ć 

ca
łk

ow
ita

dł
. r

ow
ka

 w
ió

ro
-

w
eg

o

st
oż

ek
 M

or
se

'a

dł
ug

oś
ć 

ca
łk

ow
ita

dł
. r

ow
ka

 w
ió

ro
-

w
eg

o

st
oż

ek
 M

or
se

'a

dł
ug

oś
ć 

ca
łk

ow
ita

dł
. r

ow
ka

 w
ió

ro
-

w
eg

o

st
oż

ek
 M

or
se

'a

dł
ug

oś
ć 

ca
łk

ow
ita

dł
. r

ow
ka

 w
ió

ro
-

w
eg

o

st
oż

ek
 M

or
se

'a

dł
ug

oś
ć 

ca
łk

ow
ita

dł
. r

ow
ka

 w
ió

ro
-

w
eg

o

st
oż

ek
 M

or
se

'a

dł
ug

oś
ć 

ca
łk

ow
ita

dł
. r

ow
ka

 w
ió

ro
-

w
eg

o

st
oż

ek
 M

or
se

'a

dł
ug

oś
ć 

ca
łk

ow
ita

dł
. r

ow
ka

 w
ió

ro
-

w
eg

o

st
oż

ek
 M

or
se

'a

mm mm mm mm mm mm mm
2,65   111*   30*   1*
3,00 114 33 1
3,35 117 36 1
3,75 120 39 1
4,25 124 43 1   145*   64*   1*
4,75 128 47 1   150*   69*   1*
5,30 133 52 1 155 74 1
6,00 138 57 1 161 80 1
6,70 144 63 1 167 86 1
7,50 150 69 1 174 93 1
8,50 156 75 1 181 100 1 130 49 1 265 165 1 330 210 1
9,50 162 81 1 188 107 1 134 53 1 275 175 1 345 220 1

10,60 168 87 1 185*   87* 2* 197 116 1 214 116 2 138 57 1 285 185 1 360 235 1
11,80 175 94 1 192*   94* 2* 206 125 1 223 125 2 142 61 1 300 195 1 375 250 1
13,20 182 101 1 199 101 2 215 134 1 232 134 2 147 66 1 310 205 1 395 260 1
14,00 189 108 1 206 108 2 223 142 1 240 142 2 168 70 2 325 220 1 410 275 1
15,00 212 114 2 235* 114* 3* 245 147 2 268 147 3 172 74 2 340 220 2 425 275 2
16,00 218 120 2 241* 120* 3* 251 153 2 274 153 3 176 78 2 355 230 2 445 295 2
17,00 223 125 2 246* 125* 3* 257 159 2 280 159 3 179 81 2 355 230 2 445 295 2
18,00 228 130 2 251* 130* 3* 263 165 2 286 165 3 183 85 2 370 245 2 465 310 2
19,00 233 135 2 256 135 3 269 171 2 292 171 3 186 88 2 370 245 2 465 310 2
20,00 238 140 2 261 140 3 275 177 2 298 177 3 212 91 3 385 260 2 490 325 2
21,20 243 145 2 266 145 3 282 184 2 305 184 3 216 95 3 385 260 3 490 325 3
22,40 248 150 2 271 150 3 289 191 2 312 191 3 219 98 3 405 270 3 515 345 3
23,02 253 155 2 276 155 3 296 198 2 319 198 3 222 101 3 405 270 3 515 345 3
23,60 276 155 3 304* 155* 4* 319 198 3 347 198 4 222 101 3 425 270 3 535 345 3
25,00 281 160 3 309* 160* 4* 327 206 3 355 206 4 225 104 3 440 290 3 555 365 3
26,50 286 165 3 314* 165* 4* 335 214 3 363 214 4 256 107 4 440 290 3 555 365 3
28,00 291 170 3 319 170 4 343 222 3 371 222 4 259 110 4 460 305 3 580 385 3
30,00 296 175 3 324 175 4 351 230 3 379 230 4 263 114 4 460 305 3 580 385 3
31,50 301 180 3 329 180 4 360 239 3 388 239 4 266 117 4 480 320 3 610 410 3
31,75 306 185 3 334 185 4 369 248 3 397 248 4 269 120 4 480 320 3 610 410 3
33,50 334 185 4 372* 185* 5* 397 248 4 435 248 5 269 120 4 505 320 4 635 410 4
35,50 339 190 4 377* 190* 5* 406 257 4 272 123 4 530 340 4 665 430 4
37,50 344 195 4 382* 195* 5* 416 267 4 276 127 4 530 340 4 665 430 4
40,00 349 200 4 387* 200* 5* 426 277 4 317 130 5 555 360 4 695 460 4
42,50 354 205 4 392 205 5 436 287 4 320 133 5 555 360 4 695 460 4
45,00 359 210 4 397 210 5 447 298 4 323 136 5 585 385 4 735 490 4
47,50 364 215 4 402 215 5 459 310 4 585 385 4 735 490 4
50,00 369 220 4 407 220 5 470 321 4 605 405 4 765 510 4
50,80 374 225 4 412 225 5   475*   326*   4*
53,00 412 225 5 479* 225* 6*   513*   326*   5*
56,00 417 230 5 484* 230* 6*   518*   331*   5*
60,00 422 235 5 489* 235* 6*   523*   336*   5*
63,00 427 240 5 494* 240* 6*
67,00 432 245 5 499 245 6
71,00 437 250 5 504 250 6
75,00 442 255 5 509 255 6
76,50 447 260 5 514 206 6
80,00 514 260 6
85,00 519 265 6
90,00 524 270 6
95,00 529 275 6

100,00 534 280 6
106,00   539*   285*   6*

Wiertła z chwytem Morse'a

*norma zakładowa
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Wymiary

Węglikowe wiertło kręte (Ratio)

nom. zakres Ø
do

d1m7

Ø chwytu

d2h6

Wiertła Ratio
dla 3 x D

Wiertła Ratio
dla 5 x D

chwyt
długość

l4

długość całkowita

l1

max.
 dł. rowka wiórowego

l2

długość całkowita

l1

max.
 dł. rowka wiórowego

l2

 2.9...3.75   6   62 20   66 28 36

  4,75   6   66 24   74 36 36

  6,00   6   66 28   82 44 36

  7,00   8   79 34   91 53 36

  8,00   8   79 41   91 53 36

10,00 10   89 47 103 61 40

12,00 12 102 55 118 71 45

14,00 14 107 60 124 77 45

16,00 16 115 65 133 83 48

18,00 18 123 73 143 93 48

20,00 20 131 79 153 101 50

Stosowane dla pełnowęglikowych wierteł krętych 
z 2 lub 3 ostrzami 
i chwytem walcowym wg DIN 6535

Stosowane dla wierteł krętych z lutowaną płytką lub 
główką węglikową ze wzmocnionym chwytem walcowym  
(stalowym) wg DIN 6535. Lutowana główka może być jedno-
lita lub dzielona.

Węglikowe wiertło kręte (Ratio) wg DIN 6538

Węglikowe wiertło kręte (Ratio) wg DIN 6537

nom. zakres Ø
do

d1h7

Ø chwytu

d2h6

Wiertła Ratio
dla 3 x D

Wiertła Ratio
dla 5 x D

Wiertła Ratio
dla 7 x D

chwyt
długość

l4

długość całkowita

l1

max.
 dł. rowka wióro-

wego
l2

długość całkowita

l1

max.
 dł. rowka wióro-

wego
l2

długość całkowita

l1

max.
 dł. rowka wióro-

wego
l2

9.5...12.0 16 103   51 127   75 151   99 48

14,0 16 111   59 139   87 167 115 48

16,0 20 122   68 154 100 186 132 50

18,0 20 130   76 166 112 202 148 50

20,0 25 144   84 184 124 224 164 56

22,0 25 153   93 197 137 241 181 56

24,0 25 161 101 209 149 257 197 56

26,0 32 174 110 226 162 278 214 60

28,0 32 182 118 238 174 294 230 60

30,0 32 190 126 250 186 310 246 60

Wymiary w mm

Wymiary w mm
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Wymiary

Węglikowe wiertło kręte (Ratio)

Węglikowe wiertło kręte (Ratio) wg DIN 6539

nom. zakres Ø
do

(= chwyt Ø d2)
d1

długość całkowita

l1

dł. rowka wiórowego

l2

 1.90...2.12 38 12

 2,36 40 13

 2,65 43 14

 3,00 46 16

 3,35 49 18

 3,75 52 20

 4,25 55 22

 4,75 58 24

 5,30 62 26

 6,00 66 28

 6,70 70 31

 7,50 74 34

 8,00 79 37

 8,50 79 37

 9,50 84 40

Stosowane dla krętych wierteł 
pełnowęglikowych z jednakową średnicą na 
całej długości (śred. części roboczej = śred. 
części chwytowej).

Wymiary w mm

nom. zakres Ø
do

(= chwyt Ø d2)
d1

długość całkowita

l1

dł. rowka wiórowego

l2

 10,00 89 43

 10,60 89 43

 11,80 95 47

 12,00 102 51

 13,20 102 51

 14,00 107 54

 15,00 111 56

 16,00 115 58

 17,00 119 60

 18,00 123 62

 19,00 127 64

 20,00 131 66
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 DIN 8378/  

d
1

d
2

l1 

90
o   

11
8o

l2 

l3 

Wymiary

Wiertło stopniowe (90°) wielołysinkowe z chwytem walcowym

Ø pogłębienia
d2 h8
mm

Ø otworu
d1 h9
mm

długość całkowita
l1

mm

dł. rowka wióro-
wego

l2
mm

długość stopnia
l3

mm

do
gwint

zakres zastosowań

HSS                       Węglik     Norma zakładowa 

  3,4   2,5   70   39   8,8 M  3 Do otworów pod gwinty wg 
 DIN 336 i pogłębień zgodnych z luźnymi ot-
worami wg DIN-ISO 273 (norma stara) i DIN 
EN 20273 »wykonanie średniodokładne«.

  4,5   3,3   80   47 11,4 M  4

  5,5   4,2   93   57 13,6 M  5

  6,6   5,0 101   63 16,5 M  6

  9,0   6,8 125   81 21,0 M  8

11,0   8,5 142   94 25,5 M10

13,5 10,2 160 108 30,0 M12

DIN 8374 dla pogłębień, wykonanie dokładne

  6,0   3,2   93   57   9,0 M  3 Dla otworów wg DIN-ISO 273 (stara nor-
ma), DIN EN 20273 »wykonanie dokładne«, 
pogłębień pod łby śrub formy A i B wg 
DIN 74 część 1 (norma stara) »wykonanie 
dokładne« i pogłębień pod łby śrub forma 
F wg DIN 74. Dla śrub wg DIN 963 (stara 
norma) i DIN 964 (stara norma).

  8,0   4,3 117   75 11,0 M  4

10,0   5,3 133   87 13,0 M  5

11,5   6,4 142   94 15,0 M  6

15,0   8,4  169 114 19,0 M  8

19,0 10,5 198 135 23,0 M10

Pogłębienia wg normy zakładowej, wykonanie średniodokładne

  6,6 3,4 101   63   9,0 M  3 Dla otworów wg DIN-ISO 273 (stara norma) 
i pogłębień pod łby śrub formy A i B wg 
DIN 74 część 1 (stara norma), »wykonanie 
średniodokładne«. Dla śrub wg DIN 963 
(stara norma) i DIN 964 (stara norma).

  9,0 4,5 125   81 11,0 M  4

11,0 5,5 142   94 13,0 M  5

13,0 6,6 151 101 15,0 M  6

17,2 9,0 191 130 19,0 M  8

Pogłębienia wg DIN 8374, wykonanie średniodokładne

  7,5 3,4 109   69   9,0 M  3 Dla otworów wg DIN-ISO 273 (stara norma) 
i pogłębień pod łby śrub formy A i B wg 
DIN 74 część 1 (stara norma), »wykonanie 
średniodokładne«. Dla śrub wg DIN 963 
(stara norma) i DIN 964 (stara norma).

  9,7 4,5 133   87 11,0 M  4

12,0 5,5 151  101 13,0 M  5

14,5 6,6 169  114 15,0 M  6

19,9 9,0 198  135 19,0 M  8
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 DIN 8376/  

Wymiary

Wiertło stopniowe (180°) wielołysinkowe z chwytem walcowym

Ø pogłębienia
d2 h8
mm

Ø otworu
d1 h9
mm

długość całkowita
l1

mm

dł. rowka wióro-
wego

l2
mm

długość stopnia
l3

mm

do
gwint

zakres zastosowań

HSS                       Węglik     Norma zakładowa 

      6,0**   3,4     93**       57**  9,0 M  3 Dla otworów wg DIN-ISO 273 (stara 
norma), DIN EN 20273 »wykonanie 
średniodokładne«, pogłębień pod łby śrub 
wg DIN 974-1 i pogłębień pod łby śrub 
formy H, J i K wg DIN 74 część 2 (stara 
norma): »wykonanie średniodokładne«. Dla 
śrub wg DIN 84 (stara norma), 912 (stara 
norma), 6912, 7513 i DIN 7984.

  6,5   3,4 101   63  9,0 M  3

  8,0   4,5 117   75 11,0 M  4

10,0   5,5 133   87 13,0 M  5

11,0   6,6 142   94 15,0 M  6

15,0   9,0 169 114 19,0 M  8

18,0 11,0 191 130 23,0 M10

Norma zakładowa

  6,0   3,2   93   57   9,0 M  3 Dla otworów wg DIN-ISO 273 (stara norma) 
i pogłębień pod łby śrub forma H, J i K wg 
DIN 74 część 2 (stara norma): »wykona-
nie dokładne«. Dla śrub wg DIN 84 (stara 
norma), 912 (stara norma), 6912, 7513 i 
DIN 7984.

  8,0   4,3 117   75 11,0 M  4

Normy zakładowe dla pogłębień, wykonanie dokładne (stara norma*)

  5,9   3,2   93   57 11,0 M  3 Dla śrub wg DIN 84 (stara norma), DIN 912 
(stara norma) i DIN 6912. Dla "starych" 
pogłębień pod łby śrub formy H, J i K wg 
DIN 75 część 2: »wykonanie dokładne«.

  7,4   4,3 109   69 13,0 M  4

  9,4   5,3 125   81 16,0 M  5

10,4   6,4 133   87 19,0 M  6

13,5   8,4  160 108 22,0 M  8

16,5 10,5 184 125 25,0 M10

Norma zakładowa dla pogłębień, wykonanie średniodokładne (norma stara*)

  8,0   4,8 117   75 13,0 M  3 Dla śrub wg DIN 84 (stara norma), DIN 
912 (stara norma) i DIN 6912.  Dla 
"starych" pogłębień pod łby śrub forma 
H, J i K wg DIN 75 część 2: »wykonanie 
średniodokładne«.

10,0   5,8 133   87 16,0 M  4

11,0   7,0 142   94 19,0 M  5

14,5   9,5 169 114 22,0 M  6

17,5 11,5 191 130 25,0 M  8

* DIN 75, część 2; ** Normy zakładowe
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Wymiary

Wiertło stopniowe (90°), z chwytem Morse'a

Ø pogłębienia
d2 h8
mm

Ø otworu
d1 h9
mm

długość całkowita
l1

mm

dł. rowka wióro-
wego

l2
mm

Morse'a
stożek

MK

długość stopnia
l3

mm

do
gwint

zakres zastosowań

Norma zakładowa

11,0 5,5 175 94 1 13,0 M  5 Dla otworów wg DIN-ISO 273 (stara 
norma), DIN EN 20273 »wykonanie 
średniodokładne«, pogłębień pod łby śrub 
forma F wg DIN 74 i pogłębień pod łby śrub 
forma A i B wg DIN 74 część 1 (norma 
stara), »wykonanie średniodokładne«. Dla 
śrub wg DIN 963 (stara norma) i DIN 964 
(stara norma).

13,0 6,6 182 101 1 15,0 M  6

17,2 9,0 228 130 2 19,0 M  8

21,5 11,0 248 150 2 23,0 M10

26,0 14,0 286 165 3 27,0 M12

29,0 16,0 296 175 3 31,0 M14

DIN 8375

12,0 5,5 182 101 1 13,0 M  5 Dla otworów wg DIN-ISO 273 (stara 
norma), DIN EN 20273 »wykonanie 
średniodokładne«, pogłębień pod łby śrub 
forma F wg DIN 74 i pogłębień pod łby śrub 
forma A i B wg DIN 74 część 1 (norma 
stara), »wykonanie średniodokładne«. Dla 
śrub wg DIN 963 (stara norma) i DIN 964 
(stara norma).

14,5 6,6 --- 108 1 15,0 M  6

19,0 9,0 253 135 2 19,0 M  8

23,0 11,0 248 155 2 23,0 M10

Norma zakładowa

11,5   6,4 175  94 1 15,0 M  6 Dla otworów wg DIN-ISO 273 (stara norma) 
i pogłębień pod łby śrub formy A i B wg 
DIN 74 część 1 (stara norma), »wykonanie 
dokładne«. Dla śrub wg DIN 963 (stara 
norma) i DIN 964 (stara norma).

15,0   8,4 212 114 2 19,0 M  8

19,0 10,5 233 135 2 23,0 M10

23,0 13,0 253 155 2 27,0 M12

26,0 15,0 286 165 3 31,0 M14

30,0 17,0 296 175 3 35,0 M16

DIN 8379

  9,0   6,8 162  81 1 21,0 M  8 Do otworów pod gwinty wg 
DIN 336, DIN EN 20273 »wykonanie 
średniodokładne« i pogłębień zgodnych z 
luźnymi otworami wg DIN-ISO 273 (norma 
stara).

11,0   8,5 175  94 1 25,5 M10

13,5 10,2 189 108 1 30,0 M12

15,5 12,0 218 120 2 34,5 M14

17,5 14,0 228 130 2 38,5 M16

20,0 15,5 238 140 2 43,5 M18

22,0 17,5 248 150 2 47,5 M20
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 DIN 8377/ 

Wymiary

Wiertło stopniowe (180°), z chwytem Morse'a

Ø pogłębienia
d2 h8
mm

Ø otworu
d1 h9
mm

długość całkowita
l1

mm

dł. rowka wióro-
wego

l2
mm

Morse'a
stożek

MK

długość stopnia
l3

mm

do
gwint

zakres zastosowań

                               Węglik     Norma zakładowa 

10,0   5,5 168  87 1 13,0 M  5 Dla otworów wg DIN-ISO 273 (stara 
norma), DIN EN 20273 »wykonanie 
średniodokładne«, pogłębień pod łby śrub 
wg DIN 974-1 i pogłębień pod łby śrub 
formy H, J i K wg DIN 74 część 2 (stara 
norma): »wykonanie średniodokładne«. Dla 
śrub wg DIN 84 (stara norma), 912 (stara 
norma), 6912, 7513 i DIN 7984.

11,0   6,6 175  94 1 15,0 M  6

15,0   9,0 212 114 2 19,0 M  8

18,0 11,0 228 130 2 23,0 M10

20,0 13,5 238 140 2 27,0 M12

24,0 15,5 281 160 3 31,0 M14

26,0 17,5 286 165 3 35,0 M16

30,0 20,0 296 175 3 39,0 M18

33,0 22,0 334 185 4 43,0 M20

Norma zakładowa

10,0   5,3 168  87 1 13,0 M  5 Dla otworów wg DIN-ISO 273 (stara norma) 
i pogłębień pod łby śrub forma H, J i K wg 
DIN 74 część 2 (stara norma): »wykona-
nie dokładne«. Dla śrub wg DIN 84 (stara 
norma), 912 (stara norma), 6912, 7513 i 
DIN 7984.

11,0   6,4 175  94 1 15,0 M  6

15,0   8,4 212 114 2 19,0 M  8

18,0 10,5 228 130 2 23,0 M10

20,0 13,0 238 140 2 27,0 M12

24,0 15,0 281 160 3 31,0 M14

26,0 17,0 286 165 3 35,0 M16

Normy zakładowe dla pogłębień, wykonanie dokładne (stara norma*)

  9,4   5,3 162  81 1 16,0 M  5 Dla śrub wg DIN 84 (stara norma), DIN 912 
(stara norma) i DIN 6912. Dla "starych" 
pogłębień pod łby śrub forma H, J i K wg 
DIN 75 część 2: »wykonanie dokładne«.

10,4   6,4 168  87 1 19,0 M  6

13,5    8,4 189 108 1 22,0 M  8

16,5 10,5 223 125 2 25,0 M10

19,0 13,0 233 135 2 28,0 M12

23,0 15,0 253 155 2 30,0 M14

25,0 17,0 281 160 3 33,0 M16

28,0 19,0 291 170 3 36,0 M18

31,0 21,0 301 180 3 39,0 M 20

Norma zakładowa dla pogłębień, wykonanie średniodokładne (norma stara*)

10,0   5,8 168    87 1 16,0 M  5 Dla śrub wg DIN 84 (stara norma), DIN 
6912.  Dla "starych" pogłębień pod łby śrub 
forma H, J i K wg DIN 75 część 2: »wykona-
nie średniodokładne«.

11,0   7,0 175    94 1 19,0 M  6

14,5   9,5 212 114 2 22,0 M  8

17,5 11,5 228 130 2 25,0 M10

20,0 14,0 238 140 2 28,0 M12

24,0 16,0 281 160 3 30,0 M14

26,0 18,0 286 165 3 33,0 M16

29,0 20,0 296 175 3 36,0 M18

33,0 23,0 334 185 4 39,0 M20

cal mm cal mm cale mm cale mm MK cale mm dla gwintu zakres zastosowań

Normy Brytyjskie (BS)

19/32 15,08 25/64   9,92 8 5/8 219 4 3/4 121 2 3/4 19,05 3/8 cala Pod łby śrub wg norm brytyjskich (BS)

21/32 16,67 29/64 11,51 8 3/4 222 4 7/8 124 2 7/8 22,22 7/16 inch

25/32 19,84 33/64 13,10 9 3/8 238 5 1/2 140 2 1 25,40 1/2 inch

* DIN 75, część 2

HSS
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Wymiary

Rozwiertak zgrubny z chwytem walcowym

średnica 
do (włącznie) 

mm

DIN 344

długość całkowita

mm

dł. rowka wióro-
wego

mm

średnica 
do (włącznie) 

mm

długość całkowita

mm

dł. rowka wióro-
wego

mm
  4,25   96*     64* 11,70 173 125

  4,75   102*     69* 13,20 184 134

  5,30 108   74 14,00 194 142

  6,00 116   80 15,00 202 147

  6,70 124   86 16,00 211 153

  7,50 133   93 17,00 218 159

  8,50 142 100 18,00 226 165

  9,50 151 107 19,00 234 171

10,60 162 116 20,00 242 177

Rozwiertak zgrubny nasadzany

DIN 222

nom. Ø
do (włącznie)

mm

długość całkowita

mm

nom. Ø 
otworu

mm

  35,5 45 13

  45,0 50 16

  53,0 56 19

  63,0 63 22

  75,0 71 27

  90,0 80 32

101,6 90 40

Rozwiertak zgrubny z chwytem Morse‘a

średnica 
do (włącznie) 

mm

DIN 343 DIN 1864

długość całkowita

mm

dł. rowka wiórowego

mm

stożek
Morse‘a

długość całkowita

mm

dł. rowka wiórowego

mm

stożek
Morse‘a

  7,50   150*    69*   1*   174*     93*   1*

  8,50   156*    75*   1*   181*   100*   1*

  9,50 162   81 1 188 107 1

10,60 168   87 1 197 116 1

11,70 175   94 1 206 125 1

13,20 182  101 1 215 134 1

14,00 189  108 1 223 142 1

15,00 212  114 2 245 147 2

16,00 218  120 2 251 153 2

17,00 223  125 2 257 159 2

18,00 228  130 2 263 165 2

19,00 233  135 2 269 171 2

20,00 238  140 2 275 177 2

21,20 243  145 2 282 184 2

22,40 248  150 2 289 191 2

23,60 253  155 2 296 198 2

25,00 281  160 3 327 206 3

26,50 286  165 3 335 214 3

28,00 291  170 3 343 222 3

30,00 296  175 3 351 230 3

31,50 301  180 3 360 239 3

33,50 334  185 4

35,50 339  190 4

37,50 344  195 4

40,00 349  200 4

42,50 354  205 4

45,00 359  210 4

47,50 364  215 4

50,00 369  220 4

Mikro-wiertła (długość całkowita 25 mm)

DIN 1899

średnica 
do (włącznie) 

mm

Ø chwytu

mm

dł. rowka wiórowego

mm

średnica 
do (włącznie) 

mm

Ø chwytu

mm

dł. rowka wiórowego

mm

od 0.1 . . . 0.12 1,0 0,5 0,67 1,0 4,2

0,15 1,0 0,8 0,75 1,0 4,8

0,19 1,0 1,1 0,79 1,0 5,3

0,24 1,0 1,5 0,85 1,5 5,3

0,30 1,0 1,9 0,95 1,5 6,0

0,38 1,0 2,4 1,06 1,5 6,8

0,48 1,0 3,0 1,18 1,5 7,6

0,53 1,0 3,4 1,32 1,5 8,5

0,60 1,0 3,9 1,45 1,5 9,5

*norma zakładowa
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Wiertła Ratio

Ciśnienie i wydatek chłodziwa

Zilustrowane (rys. 1) poniżej wymagania wydatku chłodzenia 
stosować tylko dla wierteł krętych Ratio typ RT100. 
W przeciwieństwie do ciśnienia, jakie jest właściwe dla danej 
obrabiarki, ze względu na sam system smarowania, jak również 
możliwości wystąpienia przecieków, wydatek chłodziwa nie 
zależy tylko od maszyny. Dlatego podane wykresy ciśnienia 
służą tylko jako wstępne wytyczne, a właściwe parametry po-
winny być ustalone za pomocą praktycznych testów na konkret-
nej obrabiarce.  
Wymagane parametry dla wierteł krętych typ RT80 z central-
nymi kanałkami chłodzącymi są przedstawione na odrębnym 
diagramie (rys. 2).
Przedstawione poniżej diagramy  dla wierteł Ratio prezentują 
ich najczęstsze zastosowanie, czyli obróbkę stali.
Mogą one także służyć jako wytyczne do obróbki innych 
materiałów, ponieważ największe ciśnienie jest najczęściej wy-
magane właśnie podczas obróbki stali. 

Szczególnie ważne jest ektywne chłodzenie przy użyciu wierteł 
Ratio RT 150 o prostych kanałkach chłodzących. Jest to wyraźnie 
pokazane na przykładach dla wybranych materiałów (żeliwo 
i aluminium). Na przykład, zmniejszenie trwałości narzędzia 
spowodowane przez niskie ciśnienie, jest znacznie większe kie-
dy obrabiamy żeliwo szare, niż kiedy obrabiamy stopy AlSi. Ale 
tylko w przypadku obróbki krótkowiórowych stopów AlSi! Abso-
lutnie niezbędne  jest "minimalne ciśnienie" lub "dobre ciśnienie" 
kiedy obrabiamy żeliwo i  jest ono najczęściej trochę wyższe niż 
kiedy obrabiamy stop AlSi (rys. 3 i 4).

Zalecane parametry (wiertło typu RT 150 GG) wskazane są do 
wiercenia tylko dla głębokości do 5 x D. Głębsze otwory mogą 
być wykonywane innymi wiertłami posiadającymi wewnętrzne 
kanałki chłodzące, jak na przykład RT 150 GN, jednakże wy-
konywanie głębszych otworów (zależy to od materiału) staje się 
mniej ekonomiczna.

rys. 1:
Wymagane ciśnienie i wydatek chłodziwa dla wiertła Ratio typ RT100, z 
wewnętrznym chłodzeniem.

rys. 3:
Wymagane ciśnienie i wydatek chłodziwa dla wiertła Ratio a prostymi rowka-
mi typ 150 GG, materiał obrabiany: żeliwo.

rys. 2:
Wymagane ciśnienie i wydatek chłodziwa dla wiertła Ratio typ RT 80 z cen-
tralnym wewnętrznym chłodzeniem.

rys. 4:
Wymagane ciśnienie i wydatek chłodziwa dla wiertła Ratio o prostych row-
kach typ 150 GG, materiał obrabiany: AlSi7.
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AV

AV

100 µm

AV

AV

AV AV

Typowe charakterystyki jakości wykonania otworów

2. GGG40, Ø 10.0 mm

Całkowita wartość max. dodatnich i ujemnych odchyleń jest 
sumą wszystkich bić w odniesieniu do czarnego okręgu, wyko-
nywana poprzez pomiar standardowym przyrządem (dRmax). 
Czerwone linie (krzyżyk) w środku okręgu pokazują kierunek i 
amplitudę przemieszczenia AV (przesunięcie z osi) w wykona-
nym otworze w stosunku do rzeczywistego  środka. Parametr 
ten pokazuje największe odchylenie, które jest decydujące dla 
klasy jakości IT otworu, w odniesieniu do średnicy narzędzia. 

Czarny okrąg na diagramie reprezentuje średnicę nominalną 
otworu, jaką narzędzie teoretycznie może wykonać. Czerwony 
zarys pokazuje kształt który w rzeczywistości uzyskano.  
Średnia wartość promienia dla czerwonego zarysu, tj średnia 
średnica, przedstawiona jest jako niebieski okrąg. (dla naszych 
wierteł typu Ratio średnia średnica jest praktycznie taka sama 
jak średnica wykonanego otworu)

1. 42CrMo4V, Ø 14.5 mm

wiertła HSS, typ N
nr art. 651 

Wiertła Ratio, typ RT 80
nr art. 1171 

Wiertła Ratio, typ RT 100
nr art. 1181 

wiertła HSS, typ N
nr art. 651 

Wiertła Ratio, typ RT 100
nr art. 1181 

Wiertła Ratio, typ RT 150 GG
nr art. 768 

vc = 25 m/min
f = 0.25 mm/obr
+Rmax = 131.8 µm
-Rmax = -49.1 µm
D rzeczywista  = 14.566 mm
dRmax = 103.5 µm
AV = 49.2 µm
Ra = 2.6 µm, Rz = 6.8 µm   

vc = 70 m/min
f = 0.25 mm/obr
+Rmax = 42.7 µm
-Rmax = -29.6 µm
D rzeczywista = 14.515 mm
dRmax = 12.9 µm
AV = 35.3 µm
Ra = 1.4 µm, Rz = 4.31 µm    

vc = 70 m/min
f = 0.25 mm/obr
+Rmax = 26.7 µm
-Rmax = -17.2 µm
D rzeczywista = 14.509 mm
dRmax = 5.2 µm
AV = 22.8 µm
Ra = 1.04 µm, Rz = 3.2 µm  

vc = 30 m/min
f = 0.2 mm/obr
D rzeczywista  = 10.077 mm
+Rmax = 106 µm
-Rmax = -28 µm
dRmax = 42 µm
AV = 68.5 µm
Ra = 3.7 µm, Rz = 17.2 µm       

vc = 90 m/min
f = 0.3 mm/obr
D rzeczywista = 10.027 mm
+Rmax = 34 µm
-Rmax = -9.2 µm
dRmax = 6.5 µm
AV = 22.5 µm
Ra = 2.2 µm, Rz = 11.5 µm     

vc = 130 m/min
f = 0.2 mm/obr
D rzeczywista = 9.994 mm
+Rmax = 11.5 µm
-Rmax = -18 µm
dRmax = 5 µm
AV = 14 µm
Ra = 1.99 µm, Rz = 11.2 µm

Informacje ogólne

IT12 IT9 IT8

IT12  IT9 IT8
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Nawiertaki

Tolerancje

DIN 333

zakres Ø
mm

pola tolerancji
mm

0,50 – 2,50 0      +0,14

3,15 – 5,00 0      +0,18

6,30 – 10,00 0      +0,22

12,50 0      +0,27

wg nr art. Guhringa 285/286

zakres Ø
mm

pola tolerancji
mm

1,00 –1,25 0      +0,10

1,60 – 3,15 0      +0,15

3,15 – 10,00 0      +0,20

wg B.S. 328

chwyt Ø-zakres
mm

pola tolerancji
mm

3,17 – 4,76 -0,020

6,35 -0,025

7,94 – 11,11 -0,050

15,87 – 19,05 -0,050

wg B.S. 328

zakres Ø
mm

pola tolerancji
mm

1,19 – 1,59 0      ±0,05

2,38 – 3,17 0      ±0,07

4,76 0      ±0,07

6,35 – 7,94 0      ±0,12

wg ASA

zakres Ø
mm

pola tolerancji
mm

całość 0      + 0.07 mm
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DIN 371

DIN 376

DIN 371

DIN 374
DIN 352 DIN 2181 DIN 371

DIN 376

DIN 371

DIN 374

~DIN 371

~DIN 376

~DIN 371

~DIN 374
DIN 5156

~DIN 371

~DIN 376

~DIN 371

~DIN 374
DIN 5156 ~DIN 

352
~DIN 
2181

DIN 
5157

DIN 
40 432

DIN 2184-1 DIN 2184-1 DIN 2184-1

DIN 2174 DIN 2184-1

DIN 371 2184-1 –
DIN 376 2184-1
DIN 352 2184-2
DIN 2174 2184-1
DIN 371 2184-1 –
DIN 374 2184-1 –

DIN 2181 2184-2
DIN 2174 2184-1
~DIN 371 2184-1 –
~DIN 376 2184-1
~DIN 352 2184-2
~DIN 371 2184-1 –
~DIN 374 2184-1 –

 ~DIN 2181 2184-2
   DIN 5156 2184-1 –
   DIN 5157 2184-2 –
 DIN 40 432 2184-2 – – –

Norma DIN 2184 określa główne wymiary dla gwintowników 
i wygniataków, wymagane do produkcji gwintów ze średnicą 
nominalną d1 > 0.9 ... 113 mm. Część 1 jest główną normą dla 
długich wersji narzędzi, a część 2 dla wersji krótkich. Zgodnie 
z zakresem średnic nominalnych i zależnym od nich skokiem, 
ilością zwojów i długością całkowitą, główne normy zawierają: 

poprzednio poprzednio poprzednio poprzednio poprzednio

Gwintowniki Wygniataki

Cechy chrakterystyczne wg DIN

Główne normatywy wymiarowe 
wg DIN 2184

max. długość gwintu, wykonanie chwytu "wersja wzmocniona" i 
"wersja przelotowa". Szczegółowe zilustrowanie rozwiązań wy-
konania chwytów i cech charakterystycznych znajduje się na 
kolejnych stronach.

Gwintowniki maszynowe,
długie

Gwintowniki ręczne
i maszynowe, krótkie

gwint
metryczny

gwint metryczny,
drobnozwojny

gwint
metryczny

gwint metryczny,
drobnozwojny

gwint
metryczny

gwint metryczny,
drobnozwojny

gwint
UNC

gwint
G

gwint
UNF

gwint
UNC/BSW*

gwint
G

gwint
UNF

gwint
UNC/BSW*

gwint
Pg

gwint
UNF

gwint
G

chwyt wzmocniony
bez szyjki

chwyt wzmocniony
z szyjką

chwyt
przelotowy

symbol użyty
w tabeli

Typ gwintu DIN zawarte
w

głównej normie

Zakresy średnic nominalnych [mm]

0,9 … 2,6 >2,6 … 6,35 >6,35 … 10,0 >10,0

M
metryczny

wg ISO

MF
metryczny

drobnozwojny wg ISO

UNC/BSW
wg ISO

UNF
wg ISO

G
wg ISO

gwinty Pg

        Gwintowniki            Wygniataki

Rodzaje chwytów w narzędziach do wykonywania gwin-
tów
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Ø nom.
mm

Rodzaje chwytów
mm

Skok gwintu
mm

Długość całkowita
mm

max. 
Długość gwintu

mm
Chwyt wzmocniony Chwyt przelotowy

od ... do Ø Długość efektywna Ø
0,9…1,20 2,5 5,5 – ≤0,20 40 5,5
1,20…1,40 2,5 7,0 – ≤0,35 40 7,0
1,40…1,80 2,5 8,0 – ≤0,35 40 8,0
1,80…2,00 2,8 8,0 – ≤0,40 45 8,0
2,00…2,30 2,8 9,0 – ≤0,40 45 9,0
2,30…2,60 2,8 9,0 – ≤0,50 50 9,0
2,60…3,20 3,5 18 2,2 ≤0,45 56 8,0
2,60…3,20 3,5 18 2,2 0,50…0,60 56 11,0
3,20…3,55 4,0 20 2,5 ≤0,50 56 9,0
3,20…3,55 4,0 20 2,5 0,60…0,80 56 12,0
3,55…4,20 4,5 21 2,8 ≤0,50 63 10,0
3,55…4,20 4,5 21 2,8 0,60…0,80 63 13,0
4,20…4,55 6,0 25 3,5 ≤0,60 70 12,0
4,20…4,55 6,0 25 3,5 0,70…0,80 70 16,0
4,55…5,00 6,0 25 3,5 ≤0,75 70 12,0
4,55…5,00 6,0 25 3,5 0,80…1,00 70 16,0
5,00…5,60 6,0 30 4,0 ≤0,75 80 12,0
5,00…5,60 6,0 30 4,0 0,80…1,00 80 17,0
5,60…6,10 6,0 30 4,5 ≤0,80 80 14,0
5,60…6,10 6,0 30 4,5 1,0 80 19,0
6,10…6,40 7,0 30 4,5 ≤0,80 80 14,0
6,10…6,40 7,0 30 4,5 1,00…1,25 80 19,0
6,40…7,00 7,0 30 5,5 ≤0,80 80 14,0
6,40…7,00 7,0 30 5,5 1,00…1,25 80 19,0
7,00…8,00 8,0 30 6,0 ≤0,80 80 18,0
7,00…8,00 8,0 35 6,0 1,00…1,50 90 22,0
8,00…9,00 9,0 30 7,0 ≤0,80 90 18,0
8,00…9,00 9,0 35 7,0 1,00…1,50 90 22,0
9,00…10,15 10,0 35 7,0 ≤1,00 90 20,0
9,00…10,15 10,0 39 7,0 1,25…1,50 100 24,0
10,15…11,15 – – 8,0 0,25…1,00 90 20,0
10,15…11,15 – – 8,0 1,25…1,75 100 24,0
11,15…12,80 – – 9,0 0,25…1,50 100 22,0
11,15…12,80 – – 9,0 1,75…2,00 110 28,0
12,80…14,35 – – 11,0 0,25…1,50 100 22,0
12,80…14,35 – – 11,0 1,75…2,00 110 30,0
14,35…17,10 – – 12,0 0,25…1,50 100 22,0
14,35…17,10 – – 12,0 1,75…2,00 110 32,0
17,10…19,10 – – 14,0 0,25…1,50 110 25,0
17,10…19,10 – – 14,0 1,75…2,50 125 34,0
19,10…21,15 – – 16,0 0,25…1,75 125 25,0
19,10…21,15 – – 16,0 2,00…2,50 140 34,0
21,15…23,00 – – 18,0 0,25…1,75 125 25,0
21,15…23,00 – – 18,0 2,00…2,50 140 34,0
23,00…26,00 – – 18,0 0,25…2,00 140 28,0
23,00…26,00 – – 18,0 2,50…3,00 160 38,0
26,00…28,15 – – 20,0 0,25…2,00 140 28,0
26,00…28,15 – – 20,0 2,50…3,00 160 38,0
28,15…30,20 – – 22,0 0,25…2,00 150 28,0
28,15…30,20 – – 22,0 2,50…3,50 180 45,0
30,20…32,00 – – 22,0 0,25…2,00 150 28,0
30,20…32,00 – – 22,0 2,50…3,50 180 50,0
32,00…33,30 – – 25,0 0,25…2,00 160 30,0
32,00…33,30 – – 25,0 2,50…3,50 180 50,0
33,30…38,20 – – 28,0 0,25…2,00 170 30,0
33,30…38,20 – – 28,0 2,50…4,50 200 56,0
38,20…42,00 – – 32,0 0,25…2,00 170 30,0
38,20…42,00 – – 32,0 2,50…4,50 200 60,0
42,00…45,00 – – 36,0 0,25…2,00 180 32,0
42,00…45,00 – – 36,0 2,50…3,00 200 50,0
42,00…45,00 – – 36,0 3,50…5,00 220 69,0
45,00…50,00 – – 36,0 0,25…2,00 190 82,0
45,00…50,00 – – 36,0 2,50…3,00 225 50,0
45,00…50,00 – – 36,0 3,50…5,00 250 70,0

Główne normatywy wymiarowe 
wg DIN 2184- 1

Cechy chrakterystyczne wg DIN Cechy chrakterystyczne wg DIN
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DIN 374

DIN 352

l 1 

d
 1 

l 1 

DIN 371

DIN 376

l 1 

l 1 

d
 1 

l 1 

d1

d1

Cechy chrakterystyczne wg DIN Cechy chrakterystyczne wg DIN

w normie głównej 
DIN 2184-1

w normie głównej 
DIN 2184-2 d1 = 1 … 2.6

d1 = >2.6 … 6.35

d1 = > 6.35 … 68

w normie głównej 
DIN 2184-1

w normie głównej 
DIN 2184-1

d1 = 0.9 … 2.6

d1 = > 2.6 … 10

Wersja standardowa gwintowników maszynowych ze 
wzmocnionym chwytem
Dla zwykłych i drobnozwojnych gwintów metrycznych wg ISO.
Wersja długa.
Wersja standardowa chwytu zgodna z przedstawionymi obok
zakresami średnic (mm).

Wersja standardowa gwintowników maszynowych z chwytem 
przelotowym
Dla gwintów metrycznych wg ISO. Wersja długa.
Zakres średnic  d1 = 1.6 … 68 mm
(≤ Ø M3, chwyt bez kwadratowego zabieraka)

Wersja standardowa gwintowników maszynowych z chwytem 
przelotowym
Dla gwintów metrycznych drobnozwojnych wg ISO. Wersja długa.
Zakres średnic d1 = 3 … 52 mm

Wersja standardowa gwintowników ręcznych i maszynowych dla
gwintów metrycznych wg ISO. Wersja krótka.
Wersja standardowa chwytu zgodna z przedstawionymi obok
zakresami średnic (mm).

Cechy charakterystyczne 
poszczególnych wersji standardowych
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l 1 

DIN 2181

DIN 5156

DIN 5157

DIN 40 432

DIN 2174

l1

d
1

l 1 

l 1 

d
 1 

l 1 

d 1
 

d1

d1

d1

w normie głównej 
DIN 2184-2

w normie głównej 
DIN 2184-1

w normie głównej 
DIN 2184-2

w normie głównej 
DIN 2184-2

w normie głównej 
DIN 2184-1

Wersja standardowa wygniataków dla zwykłych
i drobnozwojnych gwintów metrycznych wg ISO.
Wersja długa.
Wersja standardowa chwytu zgodna z przedstawionymi obok
zakresami średnic (mm).

d1 = 1 … 2.6

d1 = >2.6 … 6.35

d1 = >6.35 … 52

d1 = 2 … 2.6

d1 = 3 … 10

d1 = 10.5 … 24

Wersja standardowa gwintowników ręcznych i maszynowych dla
gwintów metrycznych wg ISO. Wersja krótka.
Wersja standardowa chwytu zgodna z przedstawionymi obok
zakresami średnic (mm).

Wersja standardowa gwintowników maszynowych dla gwintów 
BSP wg
DIN ISO 228 i dla gwintów BSW wg DIN 2999.
Wersja długa.
Zakresy średnic:
gwinty BSP  G 1/16“ ... G 4“
gwinty BSW  W 1/16“... W 4“

Wersja standardowa gwintowników maszynowych do gwintów 
BSP
wg DIN ISO 228 i dla gwintów BSW wg
DIN EN 10 226-1. Wersja krótka.
Zakresy średnic:
gwinty BSP  G 1/16“ ... G 4“
gwinty BSW  W 1/16“...W 4“

Wersja standardowa gwintowników maszynowych do stali 
pancernej
wg DIN 40 430. Wersja krótka.
Zakres średnic:
 Pg 7 (12.,5 mm) ... Pg 48 (59.3 mm)
Będzie zastąpiona przez DIN 374 ISO 3 6G.

Cechy chrakterystyczne wg DIN

Cechy charakterystyczne 
poszczególnych wersji standardowych
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****

Wymiary otworów pod gwinty nacinane oraz wygniatane

nom. skok otwór średnica otw. 
Ø pod 7H

gwint Ø gwintu wewn.

mm mm min max

Zalecane wymiary otworów* pod gwinty wygniatane

Standardowe gwinty metryczne ISO
DIN 336

Drobnozwojne gwinty metryczne ISO
DIN 336

Gwinty UNC
DIN 336 (ISO 5864)

Wymiary otworów pod gwinty nacinane

M 1 0,25 0,75 0,729 -
M 1.1 0,25 0,85 0,829 -
M 1.2 0,25 0,95 0,929 -
M 1.4 0,30 1,10 1,075 -
M 1.6 0,35 1,25 1,221 1,321
M 1.8 0,35 1,45 1,421 1,521
M 2 0,40 1,60 1,567 1,679
M 2.2 0,45 1,75 1,713 1,838
M 2.5 0,45 2,05 2,013 2,138
M 3 0,50 2,50 2,459 2,599
M 3.5 0,60 2,90 2,85 3,010
M 4 0,70 3,30 3,242 3,422
M 4.5 0,75 3,70 3,688 3,878
M 5 0,80 4,20 4,134 4,334
M 6 1,00 5,00 4,917 5,153
M 7 1,00 6,00 5,917 6,153
M 8 1,25 6,80 6,647 6,912
M 9 1,25 7,80 7,647 7,912
M 10 1,50 8,50 8,376 8,676
M 11 1,50 9,50 9,376 9,676
M 12 1,75 10,20 10,106 10,441
M 14 2,00 12,00 11,835 12,21
M 16 2,00 14,00 13,835 14,21
M 18 2,50 15,50 15,294 15,744
M 20 2,50 17,50 17,294 17,744
M 22 2,50 19,50 19,294 19,744
M 24 3,00 21,00 20,752 21,252
M 27 3,00 24,00 23,752 24,252
M 30 3,50 26,50 26,211 26,771
M 33 3,50 29,50 29,211 29,771
M 36 4,00 32,00 31,67 32,27
M 39 4,00 35,00 34,67 35,27
M 42 4,50 37,50 37,129 37,799
M 45 4,50 40,50 40,129 40,799
M 48 5,00 43,00 42,587 43,297
M 52 5,00 47,00 46,587 47,287
M 56 5,50 50,50 50,046 50,796

M 2.5 x 0,35 2,15 2,121 2,221
M 3 x 0,35 2,65 2,621 2,721
M 3.5 x 0,35 3,15 3,121 3,221
M 4.0 x 0,50 3,50 3,459 3,599
M 4.5 x 0,50 4,00 3,959 4,099
M 5.0 x 0,50 4,50 4,459 4,599
M 5.5 x 0,50 5,00 4,959 5,099
M 6.0 x 0,75 5,20 5,188 5,378
M 7.0 x 0,75 6,20 6,188 6,378
M 8.0 x 0,50 7,50 7,459 7,599
M 8.0 x 0,75 7,20 7,188 7,378
M 8.0 x 1,00 7,00 6,917 7,153
M 9.0 x 0,75 8,20 8,188 8,378
M 9.0 x 1,00 8,00 7,917 8,153
M 10 x 0,75 9,20 9,188 9,378
M 10 x 1,00 9,00 8,917 9,153
M 10 x 1,25 8,80 8,647 8,912
M 11 x 0,75 10,20 10,188 10,378
M 11 x 1,00 10,00 9,917 10,153
M 12 x 1,00 11,00 10,917 11,153
M 12 x 1,25 10,80 10,647 10,912
M 12 x 1,50 10,50 10,376 10,676
M 14 x 1,00 13,00 12,917 13,153
M 14 x 1,25 12,80 12,647 12,912
M 14 x 1,50 12,50 12,376 12,676
M 15 x 1,00 14,00 13,917 14,153
M 15 x 1,50 13,50 13,376 13,676
M 16 x 1,00 15,00 14,197 15,153
M 16 x 1,25 14,75 14,647 14,912
M 16 x 1,50 14,50 14,376 14,676
M 17 x 1,00 16,00 15,917 16,153
M 17 x 1,50 15,50 15,376 15,676
M 18 x 1,00 17,00 16,917 17,153
M 18 x 1,50 16,50 16,376 16,676
M 18 x 2,00 16,00 15,835 16,21
M 20 x 1,00 19,00 18,917 19,153
M 20 x 1,50 18,50 18,376 18,676
M 20 x 2,00 18,00 17,835 18,21

Nr  1 - 64 1,50 1,425 1,582
Nr  2 - 56 1,85 1,694 1,872
Nr  3 - 48 2,10 1,941 2,146
Nr  4 - 40 2,35 2,385 2,156
Nr  5 - 40 2,65 2,697 2,487
Nr  6 - 32 2,85 2,642 2,896
Nr  8 - 32 3,50 3,302 3,531
Nr 10 - 24 3,90 3,683 3,962
Nr 12 - 24 4,50 4,343 4,597

» - 20 5,10 4,976 5,268
÷ - 18 6,60 6,411 6,734
Ï - 16 8,00 7,805 8,164
Ø - 14 9,40 9,149 9,55
¸ - 13 10,80 10,584 11,013
¤™ - 12 12,20 11,996 12,456
ı - 11 13,50 13,376 13,868
ˆ - 10 16,50 16,299 16,833
Ì -   9 19,50 19,169 19,748
1 -   8 22,25 21,963 22,598

1 ∏ -   7 25,00 24,648 25,349
1 » -   7 28,00 27,823 28,524
1 Ï -   6 30,75 30,343 21,12
1 ¸ -   6 34,00 33,518 34,295
1 ˆ -   5 39,50 38,951 39,814

2 -  4,5 45,00 44,689 45,598

M 22 x 1,00 21,00 20,917 21,153
M 22 x 1,50 20,50 20,376 20,676
M 22 x 2,00 20,00 19,835 20,21
M 24 x 1,00 23,00 22,917 23,153
M 24 x 1,50 22,50 22,376 22,676
M 24 x 2,00 22,00 21,835 22,21
M 25 x 1,00 24,00 23,917 24,153
M 25 x 1,50 23,50 23,376 23,676
M 25 x 2,00 23,00 22,835 23,21
M 27 x 1,00 26,00 25,917 26,153
M 27 x 1,50 25,50 25,376 25,676
M 27 x 2,00 25,00 24,835 25,21
M 28 x 1,00 27,00 26,917 27,153
M 28 x 1,50 26,50 26,376 26,676
M 28 x 2,00 26,00 25,853 26,21
M 30 x 1,00 29,00 28,917 29,153
M 30 x 1,50 28,50 26,376 28,676
M 30 x 2,00 28,00 27,835 28,21
M 30 x 3,00 27,00 26,752 27,252
M 32 x 1,50 30,50 30,376 30,676
M 32 x 2,00 30,00 29,835 30,21
M 33 x 1,50 31,50 31,376 31,676
M 33 x 2,00 31,00 30,835 31,21
M 33 x 3,00 30,00 29,752 30,252
M 35 x 1,50 33,50 33,376 33,676
M 36 x 1,50 34,50 34,376 34,676

Standardowe gwinty metryczne ISO Drobnozwojne gwinty metryczne ISO

Tolerancja średnicy otworu dla gwintu 
wykonywanego metodą wygniatania (wg DIN 13, sekcja 50)

Z uwagi na wytrzymałość na rozciąganie nie ma potrzeby wykonywania ot-
worów pod gwint w klasie 6H , lecz wystarcza klasa 7H, gdyż spełnia wyma-
ganie, aby pokrywanie się ścianek gwintu wewnętrznego i zewnętrznego nie 
było mniejsze niż 0.32 x P.
Ponadto, dzięki temu że włókna w materiale nie są poprzecinane, gwinty wy-
gniatane posiadają wyższą wytrzymałość w porównaniu do gwintów nacinany-
ch. W efekcie tego mogą przenosić większe obciążenia.

nom. skok otwór średnica rdzenia
Ø P pod gwintu wewn.

gwint
Ø min. max.

mm mm mm mm

  nom. x skok otwór średnica rdzenia
Ø P pod gwintu wewn.

gwint
Ø min. max.

mm mm mm mm

  nom. x skok otwór średnica rdzenia
Ø P pod gwintu wewn.

gwint
Ø min. max.

mm mm mm mm

rozmiar gwinty otwór średnica rdzenia
pod gwintu wewn.

gwint
na Ø min. max.
cal mm mm mm

nom. skok otwór średnica otw. 
Ø pod 7H

gwint Ø gwintu wewn.

mm mm min max

nom. x skok otwór średnica otw. 
Ø pod 7H

gwint Ø gwintu wewn.

mm mm min max

nom. x skok otwór średnica otw. 
Ø pod 7H

gwint Ø gwintu wewn.

mm mm min max

M 2 0,40 1,85 1,84 1,88
M 2.2 0,45 2,03 2,01 2,05
M 2.5 0,45 2,30 2,28 2,32
M 3 0,50 2,80 2,79 2,85
M 3.5 0,60 3,25 3,23 3,30
M 4 0,70 3,70 3,68 3,76
M 4.5 0,75 4,20 4,17 4,25
M 5 0,80 4,65 4,63 4,71
M 6 1,00 5,55 5,52 5,62
M 7 1,00 6,55 6,52 6,62
M 8 1,25 7,40 7,36 7,47
M 9 1,25 8,40 8,36 8,47
M 10 1,50 9,30 9,26 9,38
M 11 1,50 10,30 10,26 10,38
M 12 1,75 11,20 11,15 11,29
M 14 2,00 13,10 13,05 13,20

M 16 2,00 15,10 15,05 15,20
M 18 2,50 16,90 16,83 17,02
M 20 2,50 18,90 18,83 19,02

M 5 x 0,5 4,80 4,79 4,85
M 6 x 0,75 5,65 5,62 5,70
M7 x 0,75 6,70 6,67 6,75
M 8 x 0,75 7,65 7,62 7,70
M 8 x 1,00 7,55 7,52 7,62
M9 x 0,75 8,70 8,67 8,75
M9 x 1,00 8,55 8,61 8,69
M10 x 0,75 9,70 9,67 9,75
M10 x 1,00 9,55 9,52 9,62
M10 x 1,25 9,40 9,36 9,47
M11 x 0,75 10,70 10,67 10,75
M11 x 1,00 10,55 10,52 10,62
M12 x 1,00 11,55 11,52 11,62
M12 x 1,25 11,40 11,36 11,47
M12 x 1,50 11,30 11,26 11,38
M14 x 1,00 13,55 13,52 13,62

14,00 x 1,25 13,40 13,36 13,47
14,00 x 1,50 13,30 13,26 13,38
15,00 x 1,00 14,55 14,52 14,62
15,00 x 1,50 14,30 14,26 14,38
16,00 x 1,00 15,55 15,52 15,62
16,00 x 1,50 15,30 15,26 15,38
17,00 x 1,00 16,55 16,52 16,62
17,00 x 1,50 16,30 16,26 16,38
18,00 x 1,00 17,55 17,52 17,62
18,00 x 1,50 17,30 17,26 17,38
18,00 x 2,00 17,05 17,00 17,15
20,00 x 1,00 19,55 19,52 19,62
20,00 x 1,50 19,30 19,26 19,38
22,00 x 1,50 21,30 21,26 21,38
24,00 x 1,50 23,30 23,26 23,38
24,00 x 2,00 23,10 23,05 23,20

Wymiary otworów pod gwinty nacinane oraz wygniatane

nom. skok otwór średnica otw. 
Ø pod 7H

gwint Ø gwintu wewn.

mm mm min max

Zalecane wymiary otworów* pod gwinty wygniatane

Standardowe gwinty metryczne ISO
DIN 336

Drobnozwojne gwinty metryczne ISO
DIN 336

Gwinty UNC
DIN 336 (ISO 5864)

Wymiary otworów pod gwinty nacinane

M 1 0,25 0,75 0,729 -
M 1.1 0,25 0,85 0,829 -
M 1.2 0,25 0,95 0,929 -
M 1.4 0,30 1,10 1,075 -
M 1.6 0,35 1,25 1,221 1,321
M 1.8 0,35 1,45 1,421 1,521
M 2 0,40 1,60 1,567 1,679
M 2.2 0,45 1,75 1,713 1,838
M 2.5 0,45 2,05 2,013 2,138
M 3 0,50 2,50 2,459 2,599
M 3.5 0,60 2,90 2,85 3,010
M 4 0,70 3,30 3,242 3,422
M 4.5 0,75 3,70 3,688 3,878
M 5 0,80 4,20 4,134 4,334
M 6 1,00 5,00 4,917 5,153
M 7 1,00 6,00 5,917 6,153
M 8 1,25 6,80 6,647 6,912
M 9 1,25 7,80 7,647 7,912
M 10 1,50 8,50 8,376 8,676
M 11 1,50 9,50 9,376 9,676
M 12 1,75 10,20 10,106 10,441
M 14 2,00 12,00 11,835 12,21
M 16 2,00 14,00 13,835 14,21
M 18 2,50 15,50 15,294 15,744
M 20 2,50 17,50 17,294 17,744
M 22 2,50 19,50 19,294 19,744
M 24 3,00 21,00 20,752 21,252
M 27 3,00 24,00 23,752 24,252
M 30 3,50 26,50 26,211 26,771
M 33 3,50 29,50 29,211 29,771
M 36 4,00 32,00 31,67 32,27
M 39 4,00 35,00 34,67 35,27
M 42 4,50 37,50 37,129 37,799
M 45 4,50 40,50 40,129 40,799
M 48 5,00 43,00 42,587 43,297
M 52 5,00 47,00 46,587 47,287
M 56 5,50 50,50 50,046 50,796

M 2.5 x 0,35 2,15 2,121 2,221
M 3 x 0,35 2,65 2,621 2,721
M 3.5 x 0,35 3,15 3,121 3,221
M 4.0 x 0,50 3,50 3,459 3,599
M 4.5 x 0,50 4,00 3,959 4,099
M 5.0 x 0,50 4,50 4,459 4,599
M 5.5 x 0,50 5,00 4,959 5,099
M 6.0 x 0,75 5,20 5,188 5,378
M 7.0 x 0,75 6,20 6,188 6,378
M 8.0 x 0,50 7,50 7,459 7,599
M 8.0 x 0,75 7,20 7,188 7,378
M 8.0 x 1,00 7,00 6,917 7,153
M 9.0 x 0,75 8,20 8,188 8,378
M 9.0 x 1,00 8,00 7,917 8,153
M 10 x 0,75 9,20 9,188 9,378
M 10 x 1,00 9,00 8,917 9,153
M 10 x 1,25 8,80 8,647 8,912
M 11 x 0,75 10,20 10,188 10,378
M 11 x 1,00 10,00 9,917 10,153
M 12 x 1,00 11,00 10,917 11,153
M 12 x 1,25 10,80 10,647 10,912
M 12 x 1,50 10,50 10,376 10,676
M 14 x 1,00 13,00 12,917 13,153
M 14 x 1,25 12,80 12,647 12,912
M 14 x 1,50 12,50 12,376 12,676
M 15 x 1,00 14,00 13,917 14,153
M 15 x 1,50 13,50 13,376 13,676
M 16 x 1,00 15,00 14,197 15,153
M 16 x 1,25 14,75 14,647 14,912
M 16 x 1,50 14,50 14,376 14,676
M 17 x 1,00 16,00 15,917 16,153
M 17 x 1,50 15,50 15,376 15,676
M 18 x 1,00 17,00 16,917 17,153
M 18 x 1,50 16,50 16,376 16,676
M 18 x 2,00 16,00 15,835 16,21
M 20 x 1,00 19,00 18,917 19,153
M 20 x 1,50 18,50 18,376 18,676
M 20 x 2,00 18,00 17,835 18,21

Nr  1 - 64 1,50 1,425 1,582
Nr  2 - 56 1,85 1,694 1,872
Nr  3 - 48 2,10 1,941 2,146
Nr  4 - 40 2,35 2,385 2,156
Nr  5 - 40 2,65 2,697 2,487
Nr  6 - 32 2,85 2,642 2,896
Nr  8 - 32 3,50 3,302 3,531
Nr 10 - 24 3,90 3,683 3,962
Nr 12 - 24 4,50 4,343 4,597

» - 20 5,10 4,976 5,268
÷ - 18 6,60 6,411 6,734
Ï - 16 8,00 7,805 8,164
Ø - 14 9,40 9,149 9,55
¸ - 13 10,80 10,584 11,013
¤™ - 12 12,20 11,996 12,456
ı - 11 13,50 13,376 13,868
ˆ - 10 16,50 16,299 16,833
Ì -   9 19,50 19,169 19,748
1 -   8 22,25 21,963 22,598

1 ∏ -   7 25,00 24,648 25,349
1 » -   7 28,00 27,823 28,524
1 Ï -   6 30,75 30,343 21,12
1 ¸ -   6 34,00 33,518 34,295
1 ˆ -   5 39,50 38,951 39,814

2 -  4,5 45,00 44,689 45,598

M 22 x 1,00 21,00 20,917 21,153
M 22 x 1,50 20,50 20,376 20,676
M 22 x 2,00 20,00 19,835 20,21
M 24 x 1,00 23,00 22,917 23,153
M 24 x 1,50 22,50 22,376 22,676
M 24 x 2,00 22,00 21,835 22,21
M 25 x 1,00 24,00 23,917 24,153
M 25 x 1,50 23,50 23,376 23,676
M 25 x 2,00 23,00 22,835 23,21
M 27 x 1,00 26,00 25,917 26,153
M 27 x 1,50 25,50 25,376 25,676
M 27 x 2,00 25,00 24,835 25,21
M 28 x 1,00 27,00 26,917 27,153
M 28 x 1,50 26,50 26,376 26,676
M 28 x 2,00 26,00 25,853 26,21
M 30 x 1,00 29,00 28,917 29,153
M 30 x 1,50 28,50 26,376 28,676
M 30 x 2,00 28,00 27,835 28,21
M 30 x 3,00 27,00 26,752 27,252
M 32 x 1,50 30,50 30,376 30,676
M 32 x 2,00 30,00 29,835 30,21
M 33 x 1,50 31,50 31,376 31,676
M 33 x 2,00 31,00 30,835 31,21
M 33 x 3,00 30,00 29,752 30,252
M 35 x 1,50 33,50 33,376 33,676
M 36 x 1,50 34,50 34,376 34,676

Standardowe gwinty metryczne ISO Drobnozwojne gwinty metryczne ISO

Tolerancja średnicy otworu dla gwintu 
wykonywanego metodą wygniatania (wg DIN 13, sekcja 50)

Z uwagi na wytrzymałość na rozciąganie nie ma potrzeby wykonywania ot-
worów pod gwint w klasie 6H , lecz wystarcza klasa 7H, gdyż spełnia wyma-
ganie, aby pokrywanie się ścianek gwintu wewnętrznego i zewnętrznego nie 
było mniejsze niż 0.32 x P.
Ponadto, dzięki temu że włókna w materiale nie są poprzecinane, gwinty wy-
gniatane posiadają wyższą wytrzymałość w porównaniu do gwintów nacinany-
ch. W efekcie tego mogą przenosić większe obciążenia.

nom. skok otwór średnica rdzenia
Ø P pod gwintu wewn.

gwint
Ø min. max.

mm mm mm mm

  nom. x skok otwór średnica rdzenia
Ø P pod gwintu wewn.

gwint
Ø min. max.

mm mm mm mm

  nom. x skok otwór średnica rdzenia
Ø P pod gwintu wewn.

gwint
Ø min. max.

mm mm mm mm

rozmiar gwinty otwór średnica rdzenia
pod gwintu wewn.

gwint
na Ø min. max.
cal mm mm mm

nom. skok otwór średnica otw. 
Ø pod 7H

gwint Ø gwintu wewn.

mm mm min max

nom. x skok otwór średnica otw. 
Ø pod 7H

gwint Ø gwintu wewn.

mm mm min max

nom. x skok otwór średnica otw. 
Ø pod 7H

gwint Ø gwintu wewn.

mm mm min max

M 2 0,40 1,85 1,84 1,88
M 2.2 0,45 2,03 2,01 2,05
M 2.5 0,45 2,30 2,28 2,32
M 3 0,50 2,80 2,79 2,85
M 3.5 0,60 3,25 3,23 3,30
M 4 0,70 3,70 3,68 3,76
M 4.5 0,75 4,20 4,17 4,25
M 5 0,80 4,65 4,63 4,71
M 6 1,00 5,55 5,52 5,62
M 7 1,00 6,55 6,52 6,62
M 8 1,25 7,40 7,36 7,47
M 9 1,25 8,40 8,36 8,47
M 10 1,50 9,30 9,26 9,38
M 11 1,50 10,30 10,26 10,38
M 12 1,75 11,20 11,15 11,29
M 14 2,00 13,10 13,05 13,20

M 16 2,00 15,10 15,05 15,20
M 18 2,50 16,90 16,83 17,02
M 20 2,50 18,90 18,83 19,02

M 5 x 0,5 4,80 4,79 4,85
M 6 x 0,75 5,65 5,62 5,70
M7 x 0,75 6,70 6,67 6,75
M 8 x 0,75 7,65 7,62 7,70
M 8 x 1,00 7,55 7,52 7,62
M9 x 0,75 8,70 8,67 8,75
M9 x 1,00 8,55 8,61 8,69
M10 x 0,75 9,70 9,67 9,75
M10 x 1,00 9,55 9,52 9,62
M10 x 1,25 9,40 9,36 9,47
M11 x 0,75 10,70 10,67 10,75
M11 x 1,00 10,55 10,52 10,62
M12 x 1,00 11,55 11,52 11,62
M12 x 1,25 11,40 11,36 11,47
M12 x 1,50 11,30 11,26 11,38
M14 x 1,00 13,55 13,52 13,62

14,00 x 1,25 13,40 13,36 13,47
14,00 x 1,50 13,30 13,26 13,38
15,00 x 1,00 14,55 14,52 14,62
15,00 x 1,50 14,30 14,26 14,38
16,00 x 1,00 15,55 15,52 15,62
16,00 x 1,50 15,30 15,26 15,38
17,00 x 1,00 16,55 16,52 16,62
17,00 x 1,50 16,30 16,26 16,38
18,00 x 1,00 17,55 17,52 17,62
18,00 x 1,50 17,30 17,26 17,38
18,00 x 2,00 17,05 17,00 17,15
20,00 x 1,00 19,55 19,52 19,62
20,00 x 1,50 19,30 19,26 19,38
22,00 x 1,50 21,30 21,26 21,38
24,00 x 1,50 23,30 23,26 23,38
24,00 x 2,00 23,10 23,05 23,20
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Wymiary otworów pod gwinty nacinane oraz wygniatane

NPT
Amerykański stożkowy gwint rurowy 1:16

gwinty UNF
DIN 336 (ISO 5864)

BSW (Whitworth)
gwinty

Gwinty rurowe (Whitworth‘a) 
(wg DIN-ISO 228) DIN 336

Gwinty pancerne (Pg)
wg DIN 40430

rozmiar zwoje śred. otw. pod gwint śred. otw. pod gwint  głębokość wiercenia głębokość wiercenia 
na cylindryczny (A) stożkowy (B) ET BT (min)
cal d1 D1 mm mm

Nr  1 - 72 1,55 1,473 1,613
Nr  2 - 64 1,90 1,755 1,913
Nr  3 - 56 2,15 2,024 2,197
Nr  4 - 48 2,40 2,271 2,459
Nr  5 - 44 2,70 2,55 2,741
Nr  6 - 40 2,95 2,819 3,023
Nr  8 - 36 3,50 3,404 3,607
Nr 10 - 32 4,10 3,962 4,166
Nr 12 - 28 4,70 4,496 4,724
» - 28 5,50 5,367 5,58
Û - 24 6,90 6,792 7,038
Ï - 24 8,50 8,379 8,626
Ø - 20 9,90 9,739 10,030
¸ - 20 11,50 11,326 11,618
¤ - 18 12,90 12,761 13,084
ı - 18 14,50 14,348 14,671
ˆ - 16 17,50 17,33 17,689
Ì - 14 20,40 20,262 20,663
1 - 12 23,25 23,109 23,569
1 ∏ - 12 26,50 26,284 26,744
1 » - 12 29,50 29,459 29,919
1 ˆ - 12 32,75 32,634 33,094
1 ¸ - 12 36,00 35,809 36,269

Pg  7 20 11,40 11,28 11,43
Pg  9 18 14,00 13,86 14,010
Pg 11 18 17,30 17,26 17,41
Pg 13,5 18 19,00 19,060 19,21
Pg 16 18 21,30 21,16 21,31
Pg 21 16 26,90 26,78 27,030
Pg 29 16 35,50 35,48 35,73
Pg 36 16 45,50 45,48 45,73
Pg 42 16 52,50 52,48 52,73
Pg 48 16 57,80 57,78 58,030

G › 28 6,80 6,561 6,843
G ∏ 28 8,80 8,566 8,848
G » 19 11,80 11,445 11,89
G Ï 19 15,25 15,395 14,95
G ¸ 14 19,00 18,631 19,172
G ı 14 21,00 20,587 21,128
G ˆ 14 24,50 24,117 24,658
G Ì 14 28,25 27,877 28,418
G 1 11 30,75 30,291 30,931
G 1 ∏ 11 35,50 34,939 35,579
G 1 » 11 39,50 38,952 39,592
G 1 ¸ 11 45,25 44,845 45,485
G 1 ˆ 11 51,00 50,788 51,428
G 2 11 57,00 56,656 57,296

› - 27  6,15  6,39  9,29 10,7
∏ - 27  8,40  8,74  9,32 10,8
» - 18 11,10 11,36 13,52 15,6
Ï - 18 14,30 14,80 13,83 16,0
¸ - 14 17,90 18,32 18,07 20,8
ˆ - 14 23,30 23,67 18,55 21,3
1 - 11,5 29,00 29,69 22,29 25,6
1 » - 11,5 37,70 38,45 22,80 26,1
1 ¸ - 11,5 43,70 44,52 22,80 26,1
2 - 11,5 55,60 56,56 23,20 26,5
2 ¸ -  8 66,30 67,62 31,57 36,3
3 -  8 82,30 83,52 33,74 38,5

W ∏ 40 2,50 – –

W B 32 3,20 – –
W ˘ 24 3,60 – –
W » 20 5,10 4,744 5,224
W  18 6,50 6,151 6,661
W Ï 16 7,90 7,512 8,052
W Ø 14 9,20 8,809 9,379
W ¸ 12 10,50 10,015 10,61
W ı 11 13,50 12,948 13,598
W ˆ 10 16,25 15,831 16,538
W Ì 9 19,25 18,647 19,411
W 1 8 22,00 21,375 22,185
W 1 ∏ 7 24,50 23,976 24,879
W 1 » 7 27,75 27,151 28,054
W 1 Ï 6 30,50 29,558 30,555
W 1 ¸ 6 33,50 32,733 33,73
W 1 ı 5 35,50 34,834 35,921
W 1 ˆ 5 39,00 38,009 39,096
W 2 4,5 44,50 43,643 44,823

Wersja A
(unikać jeśli możliwe)

Wersja B

rozmiar gwinty otwór średnica rdzenia
pod gwintu wewn.

gwint
na Ø min. max.
cal mm mm mm

rozmiar gwinty otwór średnica rdzenia
pod gwintu wewn.

gwint
na Ø min. max.
cal mm mm mm

nom. gwinty otwór średnica rdzenia
Ø pod gwintu wewn.

gwint
na Ø min. max.

cal cal mm mm mm

rozmiar gwinty otwór średnica rdzenia
pod gwintu wewn.

gwint
na Ø min. max.
cal mm mm mm

Nr 10 - 24 4,35 4,32 4,41
Nr 12 - 24 5,00 4,97 5,05
» - 20 5,75 5,71 5,80
 - 18 7,30 7,26 7,37
Ï - 16 8,80 8,76 8,87
Ø - 14 10,30 10,25 10,38
¸ - 13 11,80 11,75 11,90
¤ - 12 13,30 13,24 13,39
ı - 11 14,80 14,74 14,90
ˆ - 10 17,90 17,83 18,01
Ì - 9 20,90 20,83 21,02
1 - 8 23,90 23,82 24,03

Nr 10 - 32 4,45 4,43 4,49
Nr 12 - 28 5,10 5,08 5,15
» - 28 5,95 5,92 5,99
 - 24 7,45 7,42 7,50
Ï - 24 9,05 9,02 9,10
Ø - 20 10,50 10,46 10,56
¸ - 20 12,10 12,06 12,15
¤ - 18 13,65 13,61 13,72
ı - 18 15,25 15,21 15,32
ˆ - 16 18,30 18,25 18,37
Ì - 14 21,40 21,35 21,49
1 - 12 24,40 24,34 24,50

G › 28 7,30 7,21 7,31
G ∏ 28 9,20 9,22 9,31
G » 19 12,40 12,37 12,52
G Ï 19 15,90 15,88 16,03
G ¸ 14 19,90 19,83 20,01
G ı 14 21,90 21,73 21,91
G ˆ 14 25,40 25,33 25,51
G 1 11 32,00 31,79 32,00
G 1 » 11 40,70 40,48 40,69

Gwinty UNC Gwinty UNF Gwinty rurowe (Whitworth‘a)
(wg DIN-ISO 228)

UNC otw. pod gwint średnica otw. 
oznaczenie Ø 7H

rozmiar gwinty gwintu wewn.
na
cal mm min max

UNC otw. pod gwint średnica otw. 
oznaczenie Ø 7H

rozmiar gwinty gwintu wewn.
na
cal mm min max

rozmiar gwinty otw. pod średnica otw. 
gwint  Ø 7H

gwintu wewn.
na

cal cal mm min max

Wymiary otworów pod gwinty nacinane oraz wygniatane

NPT
Amerykański stożkowy gwint rurowy 1:16

gwinty UNF
DIN 336 (ISO 5864)

BSW (Whitworth)
gwinty

Gwinty rurowe (Whitworth‘a) 
(wg DIN-ISO 228) DIN 336

Gwinty pancerne (Pg)
wg DIN 40430

rozmiar zwoje śred. otw. pod gwint śred. otw. pod gwint  głębokość wiercenia głębokość wiercenia 
na cylindryczny (A) stożkowy (B) ET BT (min)
cal d1 D1 mm mm

Nr  1 - 72 1,55 1,473 1,613
Nr  2 - 64 1,90 1,755 1,913
Nr  3 - 56 2,15 2,024 2,197
Nr  4 - 48 2,40 2,271 2,459
Nr  5 - 44 2,70 2,55 2,741
Nr  6 - 40 2,95 2,819 3,023
Nr  8 - 36 3,50 3,404 3,607
Nr 10 - 32 4,10 3,962 4,166
Nr 12 - 28 4,70 4,496 4,724
» - 28 5,50 5,367 5,58
Û - 24 6,90 6,792 7,038
Ï - 24 8,50 8,379 8,626
Ø - 20 9,90 9,739 10,030
¸ - 20 11,50 11,326 11,618
¤ - 18 12,90 12,761 13,084
ı - 18 14,50 14,348 14,671
ˆ - 16 17,50 17,33 17,689
Ì - 14 20,40 20,262 20,663
1 - 12 23,25 23,109 23,569
1 ∏ - 12 26,50 26,284 26,744
1 » - 12 29,50 29,459 29,919
1 ˆ - 12 32,75 32,634 33,094
1 ¸ - 12 36,00 35,809 36,269

Pg  7 20 11,40 11,28 11,43
Pg  9 18 14,00 13,86 14,010
Pg 11 18 17,30 17,26 17,41
Pg 13,5 18 19,00 19,060 19,21
Pg 16 18 21,30 21,16 21,31
Pg 21 16 26,90 26,78 27,030
Pg 29 16 35,50 35,48 35,73
Pg 36 16 45,50 45,48 45,73
Pg 42 16 52,50 52,48 52,73
Pg 48 16 57,80 57,78 58,030

G › 28 6,80 6,561 6,843
G ∏ 28 8,80 8,566 8,848
G » 19 11,80 11,445 11,89
G Ï 19 15,25 15,395 14,95
G ¸ 14 19,00 18,631 19,172
G ı 14 21,00 20,587 21,128
G ˆ 14 24,50 24,117 24,658
G Ì 14 28,25 27,877 28,418
G 1 11 30,75 30,291 30,931
G 1 ∏ 11 35,50 34,939 35,579
G 1 » 11 39,50 38,952 39,592
G 1 ¸ 11 45,25 44,845 45,485
G 1 ˆ 11 51,00 50,788 51,428
G 2 11 57,00 56,656 57,296

› - 27  6,15  6,39  9,29 10,7
∏ - 27  8,40  8,74  9,32 10,8
» - 18 11,10 11,36 13,52 15,6
Ï - 18 14,30 14,80 13,83 16,0
¸ - 14 17,90 18,32 18,07 20,8
ˆ - 14 23,30 23,67 18,55 21,3
1 - 11,5 29,00 29,69 22,29 25,6
1 » - 11,5 37,70 38,45 22,80 26,1
1 ¸ - 11,5 43,70 44,52 22,80 26,1
2 - 11,5 55,60 56,56 23,20 26,5
2 ¸ -  8 66,30 67,62 31,57 36,3
3 -  8 82,30 83,52 33,74 38,5

W ∏ 40 2,50 – –

W B 32 3,20 – –
W ˘ 24 3,60 – –
W » 20 5,10 4,744 5,224
W  18 6,50 6,151 6,661
W Ï 16 7,90 7,512 8,052
W Ø 14 9,20 8,809 9,379
W ¸ 12 10,50 10,015 10,61
W ı 11 13,50 12,948 13,598
W ˆ 10 16,25 15,831 16,538
W Ì 9 19,25 18,647 19,411
W 1 8 22,00 21,375 22,185
W 1 ∏ 7 24,50 23,976 24,879
W 1 » 7 27,75 27,151 28,054
W 1 Ï 6 30,50 29,558 30,555
W 1 ¸ 6 33,50 32,733 33,73
W 1 ı 5 35,50 34,834 35,921
W 1 ˆ 5 39,00 38,009 39,096
W 2 4,5 44,50 43,643 44,823

Wersja A
(unikać jeśli możliwe)

Wersja B

rozmiar gwinty otwór średnica rdzenia
pod gwintu wewn.

gwint
na Ø min. max.
cal mm mm mm

rozmiar gwinty otwór średnica rdzenia
pod gwintu wewn.

gwint
na Ø min. max.
cal mm mm mm

nom. gwinty otwór średnica rdzenia
Ø pod gwintu wewn.

gwint
na Ø min. max.

cal cal mm mm mm

rozmiar gwinty otwór średnica rdzenia
pod gwintu wewn.

gwint
na Ø min. max.
cal mm mm mm

Nr 10 - 24 4,35 4,32 4,41
Nr 12 - 24 5,00 4,97 5,05
» - 20 5,75 5,71 5,80
 - 18 7,30 7,26 7,37
Ï - 16 8,80 8,76 8,87
Ø - 14 10,30 10,25 10,38
¸ - 13 11,80 11,75 11,90
¤ - 12 13,30 13,24 13,39
ı - 11 14,80 14,74 14,90
ˆ - 10 17,90 17,83 18,01
Ì - 9 20,90 20,83 21,02
1 - 8 23,90 23,82 24,03

Nr 10 - 32 4,45 4,43 4,49
Nr 12 - 28 5,10 5,08 5,15
» - 28 5,95 5,92 5,99
 - 24 7,45 7,42 7,50
Ï - 24 9,05 9,02 9,10
Ø - 20 10,50 10,46 10,56
¸ - 20 12,10 12,06 12,15
¤ - 18 13,65 13,61 13,72
ı - 18 15,25 15,21 15,32
ˆ - 16 18,30 18,25 18,37
Ì - 14 21,40 21,35 21,49
1 - 12 24,40 24,34 24,50

G › 28 7,30 7,21 7,31
G ∏ 28 9,20 9,22 9,31
G » 19 12,40 12,37 12,52
G Ï 19 15,90 15,88 16,03
G ¸ 14 19,90 19,83 20,01
G ı 14 21,90 21,73 21,91
G ˆ 14 25,40 25,33 25,51
G 1 11 32,00 31,79 32,00
G 1 » 11 40,70 40,48 40,69

Gwinty UNC Gwinty UNF Gwinty rurowe (Whitworth‘a)
(wg DIN-ISO 228)

UNC otw. pod gwint średnica otw. 
oznaczenie Ø 7H

rozmiar gwinty gwintu wewn.
na
cal mm min max

UNC otw. pod gwint średnica otw. 
oznaczenie Ø 7H

rozmiar gwinty gwintu wewn.
na
cal mm min max

rozmiar gwinty otw. pod średnica otw. 
gwint  Ø 7H

gwintu wewn.
na

cal cal mm min max
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Definicje i kąty, nakiełki i formy rowków wiórowych

Formy rowków wiórowych
proste rowki wiórowe, 
forma C
bez skośnej powierzchni 
natarcia

kąt pochylenia 
rowka wiórowego
15°

proste rowki wiórowe, 
forma B
ze skośną powierzchnią 
natarcia

kąt pochylenia 
rowka wiórowego
40°

kąt nakroju
kąt skośnej pow. natarcia
kąt przyłożenia
kąt natarcia

długość 
nakroju

długość części 
roboczej

średnica chwytu
długość zabieraka

kwadratowego

długość 
rowka wiór.

długość całkowita

średnica
gwintu

kąt zarysu
gwintu

średnica
nakroju

nakrój

szerokość 
ostrza

skok 
gwintu

szerokość 
rowka wiór.

ostrze

Rowek wiórowy
Ø rdzenia

zabierak
kwadratowy

Informacje ogólne Informacje ogólne

Zakres średnic
mm

Nakiełki na części roboczej

Nakiełki na chwyciedla nakrojów wg formy 
A, C, D, E

dla nakrojów wg formy
B

≤ 4,2 ➀ ➀ ➃ ➄ ➅
> 4,2 … 5,6 ➀ ➁ ➀ ➃ ➄ ➅
> 5,6 … 10,0 ➀ ➁ ➂ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅

> 10,0 ➂ ➂ ➅

Rodzaje nakiełków (standardowe,wg DIN 2197/DIN 2175)

Geometrie kanałków chłodzących

nakiełek zewnętrzny

nakiełek zewnętrzny stopniowy
na

chwycie

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322

zależnie od producenta)

na części
roboczej

nakiełek zewnętrzny

fazka

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322
zależnie od producenta)

centralny kanałek 
chłodzący z promieniowym 
doprowadzeniem chłodziwa  
na ostrza nakroju

centralny kanałek 
chłodzący z centralnym
doprowadzeniem  
chłodziwa

Definicje i kąty, nakiełki i formy rowków wiórowych

Formy rowków wiórowych
proste rowki wiórowe, 
forma C
bez skośnej powierzchni 
natarcia

kąt pochylenia 
rowka wiórowego
15°

proste rowki wiórowe, 
forma B
ze skośną powierzchnią 
natarcia

kąt pochylenia 
rowka wiórowego
40°

kąt nakroju
kąt skośnej pow. natarcia
kąt przyłożenia
kąt natarcia

długość 
nakroju

długość części 
roboczej

średnica chwytu
długość zabieraka

kwadratowego

długość 
rowka wiór.

długość całkowita

średnica
gwintu

kąt zarysu
gwintu

średnica
nakroju

nakrój

szerokość 
ostrza

skok 
gwintu

szerokość 
rowka wiór.

ostrze

Rowek wiórowy
Ø rdzenia

zabierak
kwadratowy

Informacje ogólne Informacje ogólne

Zakres średnic
mm

Nakiełki na części roboczej

Nakiełki na chwyciedla nakrojów wg formy 
A, C, D, E

dla nakrojów wg formy
B

≤ 4,2 ➀ ➀ ➃ ➄ ➅
> 4,2 … 5,6 ➀ ➁ ➀ ➃ ➄ ➅
> 5,6 … 10,0 ➀ ➁ ➂ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅

> 10,0 ➂ ➂ ➅

Rodzaje nakiełków (standardowe,wg DIN 2197/DIN 2175)

Geometrie kanałków chłodzących

nakiełek zewnętrzny

nakiełek zewnętrzny stopniowy
na

chwycie

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322

zależnie od producenta)

na części
roboczej

nakiełek zewnętrzny

fazka

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322
zależnie od producenta)

centralny kanałek 
chłodzący z promieniowym 
doprowadzeniem chłodziwa  
na ostrza nakroju

centralny kanałek 
chłodzący z centralnym
doprowadzeniem  
chłodziwa
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Przy wykonywaniu gwintów wewnętrznych cała obróbka jest 
prowadzona przez ostrza na nakroju. Dlatego wybór najbar-
dziej odpowiedniej formy nakroju należy bardzo dokładnie 
przeanalizować, ponieważ ma on duży wpływ na trwałość gwin-
townika oraz  na jakość gwintu.

W uproszczeniu, forma i długość nakroju zależą od rodzaju ot-
woru pod gwint. Dla otworów przelotowych długość nakroju nie 
jest istotna. Natomiast, podczas wykonywania otworów nieprze-
lotowych, wióry muszą być odprowadzane w przeciwnym kie-
runku do kierunku posuwu, a przy wycofywaniu gwintownika 
muszą one zostać odcięte. 
Na długość nakroju gwintownika mają wpływ przeciwstawne 

Forma A

średni, 3,5 - 5,5 x skok,
ze skośną powierzchnią natarcia, 
do wszystkich otworów przelotowych
i głębokich gwintów w materiałach 
średnio- i długowiórowych

długi, 6 - 8 x skok
do krótkich
przelotowych otworów

6…8 x skok

3,5…5,5 x skok
Forma B

Forma C

średni, 3,5 - 5 x skok
do krótkich
przelotowych otworów

krótki, 2 - 3 x skok
do ślepych otworów
i do ogólnej obróbki
aluminium (>10% Si), żeliwa 
szarego
i mosiądzu

2…3 x skok

3,5…5 x skok
Forma D

bardzo krótki, 1,5-2 x skok, 
do ślepych otworów
z krótkim wybiegiem.
W miarę możliwości unikać.

1,5…2 x skok
forma E

bardzo krótki, 1-1,5 x skok,
do ślepych otworów
z krótkim wybiegiem.
W miarę możliwości unikać.

1…1,5 x skok
Forma F

Informacje ogólne Informacje ogólne

Formy nakrojów, wybór i zastosowanie

czynniki. Aby uniknąć przeciążenia, zbyt wczesnego stępienia 
i rozbicia gwintu, długość nakroju nie powinna być zbyt mała. Z 
drugiej strony, zwiększenie długości nakroju zwiększa moment 
obrotowy i ryzyko uszkodzenia gwintownika. Natomiast skośna 
powierzchnia natarcia (forma B) zapewnia odprowadzanie wiór-
ów w kierunku zgodnym z kierunkiem posuwu.

Formy nakrojów wg DIN 2197

otwór 
przelotowy

otwór 
nieprzelotowy 

Przy wykonywaniu gwintów wewnętrznych cała obróbka jest 
prowadzona przez ostrza na nakroju. Dlatego wybór najbar-
dziej odpowiedniej formy nakroju należy bardzo dokładnie 
przeanalizować, ponieważ ma on duży wpływ na trwałość gwin-
townika oraz  na jakość gwintu.

W uproszczeniu, forma i długość nakroju zależą od rodzaju ot-
woru pod gwint. Dla otworów przelotowych długość nakroju nie 
jest istotna. Natomiast, podczas wykonywania otworów nieprze-
lotowych, wióry muszą być odprowadzane w przeciwnym kie-
runku do kierunku posuwu, a przy wycofywaniu gwintownika 
muszą one zostać odcięte. 
Na długość nakroju gwintownika mają wpływ przeciwstawne 

Forma A

średni, 3,5 - 5,5 x skok,
ze skośną powierzchnią natarcia, 
do wszystkich otworów przelotowych
i głębokich gwintów w materiałach 
średnio- i długowiórowych

długi, 6 - 8 x skok
do krótkich
przelotowych otworów

6…8 x skok

3,5…5,5 x skok
Forma B

Forma C

średni, 3,5 - 5 x skok
do krótkich
przelotowych otworów

krótki, 2 - 3 x skok
do ślepych otworów
i do ogólnej obróbki
aluminium (>10% Si), żeliwa 
szarego
i mosiądzu

2…3 x skok

3,5…5 x skok
Forma D

bardzo krótki, 1,5-2 x skok, 
do ślepych otworów
z krótkim wybiegiem.
W miarę możliwości unikać.

1,5…2 x skok
forma E

bardzo krótki, 1-1,5 x skok,
do ślepych otworów
z krótkim wybiegiem.
W miarę możliwości unikać.

1…1,5 x skok
Forma F

Informacje ogólne Informacje ogólne

Formy nakrojów, wybór i zastosowanie

czynniki. Aby uniknąć przeciążenia, zbyt wczesnego stępienia 
i rozbicia gwintu, długość nakroju nie powinna być zbyt mała. Z 
drugiej strony, zwiększenie długości nakroju zwiększa moment 
obrotowy i ryzyko uszkodzenia gwintownika. Natomiast skośna 
powierzchnia natarcia (forma B) zapewnia odprowadzanie wiór-
ów w kierunku zgodnym z kierunkiem posuwu.

Formy nakrojów wg DIN 2197

otwór 
przelotowy

otwór 
nieprzelotowy 
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Informacje ogólne Informacje ogólne

Formy nakrojów, wybór i zastosowanie

ok. 2 x zwojów

ok. 5 x zwojów

Długość nakroju
dla zestawu 2 gwintowników ręcznych

Forma D

Forma C

ok. 6 x zwojów

Długość nakroju
dla zestawu 3 gwintowników ręcznych

Forma A

Forma D

ok. 2 x zwojówForma C

Wytyczne doboru gwintowników
Podczas gdy rodzaj otworu pod gwint określa typ nakroju, to 
pozostałe cechy gwintownika jak kształt, ilość i kierunek rowków 
wiórowych, geometrie ostrzy, itp. zależne są od obrabianego 
materiału i zastosowania. Standardowo, gwintowniki ogólnego 
zastosowania do gwintów metrycznych do M16 mają trzy ostrza, 
powyżej tego wymiaru cztery lub więcej. 

Gwintowniki z lewoskrętnymi rowkami wiórowymi lub ze skośną 
powierzchnią natarcia, odprowadzają wióry w kierunku zgod-
nym z kierunkiem posuwu, dlatego są specjalnie zalecane do 
obróbki otworów przelotowych. Zastosowanie gwintowników 
z rowkami prostymi i długim nakrojem (forma D) daje również 
dobre rezultaty.

Do obróbki otworów nieprzelotowych zalecamy gwintowniki z 
prawoskrętnymi rowkami wiórowymi, lub gwintowniki o rowkach 
prostych z krótkim nakrojem. Narzędzia z rowkami wiórowymi 
prawoskrętnymi odprowadzają wióry do tyłu tzn. w kierunku 

chwytu. Długość nakroju jest tak dobrana aby przy wycofaniu 
gwintownika wióry nie zakleszczały się i były łatwo odcinane.

Do wykonywania gwintów w stopach aluminium >10% Si, 
żeliwach szarych i mosiądzach zaleca się gwintowniki z krótkim 
nakrojem, niezależnie od tego czy otwór jest ślepy czy prze-
lotowy. Przy obróbce takich materiałów, gwintownik z długim 
nakrojem działałby jak rozwiertak zgrubny z rozdzieleczem wi-
órów. Otwór zostałby powiększony do wymiaru gwintu, a sam 
gwint nie byłby wykonany.  

Gwintowniki z prostymi rowkami wiórowymi są najbardziej 
uniwersalne, ale mają tą wadę, że nie zapewniają optymalnej 
wydajności obróbki dla poszczególnych materiałów. Opłaca się 
więc zadać sobie trochę trudu i dobrać najbardziej odpowiednie 
narzędzie do danego zastosowania.

gwintownik wstępny

gwintownik 
wykańczak

gwintownik wstępny

gwintownik pośredni

gwintownik 
wykańczak

ok. 4 x zwojów

otwór przelotowy

Gwintowniki o  prostych 
rowkach wiórowych
z krótkim nakrojem

otwór nieprzelotowy 

Gwintowniki o  prostych 
rowkach wiórowych
ze skośną powierzchnią 
natarcia

Gwintowniki o 
lewoskrętnych 
rowkach wiórowych

Gwintowniki o  prostych 
rowkach wiórowych
z długim nakrojem

Gwintowniki o 
prawoskrętnych rowkach 
wiórowych

Informacje ogólne Informacje ogólne

Formy nakrojów, wybór i zastosowanie

ok. 2 x zwojów

ok. 5 x zwojów

Długość nakroju
dla zestawu 2 gwintowników ręcznych

Forma D

Forma C

ok. 6 x zwojów

Długość nakroju
dla zestawu 3 gwintowników ręcznych

Forma A

Forma D

ok. 2 x zwojówForma C

Wytyczne doboru gwintowników
Podczas gdy rodzaj otworu pod gwint określa typ nakroju, to 
pozostałe cechy gwintownika jak kształt, ilość i kierunek rowków 
wiórowych, geometrie ostrzy, itp. zależne są od obrabianego 
materiału i zastosowania. Standardowo, gwintowniki ogólnego 
zastosowania do gwintów metrycznych do M16 mają trzy ostrza, 
powyżej tego wymiaru cztery lub więcej. 

Gwintowniki z lewoskrętnymi rowkami wiórowymi lub ze skośną 
powierzchnią natarcia, odprowadzają wióry w kierunku zgod-
nym z kierunkiem posuwu, dlatego są specjalnie zalecane do 
obróbki otworów przelotowych. Zastosowanie gwintowników 
z rowkami prostymi i długim nakrojem (forma D) daje również 
dobre rezultaty.

Do obróbki otworów nieprzelotowych zalecamy gwintowniki z 
prawoskrętnymi rowkami wiórowymi, lub gwintowniki o rowkach 
prostych z krótkim nakrojem. Narzędzia z rowkami wiórowymi 
prawoskrętnymi odprowadzają wióry do tyłu tzn. w kierunku 

chwytu. Długość nakroju jest tak dobrana aby przy wycofaniu 
gwintownika wióry nie zakleszczały się i były łatwo odcinane.

Do wykonywania gwintów w stopach aluminium >10% Si, 
żeliwach szarych i mosiądzach zaleca się gwintowniki z krótkim 
nakrojem, niezależnie od tego czy otwór jest ślepy czy prze-
lotowy. Przy obróbce takich materiałów, gwintownik z długim 
nakrojem działałby jak rozwiertak zgrubny z rozdzieleczem wi-
órów. Otwór zostałby powiększony do wymiaru gwintu, a sam 
gwint nie byłby wykonany.  

Gwintowniki z prostymi rowkami wiórowymi są najbardziej 
uniwersalne, ale mają tą wadę, że nie zapewniają optymalnej 
wydajności obróbki dla poszczególnych materiałów. Opłaca się 
więc zadać sobie trochę trudu i dobrać najbardziej odpowiednie 
narzędzie do danego zastosowania.

gwintownik wstępny

gwintownik 
wykańczak

gwintownik wstępny

gwintownik pośredni

gwintownik 
wykańczak

ok. 4 x zwojów

otwór przelotowy

Gwintowniki o  prostych 
rowkach wiórowych
z krótkim nakrojem

otwór nieprzelotowy 

Gwintowniki o  prostych 
rowkach wiórowych
ze skośną powierzchnią 
natarcia

Gwintowniki o 
lewoskrętnych 
rowkach wiórowych

Gwintowniki o  prostych 
rowkach wiórowych
z długim nakrojem

Gwintowniki o 
prawoskrętnych rowkach 
wiórowych
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Informacje ogólne Informacje ogólne

Gwintowniki do gwintów metrycznych ISO wg DIN EN 22857 
(wyciąg)

Zarys gwintu nakrętki Zarys gwintu gwintownika

średnica gwintu
średnica nom. otworu pod gwint
średnica podziałowa
skok gwintu
kąt zarysu gwintu
wysokość zarysu gwintu
thread profile
położenie lini zerowej tolerancji, 
na średnicy nominalnej dla tolerancji H,
ponad nią dla tolerancji G

tolerancja otworu pod gwint
tolerancja średnicy podziałowej

średnica gwintu
d min. dopuszczalna średnica gwintownika
minimalny luz na średnicy gwintu 
diameter
średnica podziałowa
min. wymiar średnicy podziałowej
max. wymiar średnicy podziałowej
ochyłka górna średnicy podziałowej
ochyłka dolna średnicy podziałowej

tolerancja średnicy 
podziałowej gwintownika

W celu zunifikowania połączeń gwintowych, stworzony został 
gwint metryczny ISO. Zyskał on akceptację wszystkich wytwór-
ców, przez co jest najbardziej popularnym typem połączenia 
gwintowego. Ten fakt został również odzwierciedlony w naszej 
ofercie gwintowników. 

Klasy dokładności (oznaczenia)
Klasy dokładności gwintów zewnętrznych są określone cyframi 
od 3 do 9, a dla gwintów wewnętrznych od 4 do 8 Cyfra 3 ozna-
cza najwęższą tolerancję a 9 - najszerszą. 

Położenia pól tolerancji (symbole literowe)
Położenia pól tolerancji gwintu metrycznego, wewnętrznego 
ISO  określa się dużymi literami od A do H, natomiast gwintu 
zewnętrznego - małymi literami od a do h. Pola tolerancji ozna-
czone od A do G mają odchyłki dodatnie, pola od a do g mają 
odchyłki ujemne, natomiast dla pól oznaczonych H i h jedna z 
odchyłek równa się 0. Najczęściej używane są tolerancje ozna-
czone H i g. Dla gwintów pod powłoki ochronne stosuje się pola 
tolerancji G i e. 

Przy wykonywaniu gwintów metrycznych zewnętrznych w tole-
rancji od a do g, muszą  być zachowane odchyłki określone dla 
średnicy zewnętrznej (średnica zewnętrzna trzpienia = średnica 
nominalna minus odchyłka).

Pola tolerancji (gwinty wewnętrzne) /
Klasy tolerancji (gwintowniki)
Klasy dokładności i położenia pól tolerancji określają tolerancję 
wykonania, która opisana jest literami i cyframi.

W większości przypadków oznaczenie tolerancji gwintownika 
odpowiada oznaczeniu wykonanego nim gwintu wewnętrznego. 
Jednak w niektórych przypadkach oznaczenia te są różne.

Zarys nominalny: Tolerancje: Zarys nominalny: Tolerancja:

Tolerancja 
wykonywanego

gwintu wewnętrznegoStosowane klasy
gwintowników

 Oznaczenie* Symbol

DIN EN 22857

Klasy tolerancji 
gwintowników

* Tolerancje tych 3 klas zastosowania są obliczane z wykorzystaniem
następujących danych, w zależności od jednostki tolerancji "t", której wartość 
odpowiada wartości tolerancji średnicy podziałowej TD2 gwintu wewnętrznego
 wykonanego w 5 klasie dokładności (polerowany do skoku 0,2 mm):
t = TD2  Tolerancja 5 klasy dokładności gwintu wewnętrznego

Klasa 1 ISO 1 4H 5H

Klasa 2 ISO 2   6H

Klasa 3 ISO 3    6G

     – –     7G

DIN 802 część 1
(wycofana)

Klasy tolerancji / położenia pól tolerancji   

Gwintowniki z przesuniętymi polami tolerancji, zgodnie z normą 
DIN 802 część 1, są oznaczane dodatkową literą X (6 HX, 6GX).

Zalecamy stosowanie gwintowników zgodnie z poniższą tabelą:

Pola tolerancji wykonywanego gwintu wewnętrznego

Klasa tolerancji gwintowników

To
le

ra
nc

je
 w

 µ
m

Informacje ogólne Informacje ogólne

Gwintowniki do gwintów metrycznych ISO wg DIN EN 22857 
(wyciąg)

Zarys gwintu nakrętki Zarys gwintu gwintownika

średnica gwintu
średnica nom. otworu pod gwint
średnica podziałowa
skok gwintu
kąt zarysu gwintu
wysokość zarysu gwintu
thread profile
położenie lini zerowej tolerancji, 
na średnicy nominalnej dla tolerancji H,
ponad nią dla tolerancji G

tolerancja otworu pod gwint
tolerancja średnicy podziałowej

średnica gwintu
d min. dopuszczalna średnica gwintownika
minimalny luz na średnicy gwintu 
diameter
średnica podziałowa
min. wymiar średnicy podziałowej
max. wymiar średnicy podziałowej
ochyłka górna średnicy podziałowej
ochyłka dolna średnicy podziałowej

tolerancja średnicy 
podziałowej gwintownika

W celu zunifikowania połączeń gwintowych, stworzony został 
gwint metryczny ISO. Zyskał on akceptację wszystkich wytwór-
ców, przez co jest najbardziej popularnym typem połączenia 
gwintowego. Ten fakt został również odzwierciedlony w naszej 
ofercie gwintowników. 

Klasy dokładności (oznaczenia)
Klasy dokładności gwintów zewnętrznych są określone cyframi 
od 3 do 9, a dla gwintów wewnętrznych od 4 do 8 Cyfra 3 ozna-
cza najwęższą tolerancję a 9 - najszerszą. 

Położenia pól tolerancji (symbole literowe)
Położenia pól tolerancji gwintu metrycznego, wewnętrznego 
ISO  określa się dużymi literami od A do H, natomiast gwintu 
zewnętrznego - małymi literami od a do h. Pola tolerancji ozna-
czone od A do G mają odchyłki dodatnie, pola od a do g mają 
odchyłki ujemne, natomiast dla pól oznaczonych H i h jedna z 
odchyłek równa się 0. Najczęściej używane są tolerancje ozna-
czone H i g. Dla gwintów pod powłoki ochronne stosuje się pola 
tolerancji G i e. 

Przy wykonywaniu gwintów metrycznych zewnętrznych w tole-
rancji od a do g, muszą  być zachowane odchyłki określone dla 
średnicy zewnętrznej (średnica zewnętrzna trzpienia = średnica 
nominalna minus odchyłka).

Pola tolerancji (gwinty wewnętrzne) /
Klasy tolerancji (gwintowniki)
Klasy dokładności i położenia pól tolerancji określają tolerancję 
wykonania, która opisana jest literami i cyframi.

W większości przypadków oznaczenie tolerancji gwintownika 
odpowiada oznaczeniu wykonanego nim gwintu wewnętrznego. 
Jednak w niektórych przypadkach oznaczenia te są różne.

Zarys nominalny: Tolerancje: Zarys nominalny: Tolerancja:

Tolerancja 
wykonywanego

gwintu wewnętrznegoStosowane klasy
gwintowników

 Oznaczenie* Symbol

DIN EN 22857

Klasy tolerancji 
gwintowników

* Tolerancje tych 3 klas zastosowania są obliczane z wykorzystaniem
następujących danych, w zależności od jednostki tolerancji "t", której wartość 
odpowiada wartości tolerancji średnicy podziałowej TD2 gwintu wewnętrznego
 wykonanego w 5 klasie dokładności (polerowany do skoku 0,2 mm):
t = TD2  Tolerancja 5 klasy dokładności gwintu wewnętrznego

Klasa 1 ISO 1 4H 5H

Klasa 2 ISO 2   6H

Klasa 3 ISO 3    6G

     – –     7G

DIN 802 część 1
(wycofana)

Klasy tolerancji / położenia pól tolerancji   

Gwintowniki z przesuniętymi polami tolerancji, zgodnie z normą 
DIN 802 część 1, są oznaczane dodatkową literą X (6 HX, 6GX).

Zalecamy stosowanie gwintowników zgodnie z poniższą tabelą:

Pola tolerancji wykonywanego gwintu wewnętrznego

Klasa tolerancji gwintowników
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Połączenia gwintowe z różnymi luzami bocznymi

gwint
wewnętrzny

gwint
zewnętrzny

gwint
wewnętrzny

gwint
zewnętrzny

gwint 
wewnętrzny

gwint
zewnętrzny

średnica d
 

gwintu zewnętrznego

średnica D
 

gwintu wewnętrznego

średnica d
 

gwintu zewnętrznego

średnica D
 gwintu 

wewnętrznego

średnica d
 

gwintu zewnętrznego

Połączenie gwintowe bez luzu bocznego (H/h)

Połączenie gwintowe z małym luzem bocznym (H/g lub H/e) z podstawową
odchyłką  gwintu zewnętrznego

Połączenie gwintowe z dużym luzem bocznym (G/g lub G/e)
gwintu zewnętrznego i wewnętrznego

Informacje ogólne

Gwintowniki do gwintów metrycznych ISO wg DIN EN 22857 
(wyciąg)
Tolerancje i pasowania gwintów

Klasa dokładna (S):

Klasa średnio dokładna (N):

Klasa zgrubna (L):

Dla gwintów precyzyjnych, tylko gdy małe odchyłki luzów są do-
puszczalne.

Ogólne zastosowanie

Gdy nie ma specjalnych wymagań dokładności wykonania, lub 
gdy w procesie produkcyjnym występują pewne utrudnienia np. 
gwinty są walcowane na gorąco, wykonywane w głębokich ot-
worach nieprzelotowych lub w częściach z tworzyw sztuczny-
ch.

Pasowania pomiędzy gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
są określone klasami dokładności oddzielonymi ukośnikiem 
np. 6H/6g (gwint wew. / zew.). Pasowanie jest dobierane przez 
skojarzenie śruby i nakrętki, dla uzyskania odpowiedniego 
połączenia gwintowego. 
Klasy dokładności gwintu (dokładna, średnio-dokładna i zgrub-
na) są przypisane do trzech długości połączenia gwintowego: 
krótkiej (S), średniej (N) i długiej (L). Ogólne wytyczne wyboru 
klasy tolerancji:

Długość połączenia gwintowego

Dla standardowej długości (N) powinny być dobrane następujące 
połączenia gwintowe:

Dla zapewnienia odpowiedniej nośności połączenia gwintowego, 
przy małej długości gwintu, zalecamy stosowanie ciaśniejszych 
połączeń. Natomiast przy dużych długościach należy stosować 
luźniejsze połączenia w celu zniwelowania odchyłek podziałki.

Jakość połączenia gwintowego jest również zależna od długości 
skręcenia. Zgodnie z normami ISO długość tą możemy podzielić 
na trzy grupy:

S (Short) = krótkie połączenie gwintowe
N (Normal) = średnie połączenie gwintowe
L (Long) = długie połączenie gwintowe

średnica D
 

gwintu wewnętrznego

Wyjaśnienia symboli

D = Ø nom. gwintu wewnętrznego
D1 = Ø otworu pod gwint 
D2 = Ø podziałowa gwintu wewnętrznego
d = Ø nom. gwintu zewnętrznego
d2 = Ø podziałowa gwintu zewnętrznego
d3 = Ø rdzenia gwintu wewnętrznego
P = Skok gwintu
α = Kąt zarysu gwintu
H = Głębokość nośna gwintu
Ao = Górna odchyłka tolerancji 
Au = Dolna odchyłka tolerancji 
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≤ 850 – 10 - 15 15 - 20 30 - 50 

≤ 1000 – 10 - 20 15 - 25 30 - 50 

≤ 750 – 10 - 15 15 - 20 30 - 50 

≤ 850 – 10 - 15 15 - 20 30 - 50 

≥ 850 … 1200 – 8 - 12 10 - 15 25 - 40 

≥ 850 … 1200 – 8 - 12 10 - 15 25 - 40 

≤ 1000 – 6 - 10 8 - 12 25 - 40 

≥ 650 … 1000 – 6 - 10 8 - 12 25 - 40 

≤ 850 – 6 - 12 8 - 15 30 - 50 

≤ 850 – 6 - 12 8 - 15 30 - 50 

≤ 850 – 6 - 12 8 - 15 30 - 50 

≤ 800 – 10 - 15 15 - 20 30 - 50 

≤ 1000 – 10 - 20 15 - 25 30 - 50 

≤ 1000 – 10 - 15 15 - 20 30 - 50 

≤ 1200 – 10 - 15 15 - 20 30 - 50 

≤ 1200 – 10 - 15 15 - 20 30 - 50 

– ≤ 240 10 - 20 15 - 25 30 - 50 

≤ 400 – 15 - 20 20 - 25 30 - 50

≤ 400 – 15 - 20 20 - 25 30 - 50

≤ 600 – 15 - 20 20 - 25 30 - 50

≤ 600 – 15 - 20 20 - 25 25 - 40

– ≤ 240 15 - 20 20 - 25 30 - 40

– ≤ 240 15 - 20 20 - 25 30 - 40

– < 300 15 - 20 20 - 25 30 - 40

≤ 600 – 10 - 15 15 - 20 25 - 30

≤ 600 – 10 - 15 15 - 20 25 - 30
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≤ 1200 – - 2 - 8 -
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Materiały obrabiane i zalecane parametry obróbki

Parametry obróbki dla gwintowników

 Grupa materiałowa Wytrzymałość
MPa [N/mm2]

Twardość
HB

Prędkość skrawania Vc  [m/min]*

HSS-E PM HSS-E Węglik monolit

Stale konstrukcyjne

Stale automatowe

Stale niestopowe do nawęglania

Stale węglowe do ulepszania cieplnego

Stale stopowe do nawęglania

Stale stopowe do ulepszania cieplnego

Stale stopowe narzędziowe

Stale szybkotnące

Stale nierdzewne i kwasoodporne, z siarką

 austenityczne

 martenzytyczne

Stale konstrukcyjne

Stale automatowe

Stale do nawęglania

Stale do ulepszania cieplnego

Stale do azotowania

Żeliwa sferoidalne

Aluminium i stopy Al

Stopy ciągliwe Al

Odlewnicze stopy Al ≤ 10% Si

          > 10 % Si

Żeliwa

Żeliwa sferoidalne

Żeliwa ciągliwe

Mosiądz krótkowiórowy

    długowiórowy

Tworzywa sztuczne

Stopy magnezu

Tytan i stopy tytanu

Stopy niklu

* Dla narzędzi pokrywanych - prędkość skrawania może być zwiększona o 50%

mogą być zastąpione przez narzędzia z kolorowym onaczeniem ...

Narzędzia
z kolorowym oznaczeniem

Dobór alternatywny
Jeżeli optymalny gwintownik do danej obróbki nie jest dostępny, 
można użyć narzędzia oznaczonego innym kolorem paska. 
Tabela poniżej pokazuje alternatywne możliwości. 

Zalecane jest przeprowadzenie wstępnych testów na obrabiar-
ce z wybranym alternatywnie narzędziem. Prędkość skrawania, 
trwałość narzędzia i jakość obróbki mogą nie odpowiadać para-
metrom stosowanym przy optymalnie dobranym narzędziu.

++ optymalny + warunkowo - nieodpowiedni

Problemy przy stosowaniu
nowych gwintowników

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Wykonany gwint
jest zbyt luźny

niewłaściwie dobrany typ gwintownika
do zastosowania 

zastosować odpowiednio dobrany
gwintownik do materiału obrabianego

zbyt mała średnica otworu pod gwint dobrać odpowiednią średnicę otworu wstępnego 
z tabeli w "Sekcji Technicznej". Uwaga na  
otwory wstępne pod wygniataki.

błąd położenia lub prostopadłości
otworu pod gwint

- sprawdzić mocowanie narzędzia
- zastosować oprawkę wahliwą
- sprawdzić wiertło

nieodpowiedni posuw wrzeciona obrabiarki - zastosować posuw mechaniaczny
- zastosować oprawkę kompensacyjną

przyklejanie się wiórów na powierzchni
przyłożenia gwintowanika

- zastosować nowy gwintownik
- zastosować pokryty gwintownik
- poprawić chłodzenie i smarowanie

nieodpowiedni nakrój gwintownika
przy małej głębokości otworu

- gwintować z posuwem wymuszonym
- użyć gwintownik ze zmodyfikowanym nakrojem

zbyt wysoka prędkość skrawania - zredukować prędkość skrawania
- poprawić chłodzenie i smarowanie

wydajność chłodzenia lub smarowania
zbyt niska

zapewnić odpowiedni rodzaj i wydatek
chłodzenia oraz sprawdzić jego stężenie

tolerancja wykonania gwintownika
 nie jest zgodna ze specyfikacją gwintu
lub sprawdzianu

zastosować odpowiedni gwintownik
do wymaganych tolerancji

Gwint wykonany
nieprostopadle

zbyt duży nacisk przy wprowadzaniu
gwintownika ze skrętnymi rowkami
wiórowymi

dla gwintowników ze skrętnymi rowkami wiórowymi
wymagany jest niewielki nacisk przy wprowadzaniu.
gwintowniki te powinny być używane 
z oprawkami kompesacyjnymi.

zbyt mały nacisk przy wprowadzaniu
gwintownika ze skośną powierzchnią
natarcia (forma "B") 

dla gwintowników lewych lub ze skośną 
pow. natarcia wymagany jest większy nacisk;
sprawdzić czy jest odpowiednia wielkość
stosowanego nacisku

Wykonany gwint
jest zbyt ciasny

tolerancja wykonania gwintownika
 nie zgodna ze specyfikacją gwintu
lub sprawdzianu

zastosować odpowiedni gwintownik
do wymaganych tolerancji

niewłaściwy typ gwintownika zastosować odpowiednio dobrany
gwintownik do materiału obrabianego

gwintownik nie skrawa właściwie
(sprawdzian nie wkręca się)

unikać dużych sił osiowych w trakcie
gwintowania

zbyt duża sztywność  wrzeciona obrabiarki zastosować oprawkę kompensacyjną

Rozwiązywanie problemów
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Problemy przy stosowaniu
nowych gwintowników

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Powierzchnia gwintu 
niezgodna z wymogami

geometria gwintownika nieodpowiednia 
do zastosowania 

zastosować odpowiednio dobrany
gwintownik do materiału obrabianego

zbyt wysoka prędkość skrawania - zredukować prędkość skrawania
- poprawić chłodzenie i smarowanie

nie wystarczające chłodznie
(stężenie i wydatek)

zapewnić odpowiednie chłodziwo 
w wystarczającej ilości

wióry zakleszczają się zastosować odpowiedni typ gwintownika

zbyt mała średnica otworu pod gwint dobrać odpowiednią średnicę otworu wstępnego wg 
DIN 336 lub obowiązujących norm.

zbyt duże obciążenie gwintownika gdy materiał 
trudnoobrabialny lub duży skok gwintu

zastosować zestaw gwintowników ręcznych

narost na ostrzu zastosować pokryty gwintownik

przyklejanie się wiórów zwiększyć wydajność chłodzenia

Trwałość narzędzia
zbyt niska

utwardzenie powierzchni materiału w otworze wst. - sprawdzić zużycie wiertła
- przeprowadzić obr. cieplną zmiękczającą
przed wykonaniem gwintu

wszystkie możliwe przyczyny z punktu :
„Powierzchnia gwintu nie zgodna z wymogami”

wszystkie możliwe rozwiązania z punktu :
„Powierzchnia gwintu nie zgodna z wymogami”

wióry zakleszczają się zastosować odpowiedni gwintownik

Złamanie narzędzia
w trakcie obróbki lub 
wycofania

zbyt mała średnica otworu pod gwint dobrać odpowiednią średnicę otworu wstępnego
wg DIN 336 lub obowiązujących norm

zbyt duże obciążenie ostrzy na nakroju - użyć gwintowanik z dłuższym nakrojem
(otwory przelotowe i nieprzelotowe )
- użyć gwintownik z większą ilością 
ostrzy
- zastosować zestaw gwintowników ręcznych 

gwintownik uderza w dno otworu
 

- sprawdzić głębokość otworu
- zastosować oprawkę kompensacyjną
 

- brak lub niewłaściwie wykonana
fazka na otworze wstępnym
- błąd położenia lub prostopadłości
otworu wstępnego

- wykonać prawidłową fazę na 
otworze pod gwint
- sprawdzić mocowanie narzędzia
- zastosować oprawkę wahliwą
- sprawdzić i skorygować wiertło

- twardość narzędzia nieodpowiednia

- geometria gwintownika nieodpowiednia 

dobrać odpowiedni typ gwintownika
do danego zastosowania 

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów

Problemy przy stosowaniu
nowych gwintowników

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Powierzchnia gwintu 
niezgodna z wymogami

geometria gwintownika nieodpowiednia 
do zastosowania 

zastosować odpowiednio dobrany
gwintownik do materiału obrabianego

zbyt wysoka prędkość skrawania - zredukować prędkość skrawania
- poprawić chłodzenie i smarowanie

nie wystarczające chłodznie
(stężenie i wydatek)

zapewnić odpowiednie chłodziwo 
w wystarczającej ilości

wióry zakleszczają się zastosować odpowiedni typ gwintownika

zbyt mała średnica otworu pod gwint dobrać odpowiednią średnicę otworu wstępnego wg 
DIN 336 lub obowiązujących norm.

zbyt duże obciążenie gwintownika gdy materiał 
trudnoobrabialny lub duży skok gwintu

zastosować zestaw gwintowników ręcznych

narost na ostrzu zastosować pokryty gwintownik

przyklejanie się wiórów zwiększyć wydajność chłodzenia

Trwałość narzędzia
zbyt niska

utwardzenie powierzchni materiału w otworze wst. - sprawdzić zużycie wiertła
- przeprowadzić obr. cieplną zmiękczającą
przed wykonaniem gwintu

wszystkie możliwe przyczyny z punktu :
„Powierzchnia gwintu nie zgodna z wymogami”

wszystkie możliwe rozwiązania z punktu :
„Powierzchnia gwintu nie zgodna z wymogami”

wióry zakleszczają się zastosować odpowiedni gwintownik

Złamanie narzędzia
w trakcie obróbki lub 
wycofania

zbyt mała średnica otworu pod gwint dobrać odpowiednią średnicę otworu wstępnego
wg DIN 336 lub obowiązujących norm

zbyt duże obciążenie ostrzy na nakroju - użyć gwintowanik z dłuższym nakrojem
(otwory przelotowe i nieprzelotowe )
- użyć gwintownik z większą ilością 
ostrzy
- zastosować zestaw gwintowników ręcznych 

gwintownik uderza w dno otworu
 

- sprawdzić głębokość otworu
- zastosować oprawkę kompensacyjną
 

- brak lub niewłaściwie wykonana
fazka na otworze wstępnym
- błąd położenia lub prostopadłości
otworu wstępnego

- wykonać prawidłową fazę na 
otworze pod gwint
- sprawdzić mocowanie narzędzia
- zastosować oprawkę wahliwą
- sprawdzić i skorygować wiertło

- twardość narzędzia nieodpowiednia

- geometria gwintownika nieodpowiednia 

dobrać odpowiedni typ gwintownika
do danego zastosowania 

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
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Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Wykonany gwint
jest zbyt luźny

zadziory usunąć zadziory

nie zachowana geometria 
gwintownika (dł. nakroju, kąty: natarcia,
nakroju i skośnej pow. natarcia)

- przy regeneracji stosować

- przestrzegać instrukcje regeneracji 

Wykonany gwint
jest zbyt ciasny

zużyte powierzchnie nie zostały 
właściwie zregenerowane

zregenerować narzędzie ponownie lub użyć nowy 
gwintownik ;
sprawdzić granicę zużycia.

zbyt małe wymiary gwintownika
z powodu dużej liczby regeneracji

osiągnięto max. liczbę regeneracji;
zastosować nowy gwintownik

Powierzchnia gwintu
niezgodna z wymogami

zadziory usunąć zadziory

nie zachowana geometria 
gwintownika (dł. nakroju, kąty: natarcia,
nakroju i skośnej pow. natarcia)

- przy regeneracji uwzględnić dane techn.

- przestrzegać instrukcje regeneracji 

zbyt duża chropowatość powierzchni
regenerowanego gwintownika

zregenerować narzędzie ponownie lub użyć nowy 
gwintownik ;
sprawdzić granicę zużycia.

narost na narzędziu usunąć ślady narostu

Trwałość narzędzia
zbyt niska

nie zachowana geometria 
gwintownika (dł. nakroju, kąty: natarcia,
nakroju i skośnej pow. natarcia)

zregenerować narzędzie ponownie lub użyć nowy 
gwintownik ;
sprawdzić granicę zużycia.

spadek twardości narzędzia przez 
wpływ ciepła wydzielonego podczas 
szlifowania

- sprawdzić jakość ściernicy
- sprawdzić wydajność chłodzenia

starcie pokrycia - pokryć  ponownie
- dobrać odpowiednie pokrycie do 
materiału obrabianego

Problemy przy stosowaniu
gwintowników regenerowanych

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Wykonany gwint
jest zbyt luźny

zadziory usunąć zadziory

nie zachowana geometria 
gwintownika (dł. nakroju, kąty: natarcia,
nakroju i skośnej pow. natarcia)

- przy regeneracji stosować

- przestrzegać instrukcje regeneracji 

Wykonany gwint
jest zbyt ciasny

zużyte powierzchnie nie zostały 
właściwie zregenerowane

zregenerować narzędzie ponownie lub użyć nowy 
gwintownik ;
sprawdzić granicę zużycia.

zbyt małe wymiary gwintownika
z powodu dużej liczby regeneracji

osiągnięto max. liczbę regeneracji;
zastosować nowy gwintownik

Powierzchnia gwintu
niezgodna z wymogami

zadziory usunąć zadziory

nie zachowana geometria 
gwintownika (dł. nakroju, kąty: natarcia,
nakroju i skośnej pow. natarcia)

- przy regeneracji uwzględnić dane techn.

- przestrzegać instrukcje regeneracji 

zbyt duża chropowatość powierzchni
regenerowanego gwintownika

zregenerować narzędzie ponownie lub użyć nowy 
gwintownik ;
sprawdzić granicę zużycia.

narost na narzędziu usunąć ślady narostu

Trwałość narzędzia
zbyt niska

nie zachowana geometria 
gwintownika (dł. nakroju, kąty: natarcia,
nakroju i skośnej pow. natarcia)

zregenerować narzędzie ponownie lub użyć nowy 
gwintownik ;
sprawdzić granicę zużycia.

spadek twardości narzędzia przez 
wpływ ciepła wydzielonego podczas 
szlifowania

- sprawdzić jakość ściernicy
- sprawdzić wydajność chłodzenia

starcie pokrycia - pokryć  ponownie
- dobrać odpowiednie pokrycie do 
materiału obrabianego

Problemy przy stosowaniu
gwintowników regenerowanych

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
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Wygniataki są używane do bezwiórowej obróbki gwintów 
wewnętrznych. W przeciwieństwie do nacinania gwintów, gdzie 
materiał jest odcinany od przedmiotu obrabianego, gwint formo-
wany jest poprzez odkształcenia plastyczne, bez potrzeby usu-
wania wiórów. Podczas tego procesu materiał jest formowany 
na zimno bez przerywania przebiegu włókien.

Według normy DIN 8583, formowanie gwintu jest opisane jako 
"odciskanie gwintu w materiale obrabianym przez narzędzie o 
powierzchni roboczej w kształcie śruby". Spiralna część robocza 
w kształcie wieloboku, jest równomiernie wkręcana we wstępnie 
wykonany otwór, ze stałym posuwem równym skokowi gwintu. 
W czasie tego procesu profil gwintu jest stopniowo wygniata-
ny w materiale przez nakrój formujący. W wyniku tego, kiedy 
naprężenia przekroczą granicę plastyczności, materiał staje 
się plastyczny i zostaje uformowany. Materiał zostaje promie-
niowo przesuwany (płynie) wzdłuż profilu zębów i formuje gwint 
wewnętrzny. W procesie formowania gwintów poprzez wygnia-
tanie na wierzchołkach tworzą się specyficzne kieszenie (pa-
zury).  

Rozmiar średnicy otworu pod gwint jest w dużej mierze 
uzależniony od plastyczności materiału, geometrii obrabianego 
przedmiotu i wymaganej wysokości nośnej gwintu. W porówna-
niu do konwencjalnego gwintowania, przy wygniataniu musi być 
wykonana większa średnica otworu pod gwint. Powoduje, że 
zmniejsza się obciążenie narzędzia i jednocześmie zwiększa się 
jego trwałość. Dzięki temu, że przebieg włókien w materiale nie 
jest poprzerywany i następuje wzmocnienie materiału poprzez 
zgniot, wytrzymałość połączenia gwintowego jest wystarczająca 
nawet przy 50% wysokości nośnej gwintu.

Najbardziej charakterystyczną cechą, dla gwintów wykonywa-
nych w procesie wygniatania, jest częściowo uformowany grz-
biet gwintu ze zmniejszoną wysokością nośną. Przy całkowicie 

uformowanym zarysie gwintu nie ma możliwości wpływu 
na wytrzymałość połączenia gwintowego. Jeżeli zachodzi 
konieczność, wymagany stopień uformowania gwintu, można 
określić przez przeprowadzenie testów.

W procesie wygniatania gwintu, bardzo duże znaczenie ma 
smarowanie. Zapobiega ono powstawaniu narostu i zapewnia 
to, że wymagany w procesie moment obrotowy nie jest za wy-
soki. Dlatego w żadnym wypadku nie można zapomnieć o sma-
rowaniu! Szczególnie dobrze sprawdzają się środki smarujące 
zawierające grafit, stosowane w procesach walcowania,  Zawsze 
należy postepować zgodnie z regułą: "Im lepsze smarowanie, 
tym łatwiejszy proces wygniatania gwintów".

nakrój formujący
gwint

wygniatany

kanałki smarne

wierzchołek wygniatający

Wygniatak

nakrój
skrawający

gwint 
nacięty

rowki

Sposób pracy
Bezwiórowe wykonanie gwintów wewnętrznych (wygniatanie)
w porównaniu do gwintów nacinanych.

Konwencjonalny gwintownik

Właściwości plastyczne materiału podczas procesu
formowania gwintu

wygniatak

D = Ø nominalna
D2 = Ø opusczenia
Dk = Ø otworu
H = wysokość profilu
P = skok gwintu
A = uformowna kieszeń

gotowy gwint wewn.

Informacje ogólneInformacje ogólne

Gwint wykonywany poprzez
wygniatanie formujące

„Profile“- nowa generacja wygniataków Guhring'a
Charakterystyka i zalety

przedmiot obr.nakrój formujący

Odznacza się one następującymi zaletami:
• nie powstają wióry;
• jedno narzędzie do wykonywania gwintów zarówno przeloto-

wych jak i ślepych;
• zastosowanie do szerokiego zakresu materiałów;
• nie powstają zacięcia gwintu;
• nie powstają błędy podziałki i kąta zarysu gwintu, jakie mogą 

wystąpić podczas innych typów obróbek
• wewnętrzny gwint wykonany w procesie formowania posiada 

wysoką wytrzymałość, szczególnie na powierzchniach bocz-
nych gwintu, dzięki niepoprzerywanym włóknom materiału, jak 
również dzięki formowaniu gwintu w procesie odbywającym 
się na zimno;

• powierzchnia gwintu jest znacznie lepsza;
• wygniataki można stosować z większymi parametrami obróbki, 

ponieważ formowalność większości materiałów wzrasta wraz 
z prędkością formowania. Nie ma to negatywnego wpływu na 
trwałość narzędzia;

• duża sztywność narzędzia zmniejsza niebezpieczeństwo jego 
uszkodzenia.

Wygniataki są używane do bezwiórowej obróbki gwintów 
wewnętrznych. W przeciwieństwie do nacinania gwintów, gdzie 
materiał jest odcinany od przedmiotu obrabianego, gwint formo-
wany jest poprzez odkształcenia plastyczne, bez potrzeby usu-
wania wiórów. Podczas tego procesu materiał jest formowany 
na zimno bez przerywania przebiegu włókien.

Według normy DIN 8583, formowanie gwintu jest opisane jako 
"odciskanie gwintu w materiale obrabianym przez narzędzie o 
powierzchni roboczej w kształcie śruby". Spiralna część robocza 
w kształcie wieloboku, jest równomiernie wkręcana we wstępnie 
wykonany otwór, ze stałym posuwem równym skokowi gwintu. 
W czasie tego procesu profil gwintu jest stopniowo wygniata-
ny w materiale przez nakrój formujący. W wyniku tego, kiedy 
naprężenia przekroczą granicę plastyczności, materiał staje 
się plastyczny i zostaje uformowany. Materiał zostaje promie-
niowo przesuwany (płynie) wzdłuż profilu zębów i formuje gwint 
wewnętrzny. W procesie formowania gwintów poprzez wygnia-
tanie na wierzchołkach tworzą się specyficzne kieszenie (pa-
zury).  

Rozmiar średnicy otworu pod gwint jest w dużej mierze 
uzależniony od plastyczności materiału, geometrii obrabianego 
przedmiotu i wymaganej wysokości nośnej gwintu. W porówna-
niu do konwencjalnego gwintowania, przy wygniataniu musi być 
wykonana większa średnica otworu pod gwint. Powoduje, że 
zmniejsza się obciążenie narzędzia i jednocześmie zwiększa się 
jego trwałość. Dzięki temu, że przebieg włókien w materiale nie 
jest poprzerywany i następuje wzmocnienie materiału poprzez 
zgniot, wytrzymałość połączenia gwintowego jest wystarczająca 
nawet przy 50% wysokości nośnej gwintu.

Najbardziej charakterystyczną cechą, dla gwintów wykonywa-
nych w procesie wygniatania, jest częściowo uformowany grz-
biet gwintu ze zmniejszoną wysokością nośną. Przy całkowicie 

uformowanym zarysie gwintu nie ma możliwości wpływu 
na wytrzymałość połączenia gwintowego. Jeżeli zachodzi 
konieczność, wymagany stopień uformowania gwintu, można 
określić przez przeprowadzenie testów.

W procesie wygniatania gwintu, bardzo duże znaczenie ma 
smarowanie. Zapobiega ono powstawaniu narostu i zapewnia 
to, że wymagany w procesie moment obrotowy nie jest za wy-
soki. Dlatego w żadnym wypadku nie można zapomnieć o sma-
rowaniu! Szczególnie dobrze sprawdzają się środki smarujące 
zawierające grafit, stosowane w procesach walcowania,  Zawsze 
należy postepować zgodnie z regułą: "Im lepsze smarowanie, 
tym łatwiejszy proces wygniatania gwintów".

nakrój formujący
gwint

wygniatany

kanałki smarne

wierzchołek wygniatający

Wygniatak

nakrój
skrawający

gwint 
nacięty

rowki

Sposób pracy
Bezwiórowe wykonanie gwintów wewnętrznych (wygniatanie)
w porównaniu do gwintów nacinanych.

Konwencjonalny gwintownik

Właściwości plastyczne materiału podczas procesu
formowania gwintu

wygniatak

D = Ø nominalna
D2 = Ø opusczenia
Dk = Ø otworu
H = wysokość profilu
P = skok gwintu
A = uformowna kieszeń

gotowy gwint wewn.

Informacje ogólneInformacje ogólne

Gwint wykonywany poprzez
wygniatanie formujące

„Profile“- nowa generacja wygniataków Guhring'a
Charakterystyka i zalety

przedmiot obr.nakrój formujący

Odznacza się one następującymi zaletami:
• nie powstają wióry;
• jedno narzędzie do wykonywania gwintów zarówno przeloto-

wych jak i ślepych;
• zastosowanie do szerokiego zakresu materiałów;
• nie powstają zacięcia gwintu;
• nie powstają błędy podziałki i kąta zarysu gwintu, jakie mogą 

wystąpić podczas innych typów obróbek
• wewnętrzny gwint wykonany w procesie formowania posiada 

wysoką wytrzymałość, szczególnie na powierzchniach bocz-
nych gwintu, dzięki niepoprzerywanym włóknom materiału, jak 
również dzięki formowaniu gwintu w procesie odbywającym 
się na zimno;

• powierzchnia gwintu jest znacznie lepsza;
• wygniataki można stosować z większymi parametrami obróbki, 

ponieważ formowalność większości materiałów wzrasta wraz 
z prędkością formowania. Nie ma to negatywnego wpływu na 
trwałość narzędzia;

• duża sztywność narzędzia zmniejsza niebezpieczeństwo jego 
uszkodzenia.
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trwałość narzędzia i wzrost parametrów 
obróbki. Trwałość narzędzia wzrasta w 
zależności od materiału obrabianego i 
zastosowanych parametrów. 100% wzrost 
trwałości nie należy do rzadkości.

Poprawiona struktura powierzchni jest ko-
rzystana nie tylko dla narzędzi bez powłok. 
Narzędzia pokrywane także zyskują z 
wprowadzenia tego nowego procesu. 
Kształt zewnętrzny i nakrój formujący ma 
ogromny wpływ na pracę wygniataków. 
Wiele testów pokazało, że wygniataki z 
nową geometrią mają większą trwałość i 
dokładność wymiarową. 

Dalszą poprawę w jakości osiąga się 
dzięki temu, że wygniatak jest wykonywa-
ny w jednym zamocowaniu i za pomocą 
jednej tarczy sciernej - wyrównywanej 

Zoptymalizowana powierzchnia na nowym wygnia-
taku „Profile“

Konwencjonalne wygniataki, produko-
wane tylko w procesie szlifowania, mają 
bardzo delikatne, mikroskopijne ślady na 
powierzchniach narzędzia. Dotyczy to 
także części roboczej narzędzia, która 
formuje zarys gwintu. 

Ta struktura (typografia) ma negatywny 
wpływ na tarcie pomiędzy narzędziem a 
formowanym materiałem, co powoduje 
wzrost ilości wytwarzającego się ciepła 
i potrzebnego momentu obrotowego. 
Ma to niemały wpływ na zużywanie się 
zębów wygniataka. Oprócz tego ślady 
te sprzyjają powstawaniu narostu na po-
wierzchniach wygniataka. Często nazywa 
się to często zgrzewaniem na zimno.

Dzięki specjalnemu procesowi 
poprawiającemu strukturę powierzchni, 
nowe wygniataki Guhring'a nie posiadają 
śladów (rysek) pozostałych po szlifowa-
niu. Potwierdzone to zostało w czasie 
badań i testów przeprowadzonych na 
różnych materiałach i warunkach produk-
cyjnych.

Korzyściami dla użytkownika, z wprow-
adzenia tego procesu, jest dłuższa 

Przekrój poprzeczny wygniataka

szczegół X 
D1 = średnica opuszczenia
D = średnica nominalna

  Zasada działania: Rodzaje otworu wstępnego

za pomocą wygniataków bez kanałków smarnych
dla głębokości gwintu ≤ 1 x D

za pomocą wygniataków z kanałkami smarnymi
dla wszystkich głębokości gwintu

 dla głębokości gwintu ≥ 1 x D
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Powierzchnia konwencjonalnego
wygniataka

przez specjalną rolkę. Dzięki temu nie 
wystepuje tutaj błąd podziałki pomiędzy 
wierzchołkami gwintu na nakroju i części 
prowadzącej, tak jak ma to miejsce przy 
konwencjonalnym procesie szlifowania. 

Informacje ogólneInformacje ogólne

Gwint wykonywany poprzez
wygniatanie formujące

„Profile“- nowa generacja wygniataków Guhring'a
Charakterystyka i zalety
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rzystana nie tylko dla narzędzi bez powłok. 
Narzędzia pokrywane także zyskują z 
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Kształt zewnętrzny i nakrój formujący ma 
ogromny wpływ na pracę wygniataków. 
Wiele testów pokazało, że wygniataki z 
nową geometrią mają większą trwałość i 
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powierzchniach narzędzia. Dotyczy to 
także części roboczej narzędzia, która 
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wpływ na tarcie pomiędzy narzędziem a 
formowanym materiałem, co powoduje 
wzrost ilości wytwarzającego się ciepła 
i potrzebnego momentu obrotowego. 
Ma to niemały wpływ na zużywanie się 
zębów wygniataka. Oprócz tego ślady 
te sprzyjają powstawaniu narostu na po-
wierzchniach wygniataka. Często nazywa 
się to często zgrzewaniem na zimno.

Dzięki specjalnemu procesowi 
poprawiającemu strukturę powierzchni, 
nowe wygniataki Guhring'a nie posiadają 
śladów (rysek) pozostałych po szlifowa-
niu. Potwierdzone to zostało w czasie 
badań i testów przeprowadzonych na 
różnych materiałach i warunkach produk-
cyjnych.

Korzyściami dla użytkownika, z wprow-
adzenia tego procesu, jest dłuższa 

Przekrój poprzeczny wygniataka

szczegół X 
D1 = średnica opuszczenia
D = średnica nominalna

  Zasada działania: Rodzaje otworu wstępnego

za pomocą wygniataków bez kanałków smarnych
dla głębokości gwintu ≤ 1 x D

za pomocą wygniataków z kanałkami smarnymi
dla wszystkich głębokości gwintu
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Definicje, kąty, nakiełki, tolerancje gwintów i połączeń

Budowa wygniataka

bez kanałków 
smarnych

z kanałkami 
smarnymi

długość 
nakroju

długość części 
roboczej

średnica chwytu
długość zabieraka

kwadratowego

długość 
użytkowa

długość całkowita

kanałki smarne

zabierak
kwadratowy

Tolerancje i pasowania gwintów

Informacje ogólneInformacje ogólne

Długość połączenia gwintowego (wkręcenia)

część
prowadząca

Wielkości luzów są określone dla standardowej długości 
połączenia (N):

Dla zapewniena odpowiedniej nośności połączenia gwinto-
wego, przy małej długości wkręcenia, zalecamy stosowanie 
ciaśniejszych połączeń. 

Jakość połączenia gwintowego jest również zależna od długości 
połącznia gwintowego. Zgodnie z normami ISO długość tą 
możemy podzielić na trzy grupy:

S (Short) = krótkie połączenie gwintowe
N (Normal) = średnie połączenie gwintowe
L (Long) = długie połączenie gwintowe

Zakres średnic gwintu
mm

Nakiełki na części roboczej

Nakiełki na chwyciedla nakrojów wg formy 
A, C, D, E

dla nakrojów wg formy
B

≤ 5,6

> 5,6 … 12,8

> 12,8

Formy nakiełków (standardowe,wg DIN 2197/DIN 2175)

Średnica otworu pod gwint jest zbyt duża:
• gwint nie jest w pełni uformowany
• duża kieszeń na wierzchołku
• wysokość profilu jest za mała

Otwór pod gwint jest optymalny:
• gwint w pełni uformowany 
• mała kieszń na wierzchołku
• optymalna wysokość profilu

Zbyt mała średnica otworu pod gwint:
• gwint przeformowany
• nie ma kieszeni na wierzchołku
• profil jest za wysoki

nakiełek zewnętrzny

nakiełek zewnętrzny stopniowy
na

chwycie

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322

zależnie od producenta)

na części
roboczej

nakiełek zewnętrzny

fazka

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322
zależnie od producenta)

Klasa średnio dokładna (N):

Klasa dokładna (S):
Dla gwintów precyzyjnych, tylko gdy małe odchyłki luzów są do-
puszczalne.

Pasowania pomiędzy gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
są określone klasami dokładności oddzielonymi ukośnikiem 
np. 6H/6g (gwint wew. / zew.). Pasowanie jest dobierane, przez 
skojarzenie śruby i nakrętki, dla uzyskania odpowiedniego 
połączenia gwintowego. Klasy dokładności gwintu (dokładna, 
średnio-dokładna i zgrubna) są przypisane dla trzech długości 
połączenia gwintowego: krótkie (S), standardowe (N) i długie 
(L). Ogólne wytyczne wyboru klasy tolerancji:

Klasa zgrubna (L):
Gdy nie ma specjalnych wymagań dokładności wykonania, lub 
gdy w procesie produkcyjnym występują pewne utrudnienia 
np. gwinty są walcowane na gorąco, wykonywane w głębokich 
otworach nieprzelotowych lub w częściach z tworzyw sztu-
cznych.

Ogólne zastosowanie

Oleje, które służą do wytworzenia emulsji, są koncentratem który 
rozcieńcza się wodą. Rozcieńczenie oleju w wodzie nie może 
być mniejsze niż 6%. Zawartość powyżej 12%, dzięki dobrym 
właściwościom smarnym, jest idealna do zapewnienia wysokiej 
trwałości narzędzia.

Definicje, kąty, nakiełki, tolerancje gwintów i połączeń

Budowa wygniataka

bez kanałków 
smarnych

z kanałkami 
smarnymi

długość 
nakroju

długość części 
roboczej

średnica chwytu
długość zabieraka

kwadratowego

długość 
użytkowa

długość całkowita

kanałki smarne

zabierak
kwadratowy

Tolerancje i pasowania gwintów

Informacje ogólneInformacje ogólne

Długość połączenia gwintowego (wkręcenia)

część
prowadząca

Wielkości luzów są określone dla standardowej długości 
połączenia (N):

Dla zapewniena odpowiedniej nośności połączenia gwinto-
wego, przy małej długości wkręcenia, zalecamy stosowanie 
ciaśniejszych połączeń. 

Jakość połączenia gwintowego jest również zależna od długości 
połącznia gwintowego. Zgodnie z normami ISO długość tą 
możemy podzielić na trzy grupy:

S (Short) = krótkie połączenie gwintowe
N (Normal) = średnie połączenie gwintowe
L (Long) = długie połączenie gwintowe

Zakres średnic gwintu
mm

Nakiełki na części roboczej

Nakiełki na chwyciedla nakrojów wg formy 
A, C, D, E

dla nakrojów wg formy
B

≤ 5,6

> 5,6 … 12,8

> 12,8

Formy nakiełków (standardowe,wg DIN 2197/DIN 2175)

Średnica otworu pod gwint jest zbyt duża:
• gwint nie jest w pełni uformowany
• duża kieszeń na wierzchołku
• wysokość profilu jest za mała

Otwór pod gwint jest optymalny:
• gwint w pełni uformowany 
• mała kieszń na wierzchołku
• optymalna wysokość profilu

Zbyt mała średnica otworu pod gwint:
• gwint przeformowany
• nie ma kieszeni na wierzchołku
• profil jest za wysoki

nakiełek zewnętrzny

nakiełek zewnętrzny stopniowy
na

chwycie

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322

zależnie od producenta)

na części
roboczej

nakiełek zewnętrzny

fazka

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322
zależnie od producenta)

Klasa średnio dokładna (N):

Klasa dokładna (S):
Dla gwintów precyzyjnych, tylko gdy małe odchyłki luzów są do-
puszczalne.

Pasowania pomiędzy gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
są określone klasami dokładności oddzielonymi ukośnikiem 
np. 6H/6g (gwint wew. / zew.). Pasowanie jest dobierane, przez 
skojarzenie śruby i nakrętki, dla uzyskania odpowiedniego 
połączenia gwintowego. Klasy dokładności gwintu (dokładna, 
średnio-dokładna i zgrubna) są przypisane dla trzech długości 
połączenia gwintowego: krótkie (S), standardowe (N) i długie 
(L). Ogólne wytyczne wyboru klasy tolerancji:

Klasa zgrubna (L):
Gdy nie ma specjalnych wymagań dokładności wykonania, lub 
gdy w procesie produkcyjnym występują pewne utrudnienia 
np. gwinty są walcowane na gorąco, wykonywane w głębokich 
otworach nieprzelotowych lub w częściach z tworzyw sztu-
cznych.

Ogólne zastosowanie

Oleje, które służą do wytworzenia emulsji, są koncentratem który 
rozcieńcza się wodą. Rozcieńczenie oleju w wodzie nie może 
być mniejsze niż 6%. Zawartość powyżej 12%, dzięki dobrym 
właściwościom smarnym, jest idealna do zapewnienia wysokiej 
trwałości narzędzia.
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Tolerancje i pasowania gwintów

Informacje ogólneInformacje ogólne

Średnica otworu pod gwint
Przy wygniataniu średnica otworu pod gwint wpływa na uformo-
wanie się zarysu gwintu. Zbyt mała średnica otworu wstępnego 
powoduje przeformowanie gwintu, czemu należy zapobiegać, 
ponieważ można doprowadzić do uszkodzenia narzędzia. Za 
duża średnica otworu wstępnego jest akceptowalna w pewnych 

tolerancjach, ponieważ uformowany gwint ma wystarczającą 
nośność (już od 50% wysokości nośnej).

Średnica otworu pod gwint jest zbyt duża:
• gwint nie jest w pełni uformowany
• duża kieszeń na wierzchołku
• wysokość profilu jest za mała

Otwór pod gwint jest optymalny:
• gwint w pełni uformowany 
• mała kieszń na wierzchołku
• optymalna wysokość profilu

Zbyt mała średnica otworu pod gwint:
• gwint przeformowany
• nie ma kieszeni na wierzchołku
• profil jest za wysoki

nakiełek zewnętrzny

nakiełek zewnętrzny stopniowy
na

chwycie

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322

zależnie od producenta)

na części
roboczej

nakiełek zewnętrzny

fazka

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322
zależnie od producenta)

Połączenia gwintowe z różnymi luzami bocznymi
Średnica D

gwintu
wewnętrznego

Średnica d
gwintu

zewnętrznego

Dokładne połączenie gwintowe bez luzu bocznego (H/h)

wewnętrzny
gwint

zewnętrzny
gwint

Średnica D
gwintu

wewnętrznego

Średnica d
gwintu

zewnętrznego

Średnica D
gwintu

wewnętrznego

Średnica d
gwintu

zewnętrznego

wewnętrzny gwint

wewnętrzny
gwint

Połączenie gwintowe z dużym luzem bocznym (G/g lub G/e) 
gwintu zewnętrznego i wewnętrznego

Połączenie gwintowe z małym luzem bocznym (H/g lub H/e) z podstawową 
odchyłką  gwintu zewnętrznego

Wyjaśnienie 
symboli

D = Ø nom. gwintu wewnętrznego
D1 =  średnica otworu gwintu wewnętrznego
D2 =  średnica podziałowa gwintu wewnętrznego
d = Ø nom. gwintu zewnętrznego
d2 =  średnica podziałowa gwintu zewnętrznego
d3 = Ø rdzenia gwintu zewnętrznego
P = skok gwintu
s =  kąt pochylenia zwojów gwintu
H = głębokość nośna gwintu
Ao = górna odchyłka tolerancji
Au = dolna odchyłka tolerancji

zewnętrzny
gwint

zewnętrzny
gwint

Stężenie oleju w emulsji [%]Trwałość narzędzia

Tarcie

Środki smarujące dla wygniataków

Przy wygniatakach głównym czynnikiem procesu jest smarowa-
nie. Dobrze przeprowadzone smarowanie z max. koncentracją 
środka smarującego, wpływa na  wydłużenie trwałości 
narzędzia.
Poniżej opisane sa dwa rodzaje środków smarujących:

Gdy nie ma specjalnych wymagań dokładności wykonania, lub 
gdy w procesie produkcyjnym występują pewne utrudnienia 
np. gwinty są walcowane na gorąco, wykonywane w głębokich 
otworach nieprzelotowych lub w częściach z tworzyw sztu-
cznych.

Ogólne zastosowanie

Oleje, które służą do wytworzenia emulsji, są koncentratem który 
rozcieńcza się wodą. Rozcieńczenie oleju w wodzie nie może 
być mniejsze niż 6%. Zawartość powyżej 12%, dzięki dobrym 
właściwościom smarnym, jest idealna do zapewnienia wysokiej 
trwałości narzędzia.

Emulsje smarujące

Są to oleje mineralne z najlepszymi chrakterystykami smarnymi. 
Zmniejszają one tarcie i zapewniają optymalną trwałość.

Oleje smarujące

Tolerancje i pasowania gwintów

Informacje ogólneInformacje ogólne

Średnica otworu pod gwint
Przy wygniataniu średnica otworu pod gwint wpływa na uformo-
wanie się zarysu gwintu. Zbyt mała średnica otworu wstępnego 
powoduje przeformowanie gwintu, czemu należy zapobiegać, 
ponieważ można doprowadzić do uszkodzenia narzędzia. Za 
duża średnica otworu wstępnego jest akceptowalna w pewnych 

tolerancjach, ponieważ uformowany gwint ma wystarczającą 
nośność (już od 50% wysokości nośnej).

Średnica otworu pod gwint jest zbyt duża:
• gwint nie jest w pełni uformowany
• duża kieszeń na wierzchołku
• wysokość profilu jest za mała

Otwór pod gwint jest optymalny:
• gwint w pełni uformowany 
• mała kieszń na wierzchołku
• optymalna wysokość profilu

Zbyt mała średnica otworu pod gwint:
• gwint przeformowany
• nie ma kieszeni na wierzchołku
• profil jest za wysoki

nakiełek zewnętrzny

nakiełek zewnętrzny stopniowy
na

chwycie

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322

zależnie od producenta)

na części
roboczej

nakiełek zewnętrzny

fazka

nakiełek wewnętrzny
(forma A lub R wg DIN 322
zależnie od producenta)

Połączenia gwintowe z różnymi luzami bocznymi
Średnica D

gwintu
wewnętrznego

Średnica d
gwintu

zewnętrznego

Dokładne połączenie gwintowe bez luzu bocznego (H/h)

wewnętrzny
gwint

zewnętrzny
gwint

Średnica D
gwintu

wewnętrznego

Średnica d
gwintu

zewnętrznego

Średnica D
gwintu

wewnętrznego

Średnica d
gwintu

zewnętrznego

wewnętrzny gwint

wewnętrzny
gwint

Połączenie gwintowe z dużym luzem bocznym (G/g lub G/e) 
gwintu zewnętrznego i wewnętrznego

Połączenie gwintowe z małym luzem bocznym (H/g lub H/e) z podstawową 
odchyłką  gwintu zewnętrznego

Wyjaśnienie 
symboli

D = Ø nom. gwintu wewnętrznego
D1 =  średnica otworu gwintu wewnętrznego
D2 =  średnica podziałowa gwintu wewnętrznego
d = Ø nom. gwintu zewnętrznego
d2 =  średnica podziałowa gwintu zewnętrznego
d3 = Ø rdzenia gwintu zewnętrznego
P = skok gwintu
s =  kąt pochylenia zwojów gwintu
H = głębokość nośna gwintu
Ao = górna odchyłka tolerancji
Au = dolna odchyłka tolerancji

zewnętrzny
gwint

zewnętrzny
gwint

Stężenie oleju w emulsji [%]Trwałość narzędzia

Tarcie

Środki smarujące dla wygniataków

Przy wygniatakach głównym czynnikiem procesu jest smarowa-
nie. Dobrze przeprowadzone smarowanie z max. koncentracją 
środka smarującego, wpływa na  wydłużenie trwałości 
narzędzia.
Poniżej opisane sa dwa rodzaje środków smarujących:

Gdy nie ma specjalnych wymagań dokładności wykonania, lub 
gdy w procesie produkcyjnym występują pewne utrudnienia 
np. gwinty są walcowane na gorąco, wykonywane w głębokich 
otworach nieprzelotowych lub w częściach z tworzyw sztu-
cznych.

Ogólne zastosowanie

Oleje, które służą do wytworzenia emulsji, są koncentratem który 
rozcieńcza się wodą. Rozcieńczenie oleju w wodzie nie może 
być mniejsze niż 6%. Zawartość powyżej 12%, dzięki dobrym 
właściwościom smarnym, jest idealna do zapewnienia wysokiej 
trwałości narzędzia.

Emulsje smarujące

Są to oleje mineralne z najlepszymi chrakterystykami smarnymi. 
Zmniejszają one tarcie i zapewniają optymalną trwałość.

Oleje smarujące
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Problemy przy stosowaniu
nowych wygniataków

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Wykonany gwint
jest zbyt luźny

Mało sztywne zamocowanie narzędzia Zastosować oprawki kompensacyjne 

Wygniataki z krótką częścią roboczą Zastosować wygniataki z długą częścią 
roboczą

Gwint nie jest w pełni
uformowany

Średnica otworu pod gwint jest zbyt duża Dobrać z tabeli  prawidłową średnicę otworu 
pod gwint 

Gwint jest zdeformowany Zbyt mała średnica otworu pod gwint  Dobrać z tabeli  prawidłową średnicę otworu 
pod gwint 

Powierzchnia gwintu 
niezgodna z wymogami

Narost na narzędziu Zastosować większe stężenie oleju w emulsji 
lub olej 

Zbyt mało oleju w chłodziwie Zastosować większe stężenie oleju w emulsji 
lub olej

Trwałość narzędzia
zbyt niska

Zbyt mało oleju w chłodziwie Zastosować większe stężenie oleju w emulsji 
lub olej

Zbyt mała średnica otworu pod gwint  Dobrać z tabeli  prawidłową średnicę otworu 
pod gwint 

Zbyt wysoka prędkość skrawania

Zanieczyszczone chłodziwo

Dopasować szybkość skrawania

Sprawdzić filtrację chłodziwa

Wykrywanie i usuwanie usterek Wykrywanie i usuwanie usterek

Problemy przy stosowaniu
nowych wygniataków

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Wykonany gwint
jest zbyt luźny

Mało sztywne zamocowanie narzędzia Zastosować oprawki kompensacyjne 

Wygniataki z krótką częścią roboczą Zastosować wygniataki z długą częścią 
roboczą

Gwint nie jest w pełni
uformowany

Średnica otworu pod gwint jest zbyt duża Dobrać z tabeli  prawidłową średnicę otworu 
pod gwint 

Gwint jest zdeformowany Zbyt mała średnica otworu pod gwint  Dobrać z tabeli  prawidłową średnicę otworu 
pod gwint 

Powierzchnia gwintu 
niezgodna z wymogami

Narost na narzędziu Zastosować większe stężenie oleju w emulsji 
lub olej 

Zbyt mało oleju w chłodziwie Zastosować większe stężenie oleju w emulsji 
lub olej

Trwałość narzędzia
zbyt niska

Zbyt mało oleju w chłodziwie Zastosować większe stężenie oleju w emulsji 
lub olej

Zbyt mała średnica otworu pod gwint  Dobrać z tabeli  prawidłową średnicę otworu 
pod gwint 

Zbyt wysoka prędkość skrawania

Zanieczyszczone chłodziwo

Dopasować szybkość skrawania

Sprawdzić filtrację chłodziwa

Wykrywanie i usuwanie usterek Wykrywanie i usuwanie usterek
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Problemy przy stosowaniu
nowych wygniataków

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Złamanie narzędzia Zbyt mało oleju w chłodziwie Zastosować większe stężenie oleju w emulsji 
lub olej

Zbyt mała średnica otworu pod gwint  Dobrać z tabeli  prawidłową średnicę otworu 
pod gwint 

Niewłaściwe zamocowanie narzędzia Poprawić mocowanie narzędzia

Wykrywanie i usuwanie usterek Wykrywanie i usuwanie usterek

Problemy przy stosowaniu
nowych wygniataków

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Złamanie narzędzia Zbyt mało oleju w chłodziwie Zastosować większe stężenie oleju w emulsji 
lub olej

Zbyt mała średnica otworu pod gwint  Dobrać z tabeli  prawidłową średnicę otworu 
pod gwint 

Niewłaściwe zamocowanie narzędzia Poprawić mocowanie narzędzia

Wykrywanie i usuwanie usterek Wykrywanie i usuwanie usterek
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Przy frezowaniu gwintów można stosować te same geometrie 
narzędzia do obróbki różnych materiałów. To w znacznym sto-
pniu ogranicza liczbę rodzajów narzędzi. W przeciwieństwie do 
nacinania gwintu  gwintownikiem, frezowany gwint tworzony jest 
przez prawie całą długość roboczą zastosowanego narzędzia .

Pomijając skok gwintu, który znajduje się na gwintowniku, to 
budowa freza do gwintów  jest zbliżona do budowy gwintow-
nika. Wymiarami, którymi charakteryzują sie frezy do gwintów 
są: kąt zarysu gwintu, skok gwintu, średnice i długości części 
roboczej, chwytowej oraz długość całkowita.

Pod względem konstrukcyjnym frezy do gwintów dzielimy na: 
frezy z szyjką ( lub bez) pomiędzy częścią chwytową a roboczą  
oraz frezy z ostrzami fazującymi lub bez. Do wielkości cha-
rakterystycznych części roboczej freza do gwintów zalicza-
my długość użyteczną l 4, profil rowka, szerokość ostrza Zb i 
wielkość zaskoku S. Podobnie jak w przypadku gwintowników, 
długość rowków wiórowych obejmuje też wyjście ściernicy. 
Rowki wiórowe freza do gwintów mogą być proste lub skrętne. 
Nie muszą one być tak duże jak przy gwintownikach, ponieważ 
przy frezowaniu powstałe wióry są drobne i łatwe do odpro-
wadzenia. Z tego powodu grubość ostrza jest większa niż przy 
gwintownikach. Poprzez wykonanie zatoczenia uzyskuje się kąt 
przyłożenia, wymagany w frezach do gwintów.

Informacje ogólne

Frezowanie gwintów.
Zalety i wady.

Frezowanie gwintów tak samo jak nacinanie gwintów jest proce-
sem tworzącym wióry. Podstawową zaletą frezownia jest niższy 
koszt narzędzia podczas wykonywania gwintów o dużych 
rozmiarach. Koszt zakupu gwintownika do tej wielkości gwintów 
ma znaczny wpływ na opłacalność produkcji. Ponadto podczas 
obróbki dużym gwintownikiem, wymagana jest większa moc 
obrabiarek. Dodatkowo poprzez frezowanie mogą być 
wykonywane gwinty w materiałych o wysokiej wytrzymałości i 
twardości. 

Podczas tradycyjnego procesu gwintowania, gwint powstaje 
poprzez odwzorowanie profilu narzędzia na obrabianym ele-
mencie. Natomiast przy frezowaniu, gwint jest wykonywany w 
kilku przejściach, przy czym skok gwintu jest wykonywany przez 
obrabiarkę. Profil narzędzia obraca się osiowo odwzorowując 
swój kształt na przedmiocie obrabianym a w połączeniu z 
ruchem spiralnym freza zostaje wykonany kontur gwintu. 

Bardzo ważnym czynnikiem przy frezownaiu gwintów jest to, 
że prędkość obróbki i wartości posuwu mogą być dobierane 
niezależnie od siebie.  Poprzez zmianę tych parametrów można 
mieć wpływ na powstawanie wiórów i obciążenie narzędzia. W 
przeciwieństwie do wykonywania gwintów gwintownikiem, przy 
frezowaniu powstają tylko krótkie, łatwe do usunięcia wióry. 

W celu usunięcia wiórów nie trzeba przełączać kierunku obrotu 
wrzeciona obrabiarki. Stosowane narzędzia frezują tylko profil 
gwintu bez jego skoku. Najpierw frez do gwintów wprowadzny 
jest w osi otworu na wymaganą głębokość gwintu. Następnie 
zagłębia się ruchem po promieniu na średnicę nominalną gwin-
tu. 

Wykonanie gwintu następuje poprzez ruch narzędzia w interpo-
lacji śrubowej 360°. Na koniec frez wychodzi z materiału pro-
stopadle do powierzcni obrabianej do środka otworu, i wyjeżdza 
wzdłuż jego osi.

Za pomocą frezów do gwintów można produkować gwinty o 
różnych średnicach (lub tolerancjach), z takim samym skokiem. 
Za pomocą tego samego narzędzia można wykonywać gwinty 
lewe i prawe. Ponieważ w czasie frezowania gwintów powstają 
tylko drobne wióry, dlatego nie występują żadne problemy z ich 
odprowadzaniem.

W przeciwieństwie do gwintownika, który posiada właściwie tyl-
ko jedno ostrze spirane, frez do gwintów posiada wiele ostrzy, 
które nie mają kształtu spirali i nie posiadają skoku gwintu. Ta 
podstawowa różnica w budowie narzędzia, pociąga za sobą 
różnicę w procesie wykonywania gwintu frezem, co zostało opi-
sane we wcześniejszym rozdziale.

Porównanie budowy gwintownika z frezem do gwintów

Gwintownik 

Frez do gwintów

Skok P jest wykonywany 
przez 
gwintownik/wygniatak

Skok P jest wykonywany 
przez program CNC
(ruch narzędia po spirali)

Wymiary i geometria części roboczej

Przy frezowaniu gwintów można stosować te same geometrie 
narzędzia do obróbki różnych materiałów. To w znacznym sto-
pniu ogranicza liczbę rodzajów narzędzi. W przeciwieństwie do 
nacinania gwintu  gwintownikiem, frezowany gwint tworzony jest 
przez prawie całą długość roboczą zastosowanego narzędzia .

Pomijając skok gwintu, który znajduje się na gwintowniku, to 
budowa freza do gwintów  jest zbliżona do budowy gwintow-
nika. Wymiarami, którymi charakteryzują sie frezy do gwintów 
są: kąt zarysu gwintu, skok gwintu, średnice i długości części 
roboczej, chwytowej oraz długość całkowita.

Pod względem konstrukcyjnym frezy do gwintów dzielimy na: 
frezy z szyjką ( lub bez) pomiędzy częścią chwytową a roboczą  
oraz frezy z ostrzami fazującymi lub bez. Do wielkości cha-
rakterystycznych części roboczej freza do gwintów zalicza-
my długość użyteczną l 4, profil rowka, szerokość ostrza Zb i 
wielkość zaskoku S. Podobnie jak w przypadku gwintowników, 
długość rowków wiórowych obejmuje też wyjście ściernicy. 
Rowki wiórowe freza do gwintów mogą być proste lub skrętne. 
Nie muszą one być tak duże jak przy gwintownikach, ponieważ 
przy frezowaniu powstałe wióry są drobne i łatwe do odpro-
wadzenia. Z tego powodu grubość ostrza jest większa niż przy 
gwintownikach. Poprzez wykonanie zatoczenia uzyskuje się kąt 
przyłożenia, wymagany w frezach do gwintów.

Informacje ogólne

Frezowanie gwintów.
Zalety i wady.

Frezowanie gwintów tak samo jak nacinanie gwintów jest proce-
sem tworzącym wióry. Podstawową zaletą frezownia jest niższy 
koszt narzędzia podczas wykonywania gwintów o dużych 
rozmiarach. Koszt zakupu gwintownika do tej wielkości gwintów 
ma znaczny wpływ na opłacalność produkcji. Ponadto podczas 
obróbki dużym gwintownikiem, wymagana jest większa moc 
obrabiarek. Dodatkowo poprzez frezowanie mogą być 
wykonywane gwinty w materiałych o wysokiej wytrzymałości i 
twardości. 

Podczas tradycyjnego procesu gwintowania, gwint powstaje 
poprzez odwzorowanie profilu narzędzia na obrabianym ele-
mencie. Natomiast przy frezowaniu, gwint jest wykonywany w 
kilku przejściach, przy czym skok gwintu jest wykonywany przez 
obrabiarkę. Profil narzędzia obraca się osiowo odwzorowując 
swój kształt na przedmiocie obrabianym a w połączeniu z 
ruchem spiralnym freza zostaje wykonany kontur gwintu. 

Bardzo ważnym czynnikiem przy frezownaiu gwintów jest to, 
że prędkość obróbki i wartości posuwu mogą być dobierane 
niezależnie od siebie.  Poprzez zmianę tych parametrów można 
mieć wpływ na powstawanie wiórów i obciążenie narzędzia. W 
przeciwieństwie do wykonywania gwintów gwintownikiem, przy 
frezowaniu powstają tylko krótkie, łatwe do usunięcia wióry. 

W celu usunięcia wiórów nie trzeba przełączać kierunku obrotu 
wrzeciona obrabiarki. Stosowane narzędzia frezują tylko profil 
gwintu bez jego skoku. Najpierw frez do gwintów wprowadzny 
jest w osi otworu na wymaganą głębokość gwintu. Następnie 
zagłębia się ruchem po promieniu na średnicę nominalną gwin-
tu. 

Wykonanie gwintu następuje poprzez ruch narzędzia w interpo-
lacji śrubowej 360°. Na koniec frez wychodzi z materiału pro-
stopadle do powierzcni obrabianej do środka otworu, i wyjeżdza 
wzdłuż jego osi.

Za pomocą frezów do gwintów można produkować gwinty o 
różnych średnicach (lub tolerancjach), z takim samym skokiem. 
Za pomocą tego samego narzędzia można wykonywać gwinty 
lewe i prawe. Ponieważ w czasie frezowania gwintów powstają 
tylko drobne wióry, dlatego nie występują żadne problemy z ich 
odprowadzaniem.

W przeciwieństwie do gwintownika, który posiada właściwie tyl-
ko jedno ostrze spirane, frez do gwintów posiada wiele ostrzy, 
które nie mają kształtu spirali i nie posiadają skoku gwintu. Ta 
podstawowa różnica w budowie narzędzia, pociąga za sobą 
różnicę w procesie wykonywania gwintu frezem, co zostało opi-
sane we wcześniejszym rozdziale.

Porównanie budowy gwintownika z frezem do gwintów

Gwintownik 

Frez do gwintów

Skok P jest wykonywany 
przez 
gwintownik/wygniatak

Skok P jest wykonywany 
przez program CNC
(ruch narzędia po spirali)

Wymiary i geometria części roboczej
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Profil zarysu na ostrzach freza z reguły odpowiada profilowi 
wykonywanego gwintu. W niektórych przypadkach zachodzi 
konieczność skorygowania profilu na ostrzach freza np. gdy 
średnica freza nie jest proporcjonalna do średnicy wykonywa-
nego gwintu. Przy pomocy freza do gwintów mogą być wyko-
nywane gwinty o różnych średnicach, jednak zmiana wielkości 
skoku nie jest możliwa.

Profil ostrzy

Informacje ogólne

Jako uzupełnienie naszej standardowej oferty, opisanej powyżej, 
na życzenie mogą być dostarczone narzedzia specjalne:
- frezy do gwintów TM SP i TMC SP, do gwintów 

 głębokości 3xD
- 3-ostrzowe frezy wiercące do gwintów DTMC SP, z lub bez 

chłodz. wewn., do głębokości gwintu 1.5xD, 2xD, 2.5xD, 3xD
- pełnowęglikowe frezy do gwintów wg specyfikacji i rysunku 

klienta

Rodzaje frezów do gwintów firmy Guhring

TM SP – frez do gwintów bez ostrzy fazujących

TMU SP – uniwersalny frez do gwintów

z chwytem walcowym, skrętnymi rowkami wiórowymi i 
chłodzeniem wewnętrznym, standardowy, do frezowania różnej 
wielkości gwintów o tym samym skoku
Gwinty typu: M, G, NPT, NPTF

TMC SP – frez do gwintów z ostrzami fazującymi

z chwytem walcowym, skrętnymi rowkami wiórowymi i 
chłodzeniem wewnętrznym, do frezowania różnej wielkości 
gwintów o tym samym skoku
Gwinty typu: M/MF, G, NPT, NPTF

DTMC SP – frez wiercący do gwintów

z ostrzami fazującymi 45°, skrętnymi rowkami wiórowymi i 
chłodzeniem wewnętrznym, do wykonywania fazki i frezowania 
gwintów w jednej operacji
Gwinty typu: M, MF, G, UNC, UNF, NPT, NPTF

Frezy specjalne do gwintów

2-ostrzowy frez wiercący do gwintów, z ostrzami fazującymi 
45°, skrętnymi rowkami wiórowymi, z lub bez wewnętrznego 
chłodzenia , do wiercenia otworów, wykonywania fazki i frezo-
wania gwintów w jednej operacji
Gwinty typu: M, MF

wysokość 
wykonywanego 
gwintu

średnica gwintu

Ø otworu 

wykonywany zarys 
gwintu

patrz szczegół 
poniżej

uzyskany zarys średnicy nominalnej

pozycja 
startowa

pozycja 
końcowa

Profil zarysu na ostrzach freza z reguły odpowiada profilowi 
wykonywanego gwintu. W niektórych przypadkach zachodzi 
konieczność skorygowania profilu na ostrzach freza np. gdy 
średnica freza nie jest proporcjonalna do średnicy wykonywa-
nego gwintu. Przy pomocy freza do gwintów mogą być wyko-
nywane gwinty o różnych średnicach, jednak zmiana wielkości 
skoku nie jest możliwa.

Profil ostrzy

Informacje ogólne

Jako uzupełnienie naszej standardowej oferty, opisanej powyżej, 
na życzenie mogą być dostarczone narzedzia specjalne:
- frezy do gwintów TM SP i TMC SP, do gwintów 

 głębokości 3xD
- 3-ostrzowe frezy wiercące do gwintów DTMC SP, z lub bez 

chłodz. wewn., do głębokości gwintu 1.5xD, 2xD, 2.5xD, 3xD
- pełnowęglikowe frezy do gwintów wg specyfikacji i rysunku 

klienta

Rodzaje frezów do gwintów firmy Guhring

TM SP – frez do gwintów bez ostrzy fazujących

TMU SP – uniwersalny frez do gwintów

z chwytem walcowym, skrętnymi rowkami wiórowymi i 
chłodzeniem wewnętrznym, standardowy, do frezowania różnej 
wielkości gwintów o tym samym skoku
Gwinty typu: M, G, NPT, NPTF

TMC SP – frez do gwintów z ostrzami fazującymi

z chwytem walcowym, skrętnymi rowkami wiórowymi i 
chłodzeniem wewnętrznym, do frezowania różnej wielkości 
gwintów o tym samym skoku
Gwinty typu: M/MF, G, NPT, NPTF

DTMC SP – frez wiercący do gwintów

z ostrzami fazującymi 45°, skrętnymi rowkami wiórowymi i 
chłodzeniem wewnętrznym, do wykonywania fazki i frezowania 
gwintów w jednej operacji
Gwinty typu: M, MF, G, UNC, UNF, NPT, NPTF

Frezy specjalne do gwintów

2-ostrzowy frez wiercący do gwintów, z ostrzami fazującymi 
45°, skrętnymi rowkami wiórowymi, z lub bez wewnętrznego 
chłodzenia , do wiercenia otworów, wykonywania fazki i frezo-
wania gwintów w jednej operacji
Gwinty typu: M, MF

wysokość 
wykonywanego 
gwintu

średnica gwintu

Ø otworu 

wykonywany zarys 
gwintu

patrz szczegół 
poniżej

uzyskany zarys średnicy nominalnej

pozycja 
startowa

pozycja 
końcowa
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h=0
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h=m

h=0

A

h=m

Frezy do gwintów są wykonywane jako prawotnące. Jednak 
przez stosowanie różnych kierunków posuwu osiowego, frezując 
współbieżnie lub przeciwbieżnie można wykonać wszystkie typy 
gwintów. 
Na wybór sposobu frezowania mają wpływ różne warunki ob-
róbki: frezowanie gwintów przelotowych i nieprzelotowych, ob-
róbka pozioma lub pionowa, rodzaj stosowego chłodzenia lub 
trudność w odprowadzaniu wiórów.
Do frezowania gwintów zaleca się stosowanie frezowania 
współbieżnego. Dzięki temu zredukowane zostają siły skrawa-
nia, poprawione jest odprowadzanie wiórów, wzrasta trwałość 
narzędzia i jakość powierzchni obrabianej.
Dla frezowania współbieżnego, przy wyjściu ostrza z materiału 
grubość wióra wynosi: h=0

Sposoby frezowania gwintów (współbieżne/przeciwbieżne )

frezowanie
przeciwbieżne

Frezowanie współbieżne cha-
rakteryzuje się tym, że przy 

wyjściu ostrza z materiału 
grubość wióra wynosi h=0

Gwint prawy, otwór przelot.:
frezowanie przeciwbieżne, 
posuw osiowy w dół

Gwint prawy, otwór ślepy: 
frezowanie współbieżne,  
posuw osiowy w górę

frezowanie
współbieżne

Gwint lewy, otwór przelot.:
frezowanie przeciwbieżne,  
posuw osiowy w górę

Gwint lewy, otwór ślepy: 
frezowanie współbieżne, 
posuw osiowy w dół

kierunek obrotów freza do gwintów

kierunek posuwu interpolacji kołowej

kierunek posuwu osiowego

Proces i technologia 
frezowania gwintów

Jeśli stosunek średnicy freza do średnicy nominalnej gwintu 
wynosi 70%, to niezależnie od wysokości gwintu, błędy zarysu 
nie powinny występować. Ta zależność została wielokrotnie pot-
wierdzona w testach.

Poniższy rysunek pokazuje, że średnica nominalna gwintu, 
średnica freza i wysokości zarysu gwintu określają kąt styku 
narzędzia z materiałem obrabianym.

Wielkość posuwu dla frezów do gwintów jest obliczana 
wykorzystując prędkość  skrawania i wartość posuwu na os-
trze.

Dla liniowego ruchu narzędzia, szybkość posuwu na ostrzach 
jest taka sama jak szybkość posuwu dla osi freza. Jednak dla in-
terpolacji śrubowej, ruch w płaszczyźnie odbywa się po okręgu. 
Z tego powodu, że punktem odniesienia narzędzia na maszynie 
jest zawsze oś narzędzia, wartość posuwu musi być programo-
wana jako zależna od prędkości skrawania.  Gdy sterowanie 
na to nie pozwala lub gdy program odnosi się do osi narzędzia, 
posuw musi być odpowiednio zmniejszony.

Na panelu sterowania, wyświetlana wartość posuwu zawsze 
odnosi się do  osi narzędzia. Można to sprawdzić gdy ruch 
narzędzia odbywa się bez obciążenia. Jeżeli w trakcie pra-
cy narzędzie porusza się z dużo większą prędkością niż 
wyświetlany posuw, może to prowadzić  zwykle do uszkodzenia 
freza. 

Dobór średnicy freza i parametrów skrawania

Ø otworu pod gwint

Ø gwintu

Ø nom.  
freza
do gwintu

kąt styku freza

Ø otworu (D)

średnica
freza Ø (d)

Wzory obliczeniowe

vc = prędkość skrawania
vf = posuw minut. na obw. freza 
vm = posuw minutowy w osi freza
n = obroty 
z = ilość ostrzy
fz = posuw na ostrze
fb = posuw wiercenia na obrót*
vb = posuw minutowy wiercenia*
D = Ø nom. gwintu [mm]
d = Ø nom. freza [mm]  
* dla frezów wiercących do gwintów

Informacje ogólne

vc =  d .   . n 
       1000

n =  vc . 1000
       d .  

posuw minut. w osi freza (vm)

posuw minut. na obw. freza (vf) [m/min]

[mm/min]

[mm/min]

[mm/min]

vm = vf . (D - d) 
       D

vf = n . z . fz

vb = n . fb
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Informacje ogólne

Interpolacja śrubowa łączy ruch po okręgu z ruchem liniowym.  
Różne rodzaje gwintów mogą być wykonywanych poprzez 
łączenie kierunku gwintu z kierunkiem obrotów podczas ruchu 
po okręgu. 

Interpolacja śrubowa (gwinty cylindryczne)

W trakcie wykonywanie bardzo dokładnego gwintu stożkowego z 
użyciem freza typu NPT konieczne może być korygowanie sko-
ku gwintu podczas programowania. W odróżnieniu od gwintów 
cylindrycznych, pełny cykl obróbki nie przebiega po obwodzie 
przez 360° lecz składa się z czterech części. W trakcie każdej 
z tych części wymiary stożka są korygowane.

Interpolacja śrubowa (gwinty stożkowe)

Sposoby wejścia freza w materiał

Wejście prostopadłe

Wejście po łuku 90° 

Wejście po łuku 180° 
W trakcie zagłębiania freza po łuku 180°,  obciążenie narzędzia 
jest niewielkie, ponieważ kąt styku pomiędzy frezem i materiałem 
obrabianym jest mały, w trakcie całego cyklu wejścia.  Ta meto-
da wymaga trochę bardziej skomplikowanego programu CNC, 
ale jest też najbardziej optymalna dla frezów typu TM, TMC i 
DTMC.

Proces i technologia 
frezowania gwintów

Podczas prostopadłego wejścia freza, powstaje bardzo duży kąt 
styku narzędzia z materiałem obrabianym. Powoduje to powsta-
wanie długich wiórów i duże obciążenie narzędzia, zwłaszcza 
przy małej różnicy pomiędzy średnicą otworu pod gwint a 
średnicą freza. Dodatkowo, na powierzchni obrabianej powstają 
ślady zmiany kierunku posuwu freza. Ten sposób wejścia nie 
jest zalecany dla dokładnych i małych gwintów. 

Zagłębianie narzędzia po łuku  90°, przy małej różnicy pomiędzy 
średnicą freza a średnicą otworu pod gwint sprawia, że duża 
część wiórów jest usuwana podczas liniowego ruchu narzędzia. 
Ten sposób wejścia jest zalecany tylko wtedy gdy różnica 
wielkości średnic freza i gwintu jest odpowiednio duża (frezy 
typu TMU). Zaletami tej metody są: łatwiejsze programowanie i 
krótsza (szybsza) droga zagłębiania narzędzia w materiał.

rowinięcie
lini śrubowej

kąt 
spirali

obwód lini śrubowej = ϖ x d

1. część cyklu

2. część cyklu
3. część cyklu
4. część cyklu

sk
ok

 p

sk
ok

 p
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➊ ➋ ➌ ➍ ➎

N10 M6 T1
N20 G90 G54 G00 X0.000 Y0.000

➊ N30 Z2.000 S3199 M3 D1

N40 G00 Z-21.725

N50 G91
N60 G42 G01 X0.000 Y4.975 F1000

➋ N70 G02 X0.000 Y-10.975 I0.000 J-5.488 Z-0.263 F87

➌ N80 G02 X0.000 Y0.000 I0.000 J6.000 Z-1.750 F175

➍ N90 G02 X0.000 Y10.975 I0.000 J5.488 Z-0.263 F350

N100 G40 G01 X0.000 Y-4.975 F1000
N110 G90

➎ N120 G80 G53 G00 Z2.000

N130 M30 M95

Kolejność operacji

Frez do gwintów bez ostrza fazującego
Typ TM SP

Przykład obróbki

Pokrycie: TiCN
Gwint: M12
Skok: 1.75 mm
Głębokość gwintu: 24 mm / 2 x D

Przykład programowania:

Program CNC: Opis:
Wywołanie narzędzia
Określenie układu odniesienia
Przejazd na pozycję startową (w osi otworu, ponad nim) i 
włączenie obrotów wrzeciona
Wjazd do otworu gwintowanego ruchem szybkim, na głębokość 
startową
Włączenie programowania przyrostowego
Przywołanie kompensacji promieniowej

Wejście w materiał po łuku 180°, rozpoczęcie cyklu frezowania

Cykl frezowania, intrerpolacja śrubowa 360°, w trzech osiach, z 
przemieszczeniem o wielkość skoku w osi Z 
Wycofanie freza do środka otworu, wyjazd po łuku 180°, koniec 
cyklu  frezowania
Odwołanie kompensacji promieniowej
Włączenie programowania absolutnego

Wyjazd z otworu ruchem szybkim 

Koniec

Materiał narzędzia: St 52
Prędkość skrawania: 100 m/min
Posuw na ostrze: 0.08 mm
Czas obróbki: 2.7 s
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➊ ➋ ➌ ➍ ➎

N10 M6 T1
N20 G90 G54 G00 X0.000 Y0.000

➊ N30 Z2.000 S3199 M3 D1

N40 G00 Z-21.725

N50 G91
N60 G42 G01 X0.000 Y4.975 F1000

➋ N70 G02 X0.000 Y-10.975 I0.000 J-5.488 Z-0.263 F87

➌ N80 G02 X0.000 Y0.000 I0.000 J6.000 Z-1.750 F175

➍ N90 G02 X0.000 Y10.975 I0.000 J5.488 Z-0.263 F350

N100 G40 G01 X0.000 Y-4.975 F1000
N110 G90

➎ N120 G80 G53 G00 Z2.000

N130 M30 M95

Kolejność operacji

Uniwersalny frez do gwintów 
Typ TMU SP - 1 cykl frezowania

Przykład obróbki

Pokrycie: bez pokrycia
Gwint: M24
Skok: 1.5 mm
Głębokość gwintu: 24 mm / M16x1.5

Przykład programowania:

Program CNC: Opis:
Wywołanie narzędzia
Określenie układu odniesienia
Przejazd na pozycję startową (w osi otworu, ponad nim) i 
włączenie obrotów wrzeciona
Wjazd do otworu gwintowanego ruchem szybkim, na głębokość 
startową
Włączenie programowania przyrostowego
Przywołanie kompensacji promieniowej
Wejście w materiał po łuku 180°, rozpoczęcie cyklu frezowania
Cykl frezowania, intrerpolacja śrubowa 360°, w trzech osiach, z 
przemieszczeniem o wielkość skoku w osi Z 
Wycofanie freza do środka otworu, wyjazd po łuku 180°, koniec 
cyklu  frezowania
Odwołanie kompensacji promieniowej
Włączenie programowania absolutnego

Wyjazd z otworu ruchem szybkim 

Koniec

Materiał narzędzia: AlSi7
Prędkość skrawania: 220 m/min
Posuw na ostrze: 0.15 mm
Czas obróbki: 1.7 s
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➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒

N10 M6 T1
N20 G90 G54 G00 X0.000 Y0.000

➊ N30 Z2.000 S4390 M3 D1

N40 G00 Z-21.550

N50 G91
N60 G42 G01 X0.000 Y7.975 F1000

➋ N70 G02 X0.000 Y-19.975 I0.000 J-9.988 Z-0.225 F552

➌ N80 G02 X0.000 Y0.000 I0.000 J12.000 Z-1.500 F1104

➍ N90 G02 X0.000 Y19.975 I0.000 J9.988 Z-0.225 F2209

➎ N100 G01 X0.000 Y0.000 Z-20.550 F1000

➏ N110 G02 X0.000 Y-19.975 I0.000 J-9.988 Z-0.225 F552

➐ N120 G02 X0.000 Y0.000 I0.000 J12.000 Z-1.500 F1104

➑ N130 G02 X0.000 Y19.975 I0.000 J9.988 Z-0.225 F2209

N140 G40 G01 X0.000 Y-7.975 F1000
N150 G90

➒ N160 G80 G53 G00 Z2.000

N170 M30 M95

N10 M6 T1
N20 G90 G54 G00 X0.000 Y0.000

Kolejność operacji

Uniwersalny frez do gwintów 
Typ TMU SP - 2 cykle frezowania

Przykład obróbki

Pokrycie: bez pokrycia
Gwint: M24
Skok: 1.5 mm
Głębokość gwintu: 46 mm / M16x1.5

Przykład programowania:

Materiał narzędzia: AlSi7
Prędkość skrawania: 220 m/min
Posuw na ostrze: 0.15 mm
Czas obróbki: 3.5 s

Program CNC: Opis:
Wywołanie narzędzia
Określenie układu odniesienia
Przejazd na pozycję startową (w osi otworu, ponad nim) i 
włączenie obrotów wrzeciona
Wjazd do otworu gwintowanego ruchem szybkim, na głębokość 
startową
Włączenie programowania przyrostowego
Przywołanie kompensacji promieniowej
Wejście w materiał po łuku 180°, rozpoczęcie 1-go cyklu frezowa-
1. cykl frezowania, intrerpolacja śrubowa 360°, w trzech osiach, z 
przemieszczeniem o wielkość skoku w osi Z 
1. cykl frezowania, wycofanie freza do środka otworu, wyjazd po 
łuku 180°
Przejazd ruchem szybkim na głębokość startową do 2-go cyklu 
frezowania
Wejście w materiał po łuku 180°, rozpoczęcie 2-go cyklu frezowa-
2. cykl frezowania, intrerpolacja śrubowa 360°, w trzech osiach, z 
przemieszczeniem o wielkość skoku w osi Z 
2. cykl frezowania, wycofanie freza do środka otworu, wyjazd po 
łuku 180°
Odwołanie kompensacji promieniowej
Włączenie programowania absolutnego

Wyjazd z otworu ruchem szybkim 

Koniec
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➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐

N10 M6 T1
N20 G90 G54 G00 X0.000 Y0.000

➊ N30 Z2.000 S497 M3 D1

N40 G00 X0.000 Y0.000 Z-41.300
➋ N50 G01 X0.000 Y0.000 Z-43.200 F119

➌ N60 G00 Z-38.050 S2487

N70 G91
N80 G42 G01 X0.000 Y6.400 F1000

➍ N90 G02 X0.000 Y-14.400 I0.000 J-7.200 Z-0.225 F60

➎ N100 G02 X0.000 Y0.000 I0.000 J8.000 Z-1.500 F119

➏ N110 G02 X0.000 Y14.400 I0.000 J7.200 Z-0.225 F239

N120 G40 G01 X0.000 Y-6.400 F1000
N130 G90

➐ N140 G80 G53 G00 Z2.000

N150 M30 M95

Kolejność operacji

Frezy do obróbki gwintów z ostrzem fazującym
Typ TMC SP

Przykład obróbki

Pokrycie: TiCN
Gwint: M16
Skok: 1.5 mm
Głębokość gwintu: 40 mm / M16x1.5

Materiał narzędzia: 16MnCr5
Prędkość skrawania: 100 m/min
Posuw na ostrze: 0.06 mm
Czas obróbki: 6.4 s

Program CNC: Opis:
Wywołanie narzędzia
Określenie układu odniesienia
Przejazd na pozycję startową (w osi otworu, ponad nim) i włączenie 
obrotów wrzeciona
Wjazd ruchem szybkim na głębokość startową do wykonania fazy
Wykonanie fazy 45° 
Wyjazd ruchem szybkim, na głębokość startową cyklu frezowania 
gwintu
Włączenie programowania przyrostowego
Przywołanie kompensacji promieniowej
Wejście w materiał po łuku 180°, rozpoczęcie cyklu frezowania
Cykl frezowania, intrerpolacja śrubowa 360°, w trzech osiach, z 
przemieszczeniem o wielkość skoku w osi Z 
Wycofanie freza do środka otworu, wyjazd po łuku 180°, koniec 
cyklu frezowania
Odwołanie kompensacji promieniowej
Włączenie programowania absolutnego

Wyjazd z otworu ruchem szybkim 

Koniec

Przykład programowania:

Ost_TechnTeil.indd   1597 08.10.2008   15:50:46 Uhr



1598

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑

N10 M6 T1
N20 G90 G54 G00 X0.000 Y0.000

➊ N30 Z2.000 S5013 M3 D1

N40 G01 X0.000 Y0.000 Z-1.000 F251
➋ N50 X0.000 Y0.000 Z-19.825 F501
➌ N60 G00 X0.000 Y0.000 Z0.000 S5013

➍ N70 Z-14.375

N80 G91
N90 G42 G01 X0.000 Y3.175 F1000

➎ N100 G02 X0.000 Y-7.175 I0.000 J-3.588 Z-0.188 F62

➏ N110 G02 X0.000 Y0.000 I0.000 J4.000 Z-1.250 F124

➐ N120 G02 X0.000 Y7.175 I0.000 J3.588 Z-0.188 F248

N130 G40 G01 X0.000 Y-3.175 F1000
N140 G90

➑ N150 G80 G53 G00 Z2.000

N160 M30 M95

N10 M6 T1
N20 G90 G54 G00 X0.000 Y0.000

Kolejność operacji

Frez do gwintu z opcją wiercenia 
Typ DTMC SP

Przykład obróbki

Pokrycie: bez pokrycia
Gwint: M8
Skok: 1.25 mm
Głębokość gwintu: 16 mm / 2 x D

Przykład programowania:

Materiał narzędzia: GGG 40
Prędkość skrawania: 100 m/min
Posuw na ostrze: 0.06 mm
Czas obróbki: 5.3 s

Program CNC: Opis:
Wywołanie narzędzia
Określenie układu odniesienia
Przejazd na pozycję startową (w osi otworu, ponad nim) i 
włączenie obrotów wrzeciona
Wykonanie nawiercenia ze zmniejszonym o 50% posuwem
Wiercenie otworu pod gwint i wykonanie fazy 45° 
Wyjazd z otworu w celu usunięcia wiórów
Wjazd do otworu gwintowanego ruchem szybkim, na głębokość 
startową
Włączenie programowania przyrostowego
Przywołanie kompensacji promieniowej
Wejście w materiał po łuku 180°, rozpoczęcie cyklu frezowania
Cykl frezowania, intrerpolacja śrubowa 360°, w trzech osiach, z 
przemieszczeniem o wielkość skoku w osi Z 
Wycofanie freza do środka otworu, wyjazd po łuku 180°, koniec 
cyklu frezowania
Odwołanie kompensacji promieniowej
Włączenie programowania absolutnego

Wyjazd z otworu ruchem szybkim 

Koniec
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■ ■ 

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

Problemy w stosowaniu
nowych frezów do gwintów

Rozwiązywanie problemów

Problem Przyczyny Rozwiązanie

Wykonany gwint
jest zbyt luźny lub zbyt 
ciasny

Błędnie dobrany promień w programie CNC, 
a tym samym frezowanie po błędnym okręgu

Skorygować promień frezowania aż do uzyska-
nia prawidłowego wymiaru gwintu

Gwint 
nie jest cylindryczny

Zbyt duży posuw Zredukować posuw

Frezowanie współbieżne przy długich gwintach Zmienić frezowanie na przeciwbieżne

Powierzchnia gwintu 
niezgodna z wymogami, 
ślady karbowania

Zbyt wysoka prędkość skrawania Dopasować parametry skrawania

Mało sztywne zamocowanie narzędzia lub 
obrabianego detalu 

Poprawić mocowanie narzędzia i detalu

Złamanie narzędzia Błąd w programie CNC Sprawdzić program CNC

Zbyt wysokie parametry skrawania Dopasować parametry skrawania

Trwałość narzędzia
zbyt niska

Zbyt wysokie parametry skrawania Dopasować parametry skrawania

Zastosowano nie pokryte narzędzie Zastosować  narzędzie pokrywane 

Niewystarczające smarowanie i zła ewakuacja 
wiórów

Poprawić chłodzenie i smarowanie,
na chłodzenie wewnętrzne przez wrzeciono

Pęknięcie freza 
wiercącego do gwintów

Problem z usuwaniem wiórów przy wierceniu Zastosować narzędzie z wewnętrznym 
chłodzeniem

Zbyt wysoki posuw przy wierceniu Wprowadzić cykle usuwania wiórów

Ost_TechnTeil.indd   1599 08.10.2008   15:51:09 Uhr



1600

γ

A

A

45°

b

90°

b

d
D
E

D
 

E

d

Informacje ogólne

Definicje, wymiary i kąty

Kąt natarcia

średnica nominalna
śrenica zewnętrzna, tolerancja f 10
długość, tolerancja js 12
kąt nakroju, 1/2 kąta stożka wewn.
kąt skośnej pow. natarcia

Aby uzystkać optymalne wyniki obróbki, kąt natarcia musi być 
odpowiednio dobrany do materiału obrabianego. Materiały 
długowiórowe wymagają większego kąta natarcia, krótkowi-
órowe mniejszego. Gdy materiał obrabiany nie jest określony 
na zamówieniu, narzynki dostarczane są jako standardowe, 
przeznaczone do obróbki stali o średniej wytrzymałości.

Przekrój A - A

Długości nakroju
Podobnie jak w przypadku gwintowników, nakroje w narzyn-
kach dzielimy na: długie, średniej długości i krótkie. W naszym 
standardowym wykonaniu nakrój posiada średnią długość tzn. 
1,75 x P. Standardowa długość nakroju jest odpowiednia do 
obróbki stali o średniej wytrzymałości.
Do obróbki automatycznej muszą być stosowane narzynki ze 
skośną powierzchnią natarcia. Zapewnia to usuwanie wiórów w 
kierunku posuwu i chroni przed powstawaniem zatorów wiórów. 
Dodatkowymi korzyściami  dla tego typu narzynek są zmniejsz-
nie momentu skrawania, lepsza jakość powierzchni  i wyższa 
trwałość.

Narzynki z krótkim nakrojem (1,25 x P), są specjalnie zapro-
jektowane do nacinania gwintów jak najbliżej powierzchni 
czołowej. Dostępne są w wykonaniu specjalnym, na życzenie.

Do obróbki materiałów trudnoobrabialnych zaleca się narzynki 
z długim nakrojem (2,25 x P). Są one również dostępne na 
życzenie, jako wykonanie specjalne.

Klasy dokładności
Dla zamówień z nie określoną tolerancją , narzynki do gwintów 
metrycznych, BSW, BSP, UNC, UNF i UNEF są dostarczane 
jako standardowe, wykonane w "średniej" klasie dokładności 
6h, 6g. Dla gwintów metrycznych dostępne są również (na 
życzenie) narzynki wykonane w tolerancji 4h i 6e. 

Pole tolerancji 4h klasa »dokładna« 
dla śrub niepowlekanych lub  
pod cienką  
powłokę ochronną

Pole tolerancji 6h klasa »średnio dokładna« 
dla gwintów o średnicy do 1,4 mm

Pole tolerancji 6g klasa »średnio dokładna« 
dla śrub niepowlekanych lub 
pod cienką  
powłokę ochronną

Pole tolerancji 6e klasa »średnio dokładna« 
dla gwintów pod grubą 
powłokę ochronną

skośna pow. 
natarcia nakrój

otwór wiórowy

średnica otworu
pod śrubę mocującą
kąt natarcia
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Rozwiązywanie problemów

Problemy w stosowaniu
nowych narzynek

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Wykonany gwint
jest zbyt luźny lub zbyt 
ciasny

Niewłaściwe zamocowanie narzynki w opraw-
ce

Sprawdzić zamocowanie narzynki

Niewłaściwie dobrana tolerancja narzędzia Zastosować narzynkę z właściwą tolerancją

Wykruszenie ostrza Zakleszczenie się wiórów Zastosować narzynkę ze skośną powierzchnią 
natarcia

Narzynka przeciążona zbyt dużymi 
parametrami skrawania

Zastosować narzynkę z dłuższym nakrojem

Jakość powierzchni 
gwintu nie spełnia 
wymagań

Nieodpowiednie wykończenie powierzchni 
narzynki

Zastosować narzynkę z docieranymi powierz-
chniami

Niewystarczające smarowanie/chłodzenie Poprawić chłodzenie/smarowanie,

Przyklejanie się wiórów do powierzchni 
przyłożenia 

Sprawdzić i oczyścić powierzchnie przyłożenia

Trwałość narzędzia
jest zbyt niska

Narzynka nieodpowiednia do danego zasto-
sowania

Zastosować narzynkę z HSS-E

Zastosować  narzędzie pokrywane 

Gwint błędnie wykonany Narzynka zablokowana wiórami Zastosować narzynkę dzieloną
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Formularz raportu z testów narzędzi do gwintów 

(dla CNC/śruba pociąg.)

Narzędzie

Firma ____________________________________________    
Ulica  ____________________________________________
Kod pocztowy, miasto  _______________________________
Kraj  _____________________________________________  

Rozmówca  ________________________________________
Telefon  ___________________________________________
Fax  _____________________________________________
e-Mail ____________________________________________  

Opis detalu  _______________________________________
Miejsce powstawania kosztów _________________________
Nr rysunku  ________________________________________ 

Wymiar nominalny gwintu  _________________________
Tolerancja gwintu  ________________________________
DIN  ___________________________________________

Gwintownik
Wygniatak

Przedmiot obrabiany
Typ otworu - przelotowy
Długość gwintu ______ mm

Rysunek:

Typ otworu - nieprzelotowy
Głębokość otworu ____ × D
Efektywna długość gwintu ______ mm
Rysunek:

Proszę skopiować ten formularz,
wypełnić i przefaksować do naszego
działu technicznego.

Klient

Formularz wypełniła  ________________________________ Data, podpis  ______________________________________

Podany w zamówieniu nr SOBO _______________________  Data, podpis _______________________________________

Opis chłodziwa ____________________________________

Wydatek chłodziwa [l/min] ____________________________

Ciśnienie chłodziwa [bar] _____________________________

Producent i typ  ____________________________________

Moc napędu  ______________________________________

Obroty  ___________________________________________

Dla gwintu specjalnego należy podać:

Średnica zewn. ____________________________________

Podziałka _________________________________________

Średnica podziałowa ________________________________

Kąt zarysu gwintu __________________________________

Średnica otworu pod gwint  ___________________________

Obrabiarka

Materiał __________________________________________

nr materiału wg DIN

  Charakterystyka 
materiału

krótkowiórowy długowiórowy

Średnica otworu pod gwint 
wywiercony wykrojony odlany

Pozycja i zastosowanie obróbki

poziome pionowe skośne

Posuw:

ręczny hydrauliczny synchroniczny

mechaniczny pneumatyczny

Chłodzenie/Smarowanie

bez sprężone powietrze

olej ropa naftowa

emulsja______% chłodzenie mgłą olejową (MQL/MMS)
Oprawka do gwintowania

Aparat do gwintowania

Tulejka zaciskowa (sztywna)

Oprawka zaciskowa z kompensacją osiową

Ilość wrzecion: ___________ z chłodzeniem wewnętrznym
Pozycja wrzeciona:

pozioma pionowa

Oprawka narzędziowa:
ciągnięta pchana 

wirujący stojący Uchwyt detalu:

Zapytanie

Materiał narzędzia ________
Pokrycie ________________
Chłodziwo _______________
Prędkość skrawania _______

rys. w zał.

Zamówienie, nr oferty _____________ Wzór

Frez do gwintów

(w przyp. gwintu specjalnego należy przekazać jego wymiary oraz szkic)

Obecnie stosowane narzędzie:
Producent ________________
Wymiary _________________
Tolerancja ________________
Nr artykułu _______________
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GWINTOWNIKI SPECJALNE
Czy potrzebujesz gwintowniki o specjalnych wymiarach, typie gwintu lub
tolerancji ? Oprócz narzędzi z naszego standardowego programu produk-
cyjnego możemy również dostarczyć gwintowniki specjalne dopasowane 
do twoich potrzeb.
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45°

α = 10 - 25°

β

45°

α = 10 - 25°

β

Wzory obliczenioweInformacje ogólne

P = kąt przyłożenia głównej kraw. skraw.
H = kąt ostrza głównej kraw. skraw.
P = kąt natarcia głównej kraw. skraw.

O = kąt przyłożenia pomocniczej kraw. skraw.
N = kąt ostrza pomocniczej kraw. skraw.
O = kąt natarcia pomocniczej kraw. skraw.

 = kąt pochylenia ostrzy 

*) pomocnicza krawędź skrawająca 
 nie pracuje 
 w kierunku posuwu

główna krawędź skrawająca

kąt przystawienia 
pomocniczej 
krawędzi skrawającej

powierzchnia natarcia pomocniczej kraw. skraw.*

powierzchnia natarcia głównej kraw. skraw.

powierzchnia przyłożenia głównej kraw. skraw.

powierzchnia przyłożenia pomocniczej kraw. skraw.*

pomocnicza krawędź skrawająca

faza chroniąca naroże 

Kąt stożka 
przejściowego 
i kąt kolizyjny 
występują w 
narzędziach, 
gdzie d1 < d2, 
i zależą od
długości całkowitej i 
roboczej.

kąt stożka przejściowego

długość chwytu wg DIN 6535

d 2
 =

 6
m

m

d 1
 <

 6
m

m

α
β
γ

α
β
γ

λ 

D
(mm)= średnica opisana przez oś freza

kąt kolizyjny

β

  
α 

Definicje i kąty

Wzory obliczenioweInformacje ogólne

P = kąt przyłożenia głównej kraw. skraw.
H = kąt ostrza głównej kraw. skraw.
P = kąt natarcia głównej kraw. skraw.

O = kąt przyłożenia pomocniczej kraw. skraw.
N = kąt ostrza pomocniczej kraw. skraw.
O = kąt natarcia pomocniczej kraw. skraw.

 = kąt pochylenia ostrzy 

*) pomocnicza krawędź skrawająca 
 nie pracuje 
 w kierunku posuwu

główna krawędź skrawająca

kąt przystawienia 
pomocniczej 
krawędzi skrawającej

powierzchnia natarcia pomocniczej kraw. skraw.*

powierzchnia natarcia głównej kraw. skraw.

powierzchnia przyłożenia głównej kraw. skraw.

powierzchnia przyłożenia pomocniczej kraw. skraw.*

pomocnicza krawędź skrawająca

faza chroniąca naroże 

Kąt stożka 
przejściowego 
i kąt kolizyjny 
występują w 
narzędziach, 
gdzie d1 < d2, 
i zależą od
długości całkowitej i 
roboczej.

kąt stożka przejściowego

długość chwytu wg DIN 6535

d 2
 =

 6
m

m

d 1
 <

 6
m

m

α
β
γ

α
β
γ

λ 

D
(mm)= średnica opisana przez oś freza

kąt kolizyjny

β

  
α 

Definicje i kąty
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Deff

β

Deff

Deff

β

Deff

Wzory obliczenioweInformacje ogólne

Symbol Opis Jednostka Wzory

vc Prędkość skrawania m/min vc =     
. Dc . n

       1000

Dc Średnica freza mm

n Obroty na minutę n =  vc . 1000
          . Dc

f Posuw na obrót mm f =  vf 
       n

vf Posuw minutowy mm vf = n . z . fz

fz Posuw na ostrze mm fz =    vf  
         n . z

f Posuw na obrót mm f = fz . z

vfH

Posuw dla interpolacji 
kołowej mm/min

vfH = vf . (Dh1 - Dh2) 
       Dh1

z Ilość ostrzy

Q
Wydajność objętościowa frezo-

wania
cm3/min Q =  ap . ae . vf

       1000

ap Głębokość skrawania mm

ae Szerokość skrawania mm

T Czas obróbki min T =   lf 
        vf

lf Droga skrawania mm

D(eff) Średnica efektywna

Średnica efektywna 
z kątem przystawienia 

mm

mm

D(eff) = 2 .   D . ap - ap2

D(eff) = D . sin     + arc cos  D - 2ap
                                             D

Rth Wysokość nierówności mm Rth =  D  =    D
2 - ae2 

        2             4 

Zb
Optymalny skok wierszowania 

dla frezów torusowych
mm Zb =   D - 2 x R

        2

 

Dh1(mm)= średnica zewn. interpolacji kołowej 
Dh2(mm)= średnica opisana przez oś freza

kąt kolizyjny

Wzory obliczenioweInformacje ogólne

Symbol Opis Jednostka Wzory

vc Prędkość skrawania m/min vc =     
. Dc . n

       1000

Dc Średnica freza mm

n Obroty na minutę n =  vc . 1000
          . Dc

f Posuw na obrót mm f =  vf 
       n

vf Posuw minutowy mm vf = n . z . fz

fz Posuw na ostrze mm fz =    vf  
         n . z

f Posuw na obrót mm f = fz . z

vfH

Posuw dla interpolacji 
kołowej mm/min

vfH = vf . (Dh1 - Dh2) 
       Dh1

z Ilość ostrzy

Q
Wydajność objętościowa frezo-

wania
cm3/min Q =  ap . ae . vf

       1000

ap Głębokość skrawania mm

ae Szerokość skrawania mm

T Czas obróbki min T =   lf 
        vf

lf Droga skrawania mm

D(eff) Średnica efektywna

Średnica efektywna 
z kątem przystawienia 

mm

mm

D(eff) = 2 .   D . ap - ap2

D(eff) = D . sin     + arc cos  D - 2ap
                                             D

Rth Wysokość nierówności mm Rth =  D  =    D
2 - ae2 

        2             4 

Zb
Optymalny skok wierszowania 

dla frezów torusowych
mm Zb =   D - 2 x R

        2

 

Dh1(mm)= średnica zewn. interpolacji kołowej 
Dh2(mm)= średnica opisana przez oś freza

kąt kolizyjny
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Porównanie twardościTypy frezów trzpieniowych i ich podstawowy zakres zastosowań wg DIN 1836

Standardowe ostrza z kątem spirali 30°, zalecane do obróbki 
wykańczającej stali kostrukcyjnych, stali do nawęglania i ulep-
szania, jak również krótkowiórowych metali nieżelaznych lub 
materiałów o wytrzymałości do 
• 1200 N/mm2 dla frezów z HSS 
• 1600 N/mm2 dla frezów pełnowęglikowych

Ostrza z owalnymi rozdzielaczami wiórów, zapewniające krótkie 
wióry i ich bardzo dobrą ewakuację. Zalecane do obróbki zgrubnej 
materiałów o wytrzymałości do  
• 1000 N/mm2 dla frezów z HSS 
• 1200 N/mm2 dla frezów pełnowęglikowych

Ostrza z płaskimi rozdzielaczami wiórów, zapewniające krótkie wióry i 
lepszą jakość powierzchni obrabianej w porównaniu do frezów NR lub 
NRf. Zalecane do obróbki zgrubnej materiałów o wytrzymałości do 
• 1200 N/mm2 dla frezów z HSS 
• 1600 N/mm2 dla frezów pełnowęglikowych

Ostrza z drobnymi rozdzielaczami wiórów, zapewniające krótkie 
wióry i ich bardzo dobrą ewakuację. Możliwe większe posuwy w 
porównaniu do frezów typu NR. Zalecane do obróbki zgrubnej 
materałów o wytrzymałości do
• 1400 N/mm2 dla frezów z PM HSS-E 
• 1600 N/mm2 dla frezów pełnowęglikowych

Duży kąt spirali (45°), zalecany do obróbki wykańczającej 
materiałów wysokostopowych oraz żeliw o wytrzymałości do 
• 1600 N/mm2

Duży kąt spirali (45°), zalecany do obróbki wykańczającej 
materiałów miękkich takich, jak aluminium, stopy aluminium, metale 
nieżelazne o wytrzymałości do 
• 600 N/mm2.

Typ N

Typ NR

Typ NF

Typ NRf

Typ NH

Typ W

Bardzo duży kąt spirali (55°), zalecany do obróbki wykańczającej, 
jak również do obróbki typu HSC wszystkich materiałów hartowany-
ch, utwardzonego żeliwa o twardości do 
• 62 HRC

Typ H

Ostrza z grubymi, owalnymi rozdzielaczami wiórów, zapewniające 
krótkie wióry i ich bardzo dobrą ewakuację. Zalecane do obróbki 
zgrubnej aluminium, metali nieżelaznych, jak również miękkich stali 
o wtrzymałości do
• 600 N/mm2

Typ WR

Ostrza z drobnymi, owalnymi rozdzielaczami wiórów, zapewniające 
krótkie wióry i ich bardzo dobrą ewakuację. Zalecane do obrób-
ki zgrubnej materiałów takich jak żeliwo szare i utwardzone, o 
twardościach do 
• ok. 52-56 HRC

Typ HR

Porównanie twardościTypy frezów trzpieniowych i ich podstawowy zakres zastosowań wg DIN 1836

Standardowe ostrza z kątem spirali 30°, zalecane do obróbki 
wykańczającej stali kostrukcyjnych, stali do nawęglania i ulep-
szania, jak również krótkowiórowych metali nieżelaznych lub 
materiałów o wytrzymałości do 
• 1200 N/mm2 dla frezów z HSS 
• 1600 N/mm2 dla frezów pełnowęglikowych

Ostrza z owalnymi rozdzielaczami wiórów, zapewniające krótkie 
wióry i ich bardzo dobrą ewakuację. Zalecane do obróbki zgrubnej 
materiałów o wytrzymałości do  
• 1000 N/mm2 dla frezów z HSS 
• 1200 N/mm2 dla frezów pełnowęglikowych

Ostrza z płaskimi rozdzielaczami wiórów, zapewniające krótkie wióry i 
lepszą jakość powierzchni obrabianej w porównaniu do frezów NR lub 
NRf. Zalecane do obróbki zgrubnej materiałów o wytrzymałości do 
• 1200 N/mm2 dla frezów z HSS 
• 1600 N/mm2 dla frezów pełnowęglikowych

Ostrza z drobnymi rozdzielaczami wiórów, zapewniające krótkie 
wióry i ich bardzo dobrą ewakuację. Możliwe większe posuwy w 
porównaniu do frezów typu NR. Zalecane do obróbki zgrubnej 
materałów o wytrzymałości do
• 1400 N/mm2 dla frezów z PM HSS-E 
• 1600 N/mm2 dla frezów pełnowęglikowych

Duży kąt spirali (45°), zalecany do obróbki wykańczającej 
materiałów wysokostopowych oraz żeliw o wytrzymałości do 
• 1600 N/mm2

Duży kąt spirali (45°), zalecany do obróbki wykańczającej 
materiałów miękkich takich, jak aluminium, stopy aluminium, metale 
nieżelazne o wytrzymałości do 
• 600 N/mm2.

Typ N

Typ NR

Typ NF

Typ NRf

Typ NH

Typ W

Bardzo duży kąt spirali (55°), zalecany do obróbki wykańczającej, 
jak również do obróbki typu HSC wszystkich materiałów hartowany-
ch, utwardzonego żeliwa o twardości do 
• 62 HRC

Typ H

Ostrza z grubymi, owalnymi rozdzielaczami wiórów, zapewniające 
krótkie wióry i ich bardzo dobrą ewakuację. Zalecane do obróbki 
zgrubnej aluminium, metali nieżelaznych, jak również miękkich stali 
o wtrzymałości do
• 600 N/mm2

Typ WR

Ostrza z drobnymi, owalnymi rozdzielaczami wiórów, zapewniające 
krótkie wióry i ich bardzo dobrą ewakuację. Zalecane do obrób-
ki zgrubnej materiałów takich jak żeliwo szare i utwardzone, o 
twardościach do 
• ok. 52-56 HRC

Typ HR
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240 71 75

255 76 80

270 81 85

285 86 90

305 90 95

320 95 100

335 100 105

350 105 110

370 109 115

385 114 120

400 119 125

415 124 130

430 128 135

450 133 140

465 138 145

480 143 150

495 147 155

510 152 160

530 157 165

545 162 170

560 166 175

575 171 180

595 176 185

610 181 190

625 185 195

640 190 200

660 195 205

675 199 210

690 204 215

705 209 220

720 214 225

740 219 230

755 223 235

770 228 240

785 233 245

800 22 238 250

820 23 242 255

835 24 247 260

860 25 255 268

870 26 258 272

900 27 266 280

920 28 273 287

940 29 278 293

970 30 287 302

995 31 295 310

1020 32 301 317

1050 33 311 327

1080 34 319 336

1110 35 328 345

1140 36 337 355

1170 37 346 364

1200 38 354 373

1230 39 363 382

1260 40 372 392

1300 41 383 403

1330 42 393 413

1360 43 402 423

1400 44 413 434

1440 45 424 446

1480 46 435 458

1530 47 449 473

1570 48 460 484

1620 49 472 497

1680 50 488 514

1730 51 501 527

1790 52 517 544

1845 53 532 560

1910 54 549 578

1980 55 567 596

2050 56 584 615

2140 57 607 639

2180 58 622 655

59 675

60 698

61 720

62 745

63 773

64 800

65 829

66 864

67 900

68 940

HRC HB30 HV10 HRC HB30 HV10

240 71 75

255 76 80

270 81 85

285 86 90

305 90 95

320 95 100

335 100 105

350 105 110

370 109 115

385 114 120

400 119 125

415 124 130

430 128 135

450 133 140

465 138 145

480 143 150

495 147 155

510 152 160

530 157 165

545 162 170

560 166 175

575 171 180

595 176 185

610 181 190

625 185 195

640 190 200

660 195 205

675 199 210

690 204 215

705 209 220

720 214 225

740 219 230

755 223 235

770 228 240

785 233 245

800 22 238 250

820 23 242 255

835 24 247 260

860 25 255 268

870 26 258 272

900 27 266 280

920 28 273 287

940 29 278 293

970 30 287 302

995 31 295 310

1020 32 301 317

1050 33 311 327

1080 34 319 336

1110 35 328 345

1140 36 337 355

1170 37 346 364

1200 38 354 373

1230 39 363 382

1260 40 372 392

1300 41 383 403

1330 42 393 413

1360 43 402 423

1400 44 413 434

1440 45 424 446

1480 46 435 458

1530 47 449 473

1570 48 460 484

1620 49 472 497

1680 50 488 514

1730 51 501 527

1790 52 517 544

1845 53 532 560

1910 54 549 578

1980 55 567 596

2050 56 584 615

2140 57 607 639

2180 58 622 655

59 675

60 698

61 720

62 745

63 773

64 800

65 829

66 864

67 900

68 940

HRC HB30 HV10 HRC HB30 HV10

Porównanie twardościTypy frezów trzpieniowych i ich podstawowy zakres zastosowań wg DIN 1836

Wytrzym. Rm 
(N/mm2)

Wytrzym. Rm 
(N/mm2)

Porównanie twardościTypy frezów trzpieniowych i ich podstawowy zakres zastosowań wg DIN 1836

Wytrzym. Rm 
(N/mm2)

Wytrzym. Rm 
(N/mm2)
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e8

P9

Tolerancje wg DIN ISO 286

Zakres średnic nominalnych w mm / tolerancje w µm

od 1
do 3

pow. 3
do 6

pow. 6
do 10

pow. 10
do 18

pow.18
do 30

pow. 30
do 50

pow. 50
do 80

pow. 80
do 120

pow. 120
do 180

pow. 180
do 250

To
le

ra
nc

je
: p

oł
oż

en
ie

 p
ol

a 
to

le
ra

nc
ji 

i k
la

sa
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ok
ła

dn
oś

ci

W
ał

ki

d 9 -20 -30 -40 -50 -65 -80 -100 -120 -145 -170

-45 -60 -76 -93 -117 -142 -174 -207 -245 -285

d 11 -20 -30 -40 -50 -65 -80 -100 -120 -145 -170

-80 -105 -130 -160 -195 -240 -290 -340 -395 -460

e 8* -14 -20 -25 -32 -40 -50 -60 -72 -85 -100

-28 -38 -47 -59 -73 -89 -106 -126 -148 -172

f 8 -6 -10 -13 -16 -20 -25 -30 -36 -43 -50

-20 -28 -35 -43 -53 -64 -76 -96 -106 -122

f 9 -6 -10 -13 -16 -20 -25 -30 -36 -43 -50

-31 -40 -49 -59 -72 -87 -104 -123 -143 -165

h 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-6 -8 -9 -11 -13 -16 -19 -22 -25 -29

h 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 -12 -15 -18 -21 -25 -30 -35 -40 -46

h 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 -18 -22 -27 -33 -39 -46 -54 -63 -72

h 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-25 -30 -36 -43 -52 -62 -74 -87 -100 -115

h 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-40 -48 -58 -70 -84 -100 -120 -140 -160 -185

h 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-60 -75 -90 -110 -130 -160 -190 -220 -250 -290

h 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-100 -120 -150 -180 -210 -250 -300 -350 -400 -460

js 11 +30 +37,5 +45 +55 +65 +80 +95 +110 +125 +145

-30 -37,5 -45 -55 -65 -80 -95 -110 -125 -145

js 14 +125 +150 +180 +215 +260 +310 +370 +435 +500 +575

-125 -150 -180 -215 -260 -310 -370 -435 -500 -575

js 16 +300 +375 +450 +550 +650 +800 +950 +1100 +1250 +1450

-300 -375 -450 -550 -650 -800 -950 -1100 -1250 -1450

k 10 +40 +48 +58 +70 +84 +100 +120 +140 +160 +185

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

k 11 +60 +75 +90 +110 +130 +160 +190 +220 +250 +290

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

k 12 +100 +120 +150 +180 +210 +250 +300 +350 +400 +460

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

k 16 +600 +750 +900 +1100 +1300 +1600 +1900 +2200 +2500 +2900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Frez do kanałków wykonany w tolerancji e8 wykona w jednym przejściu kanałek w toleracncji P9.
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Formularz dla frezów specjalnych

Chwyt prosty Weldon Whistle Notch

Promień naroża Pełna kula

Typy N, W, H Typ NF Typy NRf, HR Typ WR

Ilość ostrzy

❏ bez pokrycia ❏ TiCN ❏ MolyGlide ❏ FIRE

Przedmiot obr. 
materiał:

Twardość:

Wywoływana 
ilość:

Geometria

Materiał 
pokrycie

Zastosowanie

Faza/
promień

Wykonywanie kanałków Obr. zgrubna Obr. wykańczająca Kopiowanie

Rodzaj obróbki

Forma chwytu

❏ Zapytanie  ❏ Zamówienie na nr faksu: +48 22 478-34 38

Dł. rowka wióro-
wego

Długość chwytu

Długość całkowita

Ø chwytu Ø szyjki Ø nom. 

Faza/promień 
patrz 3

Forma chwytu 
patrz 2

Wymiary

Długość stopnia i 
kąt stopnia

   Ø stopnia *

Rozmiar

Głębokość skrawania:

Szerokość skrawania:

❏ Pełny węglik ❏ HSS M42 ❏ HSS-PM ❏ inne:

* dane tylko dla frezów stopniowych 

Nr klienta Nowy klient Nr zamówienia

Firma  Rozmówca

Ulica  Kod pocztowy

Telefon  Fax

Data  Podpis

Przedstawiciel firmy Gühring

(Prosimy o wpisanie wymaganych danych lub znaków X w puste pola)

Faza

Długość 
użytkowa
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Raport z testów

Opis/rysunki:

Frezowanie 
kanałków

Obr. zgrubna Obr. wykańczająca Kopiowanie

Zastosowa-
nie:

Nr artykułu  ........................................................ (nr)

Producent  ................................................. (nazwa)

Średnica ostrzy Ø  ...................................................... [mm]

Długość krawędzi skrawającej  ....................................... [mm]

Długość całkowita  ...................................................... [mm]

Średnica chwytu Ø  ...................................................... [mm]

Ilość ostrzy  ...................................................... (szt.)

Pokrycie  ..................................................(rodzaj)

Obrabiarka  ............................ (rok prod./producent)

Moc silnika  ......................................................(KW)

Max. obroty  ................................................ [obr/min]

Zakres posuwu  ............................................... [mm/min]

Typ chwytu  .....................................(HSK/SK40/itp.)

Chłodzenie  .................................(emulsja/MQL/itp.)

Ciśnienie chłodziwa   ................................................. [bar/psi]

Norma DIN   ...........................................(1.2222 itp.)

Symbol  ......................................  (42CrMo4 itp.)

Twardość/wytrzymałość ............................   [N/mm2/HRC/itp.]

Szerokość skrawania ae ................................................. [mm]

Głębokość skrawania  ap ................................................ [mm]

Długość frezowania lf  ...................................................... [mm]

Czas frezowania T   ..................................................... [min.]

Oprawka narzędziowa ............................... (termoskurcz./itp.)

Szybkość skrawania  .................................................. [m/min]

Posuw minutowy  ............................................... [mm/min]

Posuwa na ząb  ................................................... [mm/z]

Frezow. współb./przeciwb. ......................................................  

(rodzaj)

Nr klienta Nowy klient Nr zamówienia

Firma  Rozmówca

Ulica  Kod pocztowy

Telefon  Fax

Data  Podpis

Przedstawiciel firmy Gühring

Narzędzie: Materiał obrabiany:
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ROZWIERTAKI SPECJALNE
Nietypowe zadania obróbcze wymagają narzędzi o specjalnej konstrukcji . Dlatego 
też program narzędzi firmy Guhring został poszerzony o poniższe produkty:
• narzędzia PKD do obróbki głowic cylindrowych,
• narzędzia CBN do obróbki gniazd zaworów w głowicach cylindrowych,
• narzędzia węglikowe ze specjalnie opracowaną geometrią 

i specjalnym gatunkiem węglika do obróbki prowadnic zaworów 
wykonanych ze spieków metali lub mosiądzu.
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Wysokowydajne rozwiertaki pełnowęglikowe HR 500

Ilustracja optymalnego doprowadzenia środka chłodząco-smarującego do ostrzy:   
Analiza CDF (Computational Fluid Dynamics) szybkości przepływu chłodziwa 
na nowym, pełnowęglikowym, wysokowydajnym rozwiertaku HR 500 D firmy 
Gühring.

Bez strat przepływu wzdłuż ostrzy.
Pomimo wysokich obrotów oraz z tym związanych ekstremalnie dużych sił 
odśrodkowych chłodziwo przepływa prawie bez strat, wzdłuż narzędzia, aż do 
ostrzy w obrabianym otworze. Dopiero po zagłębieniu się w obrabiany detal 
występują nieznaczne straty.

Szybkość przepływu chłodziwa w m/s

Firma Gühring oferuje dwa nowe, wysokowydajne rozwierta-
ki pęłnowęglikowe, HR 500 D do otworów przelotowych oraz 
HR 500 S do otworów ślepych, prezentujące dwa rozwiązania 
obróbki wykańczającej otworów. Dzięki tym narzędziom uzys-
kuje się skrócenie czasu obróbki do 50 razy, w porównaniu do 
narzędzi tradycyjnych, przy jednoczesnym, zdecydowanym 
podwyższeniu trwałości oraz jakości uzyskanej powierzchni.

Szybciej, precyzyjniej, z wyższą trwałością: 
Nowy, wysokowydajny, pełnowęglikowy rozwiertak 
Guhring‘a HR 500 D 

Wzdłużne kanałki na wzmocnionym chwycie HA rozwiertaka 
zapewniają skierowanie strumienia chłodziwa w luki wiórowe 
części roboczej. Ten wariant chłodzenia zewnętrznego daje 
wiele korzyści w porównaniu do chłodzenia wewnętrznego z 
promieniowym wyprowadzeniem chłodziwa. Jednolita, pełna 
część robocza jest  bardziej sztywna, niż wersja z wewnętrznymi 
kanałkami chłodzącymi. Dzięki doskonałemu wprowadzeniu 
chłodziwa w luki wiórowe powstałe wióry nie zaczepiają o 
wyloty kanałków chłodzących i nie blokują ich. Umieszczenie 
kanałków chłodzących na chwycie nie wpływa na skuteczność 
mocowania zarówno dla oprawek skurczowych jak i hydrau-
licznych. Pozostała czynna powierzchnia chwytu jest w pełni 
wystarczająca do bezpiecznego zamocowania narzędzia.

Rezultaty tych badań potwierdzone są nie tylko wynikami testów 
przeprowadzonych w ośrodku badawczym Gühring'a , ale prze-

de wszystkim praktycznymi zastosowaniami tych narzędzi. 
Tak więc pełnowęglikowy, wysokowydajny rozwiertak Gühring'a 
osiąga sensacyjne rezultaty w obróbce przelotowego otworu 
o średnicy 4,485 mm i głębokości 65 mm (ponad 14 x D) w 
głowicy zaworowej ze stali 9S20K. Czasy obróbki skróciły się z 
31 sekund do 1,1 sek. na otwór ! W szczególności poprawiają 
się następujące wartości: prędkość skrawania wzrasta z 18 m/
min do 120 m/min, posuw z 0,12 mm/obr do 0,4 mm/obr., a 
trwałość z 15 m na 69 m w porównaniu do stosowanych dotych-
czas narzędzi. Błąd kołowości nie przekracza 4 µm. 

Specjalnie opracowana geometria z prostymi rowkami wiór-
owymi jest unikalna w rozwiertakach do otworów przelotowych. 
Umożliwia zastosowanie ekstremalnie wysokich parametrów 
obróbki także przy głębokich otworach.   Odpowiednie dopraw-
dzenie chłodziwa powoduje spychanie wiórów z krawędzi tnącej 
do przodu . Poprzez to uzyskuje się optymalną jakość powierz-
chni, ponieważ do strefy skrawania nie wracają żadne wióry.
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Wyraźny wzrost wydajności przy obróbce otworów przelotowych:
W porównaniu do poprzednio stosowanego rozwiertaka ( na diagramie oznaczny 
indeksem =100%), wysokowydajny rozwiertak HR 500 D firmy Guhring do 
otworów przelotowych uzyskał olbrzymi wzrost we wszystkich parametrach i aż 
28-krotne zmniejszenie czasu obróbki !

Nieprawdopodobne, ale prawdziwe:
Wydajność nowego, wysokowydajnego, pełnowęglikowego rozwiertaka Gühring’a 
HR 500 S w porównaniu do konkurencyjnego narzędzia, którego wartości przed-
stawiono na wykresie ze współczynnikiem 100. 

Porównanie wydajności
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Prędkość skrawania Posuw Trwałość Oszczędność czasu

Nowy pełnowęglikowy 
rozwiertak HPC 
Gühring'a 
HR 500 D
Dotychczas stosowany 
rozwiertak (= 100%)

Porównanie wydajności
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Prędkość skrawania Posuw Oszczędność czasu

Nowy, wysokowydajny, 
pełnowęglikowy rozwier-
tak Gühringa HR 500 D
HR 500 S
vc = 250 m/min
fu = 1.0 mm/obr.
Rozwiertak konkurencyjny 
vc = 30 m/min
fu = 0.2 mm/obr.
(=100%)

Nieprawdopodobny poziom wydajności:
HR 500 S osiąga prędkość skrawania 250 m/min , a posuw 
ponad 10 000 mm/min, w stali. Poziom wydajności obydwu nowych, wysokowydajnych rozwier-

taków HR 500 D oraz HR 500 S był do tej pory osiągany tylko 
narzędziami z cermetu i był okupiony licznymi niedogodnościami. 
Rozwiertaki cermetowe nadają się bowiem tylko do obróbki  
nielicznych materiałów, podczas gdy rozwiertaki węglikowe 
można stosować do prawie wszystkich materiałów, w tym 
wszelkich typów stali  ze stalami nierdzewnymi włącznie. Do 
obróbki przerywanej lub prowadzonej na niestabilnych obrabiar-
kach narzędzia cermetowe nie mogą być stosowane, natomiast 
narzędzia pełnowęglikowe w większości przypadków tak.  Poza 
tym  rozwiertaki z cermetu są generalnie droższe.

Użytkownik nowych rozwiertaków Gühring’a HR 500 uzyskuje 
wielokrotne korzyści :

• ekstremalnie wysokie parametry obróbki,
• znaczną redukcję czasów obróbki i związanych z tym kosztów 

produkcji,
• szerokie spektrum zastosowań,
• standardowy program z relatywnie niskimi cenami i krótkimi 

terminami dostaw,
• dostępność wymiarów pośrednich, specjalnych, które obec-

nie mogą być produkowane szybko i tanio. 

W przeciwieństwie do rozwiertaka HR 500 D, rozwiertak HR 
500 S posiada wewnętrzny kanałek chłodzący z centralnym 
wyprowadzeniem chłodziwa. Szczególnie duży przekrój tego 
kanałka zapewnia optymalne doprowadzenie chłodziwa do 
ostrzy narzędzia. Geometria narzędzia z prostymi rowkami 
wiórowymi wraz z bardzo skutecznym chłodzeniem gwarantuje 
efektywne odprowadzanie optymalnie uformowanych wiórów. 

Wysoką efektywność pełnowęglikowych rozwiertaków 
Gühring’a HR 500 S do otworów nieprzelotowych potwierdzają 
liczne przykłady zastosowań, takie jak rozwiercanie otworu 
Ø8,0 mm o głębokości 30 mm w stali stopowej do ulepsza-
nia cieplnego (42CrMo4). Przy chłodzeniu emulsją i ciśnieniu 
40 bar czas maszynowy obróbki otworu nieprzelotowego 
można skrócić 50-krotnie. Szybkość  skrawania rozwier-
taków HPC Gühring’a sięga 250 m/min, a posuw 1,0 mm/obr.  
Gładkość powierzchni uzyskiwana przy tak ekstremelanych pa-
rametrach kształtuje się pomiędzy Rz = 1,5 a Rz = 3,5, przy 
trwałości narzędzia 45 m.

Na poziomie cermetu, ale bez jego negatywnych stron:
Nowy pełnowęglikowy rozwiertak HPC Gühring’a 

Wysokowydajne rozwiertaki pełnowęglikowe HR 500

Zalecane ciśnienie chłodziwa w zależności od
prędkości skrawania i średnicy narzędzia

Prędkość skrawania [Vc]

HR 500 D ∅ 20

HR 500 D ∅ 14

HR 500 D ∅ 10

HR 500 S
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αp = 
bα = 
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χr = 
Po = 
Pf = 
Pp = 
Pr = 
Ps = 

kąt przyłożenia
kąt przyłożenia pomocniczej krawędzi skraw.
szerokość łysinki
kąt natarcia głównej krawędzi skraw.
kąt pochylenia linii śrubowej 
kąt natarcia pomocniczej krawędzi skraw.

kąt przystawienia
płaszczyzna przekroju głównego 
płaszczyzna boczna
pomocnicza powierzchnia natarcia
płaszczyzna podstawowa
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Rys. 1
Rys 2: Rozwiertak ręczny, stożkowy

Rys 4: Rozwiertak ręczny, nastawny, z wymiennymi ostrzami

Rys. 3: Rozwiertak ręczny, nastawny

rozwiercanie
   zgrubnewiercenie

Rys. 5: Rozwiertak maszynowy z ostrzami węglikowymi

Rozwiertak jest najczęściej stosowanym narzędziem do wy-
konania otworów z dokładnymi tolerancjami i kształtami oraz 
wysoką jakością powierzchni. Ta ostatnia odpowiada pozio-
mowi jakości obróbki wykańczającej, a więc Ra 0,2 do 6,5 µm 
wg DIN 4766, gdzie już Ra = 0,5 µm uznana jest jako dobra. 
Wymagana tu tolerancja winna mieścić się w klasie IT7. 
W szczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie klasy 
IT6, a nawet IT5, o ile rozwiertak zostanie odpowiednio przesz-
lifowany oraz pozostałe warunki obróbki będą odpowiadały 
najwyższym wymaganiom.

Przygotowując rozwiercanie, musimy wykonać otwór wstępny 
i ewentualnie rozwiercić go wstępnie (patrz rys. 1). Rozwier-
canie otworów wstępnych, wykonanych 1-ostrzowymi wiertłami 
lufowymi, jest utrudnione ze względu na umocnienie obrobionej 
powierzchni. Wiertła lufowe wygładzają zresztą obrabiane ot-
wory, czyniąc obróbkę wykańczającą jako zbędną. Dalsze in-
formacje na temat wierteł lufowych przekażemy bardzo chętnie 
na życzenie.

Jaki rozwiertak, do jakiego celu ?
Ze względu na sposób zastosowania rozróżniamy:
• rozwiertaki ręczne 
• rozwiertaki maszynowe

Rozwiertaki ręczne
Rozwiertaki ręczne, jak to wynika z nazwy, wprowadzane są 
do otworów ręcznie przy pomocy pokrętła, chwytając nim za 
kwadratowy zabierak rozwiertaka. Siła posuwu wywierana jest 
również ręcznie. Ze względu na niskie parametry skrawania 
narzędzia te są wykonane z HSS. Aby uzyskać dobre wpro-
wadzenie do otworu, pomimo ręcznego sposobu pracy, prze-
widziany tu jest znacznie dłuższy nakrój niż w rozwiertakach 
maszynowych. Ręczne rozwiertaki występują w wersjach do 
otworów cylindrycznych oraz stożkowych.    

Rozwiertaki maszynowe
Rozwiertaki maszynowe, przewidziane są głównie do pracy 
na obrabiarkach. Mogą się one różnić między sobą rodzajem 
materiału części roboczej. Ze względu na możliwość stoso-
wania wyższych parametrów skrawania występują w wersjach 
z HSS-E, z pełnego węglika lub z lutowanymi ostrzami z 
węglika (patrz rys. 5). Wpływ na wybór wersji ma materiał 
obrabiany.

Ręczne rozwiertaki nastawne wg DIN 859 można regulować 
w zakresie sprężystości stali HSS. Praktycznie wynosi to 1% 
średnicy roboczej, a więc np. 0,1 dla rozwiertaka o średnicy 10 
mm. Rozwiertaki te są w stanie naprężonym bardzo podatne na 
pękanie i należy chronić je przed uderzeniami, a składować w 
stanie nie naprężonym.

Rozwiertaki nastawne z wymiennymi ostrzami można natomi-
ast regulować w wiele większym zakresie, do kilku milimetrów. 
Dokładne ustawienie wymiaru musi być przeprowadzane za 
pomocą sprawdzianu pierścieniowego.

Proszę uważać, aby ręczne rozwiertaki kręcić wyłącznie w kie-
runku skrawania, a więc nigdy w przeciwnym, jak np. robi się to 
przy gwintowaniu. Krawędzie tnące stępią się, jeżeli rozwiertak 
będzie obracany w kierunku przeciwnym. 

Rozwiertaki węglikowe prezentują następujące zalety:

• Wyższe szybkości skrawania i posuwy
• Ekonomiczna obróbka materiałów o wytrzymałości 
 równieź > 1200 mm2

• Wyższe trwałości od rozwiertaków z HSS-E
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będzie obracany w kierunku przeciwnym. 

Rozwiertaki węglikowe prezentują następujące zalety:

• Wyższe szybkości skrawania i posuwy
• Ekonomiczna obróbka materiałów o wytrzymałości 
 równieź > 1200 mm2

• Wyższe trwałości od rozwiertaków z HSS-E

Przegląd i zastosowanieInformacje ogólne

rozwiercanie 
(dokładne)

Ost_TechnTeil.indd   1615 08.10.2008   15:53:47 Uhr



1616

Tolerancje wykonawcze wg DINPrzegląd i zastosowanie

Rys. 7: Rozwiertak maszynowy, czołowy

Rys. 6: Rozwiertak maszynowy, śrubowy

Rys. 8: Rozwiertak maszynowy zgrubno-wykańczający, z ostrzami 
węglikowymi

Naddatki (wartości orientacyjne w mm)

Przy zastosowaniu rozwiertaków rozprężnych i z wymiennymi ostrzami należy stosować naddatki na obróbkę o 30% mniejsze od standardowych.  Dla rozwiertaków 
śrubowych natomiast można te wartości podwyższyć o 50 do 100%, w zależności od danego przypadku obróbki.

Materiał
Ø
do 6 mm

Ø
do 10 mm

Ø
do 16 mm

Ø
do 25 mm

Ø
powyżej 25 mm

Stale o wytrzym. do 700 N/mm2

Stale o wytrzym. 700 -1000 N/mm2   

Staliwa
Żeliwa szare
Żeliwa ciągliwe

Miedź
Mosiądz, brąz
Metale lekkie

Tworzywa sztuczne, twarde
Tworzywa sztuczne, miękkie 

0,1 - 0,2 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 0,4 0,4
0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 - 0,4

0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 0,4
0,1 - 0,2 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,1 - 0,2 0,2 0,3 0,3 - 0,4 0,4

0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 0,4 0,4 0,4 - 0,5
0,1 - 0,2 0,2 0,2 - 0,3 0,3 0,3 - 0,4
0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 0,4 0,4 0,4 - 0,5

0,1 - 0,2 0,2 0,4 0,4 - 0,5 0,5
0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 - 0,4

Rozwiertaki specjalne
Coraz większe znaczenie odgrywają rozwiertaki o specjal-
nych kształtach i tolerancjach. Wykonanie ich wymaga zarówno 
„know-how”, jak i nowoczesnych obrabiarek. My mamy już 
doświadczenie oraz odpowiednie obrabiarki, aby w sposób eko-
nomiczny produkować najbardziej skomplikowane narzędzia. 
Problemy obróbcze, z którymi nie możecie sobie Państwo 
poradzić, rozwiążą nasi specjaliści bezpośrednio na miejscu. 
Uwzględnimy wszystkie życzenia, a do danego zadania 
dobierzemy optymalne narzędzie.

Kolejną cechą charakterystyczną zarówno ręcznych jak i 
maszynowych rozwiertaków jest geometria części roboczej. 
Najczęściej używane w standardzie są:

• rozwiertaki z prostymi rowkami wiórowymi
• rozwiertaki lewoskrętne
• rozwiertaki lewoskrętne, z dużym kątem spirali (45°) 

Prawoskrętne rozwiertaki stosuje się w szczególnych przypad-
kach. Transportują one wióry z otworu wprawdzie bez zarzutu, 
ale jakość powierzchni nie zawsze jest zadowalająca.

Rozwiertaki z rowkami prostymi stosuje się do obróbki otworów 
nieprzelotowych, jeśli wióry muszą być transportowane poprzez 
rowki wiórowe. Do wszystkich innych przypadków obróbki, a sz-
czególnie do otworów przerywanych (np. kanałkami, otworami 
poprzecznymi) najbardziej zalecane są lewoskrętne rozwier-
taki. W związku z tym, że transportują one wióry w kierunku 
posuwu, obrabia się nimi przeważnie otwory przelotowe. Do 
otworów „ślepych” nadają się tylko wtedy, gdy otwór nie jest 
obrabiany na całej głębokości i wystarcza miejsca na usunięte 
wióry.

Rozwiertaki z lewoskrętnym ok. 45° rowkiem wiórowym (patrz 
rys. 6) używa się w szczególności do materiałów długowiórowych. 
Do absolutnie prostych, dokładnie pozycjonowanych, głębokich 
otworów zalecamy nasze rozwiertaki czołowe (patrz rys. 7).  
Taki nakrój, jak wskazuje sama nazwa, skrawa czołowo. Ro-
zwiertak taki nie podąża zatem za wstępnym otworem, lecz 
koryguje jego ewentualny błąd prostoliniowości. Rozwiertaki 
czołowe powinny być prowadzone przez tulejki wiertarskie.

Optymalną powierzchnię oraz dokładność kształtu można 
osiągnąć wtedy, jeśli operację podzielimy na rozwiercanie 
wstępne i wykańczające. Z tych i innych powodów dostarcz-
amy rozwiertaki stożkowe oddzielnie do ręcznej i maszynowej 
obróbki, w 2 wersjach: wstępny i wykańczający. Przy maszy-
nowych rozwiertakach zgrubno-wykańczających  (patrz rys. 8) 
zabiegi te są połączone.

Zbyt mocno zużyte rozwiertaki stożkowe mogą być zregenero-
wane poprzez przeszlifowanie nakroju oraz dogładzanie zata-
czanej powierzchni przyłożenia ostrzy.

Składowanie rozwiertaków
Rozwiertaki jako narzędzia do obróbki wykańczającej są bar-
dzo wrażliwe na uderzenia. Dlatego zawsze powinny być trans-
portowane i składowane w fabrycznych tulejkach ochronnych. 
Narzędzia właściwie przechowywane i używane zapewniają 
dobre  efekty rozwiercania oraz dłuższą trwałość.
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portowane i składowane w fabrycznych tulejkach ochronnych. 
Narzędzia właściwie przechowywane i używane zapewniają 
dobre  efekty rozwiercania oraz dłuższą trwałość.
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Tolerancje wykonawcze wg DINPrzegląd i zastosowanie

*) w odniesieniu do średnicy d1 rozwiertaka. Górne i dolne odchyłki tolerancji znajdują się w tabelach na kolejnych stronach. 

Ogólne zasady wyznaczania 
 tolerancji wykonawczych rozwiertaków
Podane wg DIN1420 tolerancje wykonawcze rozwiertaków są 
przyporządkowane polom tolerancji rozwiercanych otworów. 
Ogólnie biorąc gwarantują one, że rozwiercany otwór będzie 
się mieścił w założonej toleracji oraz rozwiertak będzie wyko-
rzystywany w sposób ekonomiczny. 

Należy jednak uwzględnić, że wymiar rozwiercanego otworu 
oprócz tolerancji wykonawczej rozwiertaka zależy również od 
innych czynników jak np. od geometrii (kątów) ostrza, nakroju 
rozwiertaka, zamocowania obrabianego przedmiotu, oprawki 
narzędziowej, stanu obrabiarki, chłodzenia i materiału obrabia-
nego. Istnieją zatem przypadki szczególne, dla których inne to-
lerancje wykonawcze, mogłyby okazać się bardziej korzystne.

Ze względu na ekonomiczność produkcji i utrzymanie magazy-
nu, tylko w uzasadnionych i szczególnych przypadkach winny 
być stosowane niestandardowe tolerancje wykonawcze. 

Do wyznaczenia tolerancji wykonawczych rozwiertaków należy 
przestrzegać następujących zasad, które potwierdziły się 
w praktyce:

Wyznaczenie wymiarów granicznych
rozwiertaków
Górny wymiar graniczny d1max rozwiertaka znajduje się o 
15% wartości danej tolerancji otworu (0,15 IT) poniżej górnego 
wymiaru granicznego otworu (rys. 9). Przy czym wartość tę 
zaokrągla się w górę do 3-go miejsca po przecinku, uzyskujęc 
wartość wymiaru d1max.

Dolny wymiar graniczny d1min rozwiertaka znajduje się o 35% 

wartości tolerancji otworu (0,15 IT) poniżej górnego wymiaru 
granicznego rozwiertaka d1max (rys. 9). Przy czym wartość tą 
zaokrągla się w górę do 3-go miejsca po przecinku, uzyskując 
wymiar d1min. 

Przykład 1:  dla rozwiertaka 20 H 7
 Średnica nominalna d1 =  20,000 mm
 Górna średnica graniczna otworu =  20,021 mm
 Tolerancja otworu (IT 7) =    0,021 mm
 15% tolerancji otworu (0,15 IT 7)  =    0,0031 mm
  ≈    0.004 mm
 Górny  wymiar graniczny rozwiertaka:
 d1 max = 20,021 – 0,004 =  20,017 mm
 Tolerancja wykonawcza rozwiertaka:
 35% tolerancji otworu (0,35 IT 7) =    0,0073 mm
  ≈   0,008 mm
 Dolny  wymiar graniczny rozwiertaka:
 d1 min = d1 max – 0,35 IT 7 
          = 20.017 – 0.008 =  20.009 mm

Uproszczone przedstawienie górnego i dolnego wymiaru 
granicznego rozwiertaka
Aby uprościć obliczanie, w tabelach na kolejnych stronach 
zostały umieszczone górne i dolne odchyłki najczęściej 
stosowanych tolerancji w zależności od średnicy nominalnej 
d1.

Na bazie tych odchyłek można wyliczyć wymiary graniczne 
rozwiertaków w następujący sposób

Przykład 2:  dla rozwiertaka 20 H 7
 Średnica nominalna d1  =  20.000 mm
 górna odchyłka wg tabeli + 17 µm =    0.017 mm
 dolna odchyłka wg tabeli +  9 µm =    0.009 mm
 np. d1 max = 20.000 + 0.017 =  20.017 mm
  d1 min = 20.000 + 0.009 =  20.009 mm

Rys. 9:
Uproszczone przedstawienie górnego i dolne-
go wymiaru granicznego rozwiertaka

Przykład: tolerancja otworu Ø20 H7/ wymiar 
nominalny d1 rozwiertaka 20 mm

Pole tolerancji
OTWORU

górna średnica graniczna otworu

dolna średnica graniczna otworu

Pole tolerancji
(np. 20H7)

Pole tolerancji
ROZWIERTAKA

górna średnica graniczna rozwiertaka

dolna średnica graniczna rozwiertaka

Pole tolerancji

d1 max

d1 min

Linia zerowa

0,021 (Klasa dokładności IT7)

+0,009 (odchyłka dolna)

+0,017 (odchyłka górna)

Ø20,017

Ø20,009

Ø20,000

Ø20,021

Tolerancje wykonawcze
rozwiertaków

Tolerancje wykonawcze wg DINPrzegląd i zastosowanie

*) w odniesieniu do średnicy d1 rozwiertaka. Górne i dolne odchyłki tolerancji znajdują się w tabelach na kolejnych stronach. 

Ogólne zasady wyznaczania 
 tolerancji wykonawczych rozwiertaków
Podane wg DIN1420 tolerancje wykonawcze rozwiertaków są 
przyporządkowane polom tolerancji rozwiercanych otworów. 
Ogólnie biorąc gwarantują one, że rozwiercany otwór będzie 
się mieścił w założonej toleracji oraz rozwiertak będzie wyko-
rzystywany w sposób ekonomiczny. 

Należy jednak uwzględnić, że wymiar rozwiercanego otworu 
oprócz tolerancji wykonawczej rozwiertaka zależy również od 
innych czynników jak np. od geometrii (kątów) ostrza, nakroju 
rozwiertaka, zamocowania obrabianego przedmiotu, oprawki 
narzędziowej, stanu obrabiarki, chłodzenia i materiału obrabia-
nego. Istnieją zatem przypadki szczególne, dla których inne to-
lerancje wykonawcze, mogłyby okazać się bardziej korzystne.

Ze względu na ekonomiczność produkcji i utrzymanie magazy-
nu, tylko w uzasadnionych i szczególnych przypadkach winny 
być stosowane niestandardowe tolerancje wykonawcze. 

Do wyznaczenia tolerancji wykonawczych rozwiertaków należy 
przestrzegać następujących zasad, które potwierdziły się 
w praktyce:

Wyznaczenie wymiarów granicznych
rozwiertaków
Górny wymiar graniczny d1max rozwiertaka znajduje się o 
15% wartości danej tolerancji otworu (0,15 IT) poniżej górnego 
wymiaru granicznego otworu (rys. 9). Przy czym wartość tę 
zaokrągla się w górę do 3-go miejsca po przecinku, uzyskujęc 
wartość wymiaru d1max.

Dolny wymiar graniczny d1min rozwiertaka znajduje się o 35% 

wartości tolerancji otworu (0,15 IT) poniżej górnego wymiaru 
granicznego rozwiertaka d1max (rys. 9). Przy czym wartość tą 
zaokrągla się w górę do 3-go miejsca po przecinku, uzyskując 
wymiar d1min. 

Przykład 1:  dla rozwiertaka 20 H 7
 Średnica nominalna d1 =  20,000 mm
 Górna średnica graniczna otworu =  20,021 mm
 Tolerancja otworu (IT 7) =    0,021 mm
 15% tolerancji otworu (0,15 IT 7)  =    0,0031 mm
  ≈    0.004 mm
 Górny  wymiar graniczny rozwiertaka:
 d1 max = 20,021 – 0,004 =  20,017 mm
 Tolerancja wykonawcza rozwiertaka:
 35% tolerancji otworu (0,35 IT 7) =    0,0073 mm
  ≈   0,008 mm
 Dolny  wymiar graniczny rozwiertaka:
 d1 min = d1 max – 0,35 IT 7 
          = 20.017 – 0.008 =  20.009 mm

Uproszczone przedstawienie górnego i dolnego wymiaru 
granicznego rozwiertaka
Aby uprościć obliczanie, w tabelach na kolejnych stronach 
zostały umieszczone górne i dolne odchyłki najczęściej 
stosowanych tolerancji w zależności od średnicy nominalnej 
d1.

Na bazie tych odchyłek można wyliczyć wymiary graniczne 
rozwiertaków w następujący sposób

Przykład 2:  dla rozwiertaka 20 H 7
 Średnica nominalna d1  =  20.000 mm
 górna odchyłka wg tabeli + 17 µm =    0.017 mm
 dolna odchyłka wg tabeli +  9 µm =    0.009 mm
 np. d1 max = 20.000 + 0.017 =  20.017 mm
  d1 min = 20.000 + 0.009 =  20.009 mm

Rys. 9:
Uproszczone przedstawienie górnego i dolne-
go wymiaru granicznego rozwiertaka

Przykład: tolerancja otworu Ø20 H7/ wymiar 
nominalny d1 rozwiertaka 20 mm

Pole tolerancji
OTWORU

górna średnica graniczna otworu

dolna średnica graniczna otworu

Pole tolerancji
(np. 20H7)

Pole tolerancji
ROZWIERTAKA

górna średnica graniczna rozwiertaka

dolna średnica graniczna rozwiertaka

Pole tolerancji

d1 max

d1 min

Linia zerowa

0,021 (Klasa dokładności IT7)

+0,009 (odchyłka dolna)

+0,017 (odchyłka górna)

Ø20,017

Ø20,009

Ø20,000

Ø20,021

Tolerancje wykonawcze
rozwiertaków
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Oznaczenie wg DIN 1420 Tolerancje wykonawcze

Przy oznaczaniu rozwiertaków za średnicą nominalną podaje 
się symbol  tolerancji otworu wg ISO. Zgodnie z tym oznacze-
nie rozwiertaka o średnicy nominalnej d1 = 20 mm i tolerancją 
otworu H7 brzmi:

rozwiertak 20 H 7 DIN ...
(„...“: tutaj należy wstawić nr DIN dla danego rozwiertaka)

Jeśli w szczególnych przypadkach będą zamawiane rozwierta-
ki z nietypowymi tolerancjami, to w oznaczeniu w miejsce sym-
bolu tolerancji wg ISO  należy wstawić górną i dolną odchyłkę 

rozwiertaka w µm, np. dla rozwiertaka o średnicy nominalnej 
d1 = 20 mm, górna odchyłka = + (p) 25µm, a dolna = + (p) 15 
µm:

rozwiertak 20 p 25 p 15 DIN ...

W oznaczeniu rozwiertaka zamiast znaku plus wstawia się 
literę p, a zamiast znaku minus literę m, ponieważ znaków » 
+ « i » – « nie można wprowadzać na wszystkich maszynach, 
szczególnie do przetwarzania danych.

Oznaczenie

Oznaczenie wg DIN 1420 Tolerancje wykonawcze

Przy oznaczaniu rozwiertaków za średnicą nominalną podaje 
się symbol  tolerancji otworu wg ISO. Zgodnie z tym oznacze-
nie rozwiertaka o średnicy nominalnej d1 = 20 mm i tolerancją 
otworu H7 brzmi:

rozwiertak 20 H 7 DIN ...
(„...“: tutaj należy wstawić nr DIN dla danego rozwiertaka)

Jeśli w szczególnych przypadkach będą zamawiane rozwierta-
ki z nietypowymi tolerancjami, to w oznaczeniu w miejsce sym-
bolu tolerancji wg ISO  należy wstawić górną i dolną odchyłkę 

rozwiertaka w µm, np. dla rozwiertaka o średnicy nominalnej 
d1 = 20 mm, górna odchyłka = + (p) 25µm, a dolna = + (p) 15 
µm:

rozwiertak 20 p 25 p 15 DIN ...

W oznaczeniu rozwiertaka zamiast znaku plus wstawia się 
literę p, a zamiast znaku minus literę m, ponieważ znaków » 
+ « i » – « nie można wprowadzać na wszystkich maszynach, 
szczególnie do przetwarzania danych.

Oznaczenie
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 A9 A11 B8 B9 B10 B11 C8 C9 C10 C11

 1 3

 3 6

 6 10

 10 18

 18 30

 30 40

 40 50

 50 65

 65 80

 80 100

 100 120

 120 140

 140 160

 160 180

 + 291 + 321 + 151 + 161 + 174 + 191 + 71 + 81 +  94 + 111
 + 282 + 300 + 146 + 152 + 160 + 170 + 66 + 72 +  80   + 90

 + 295 + 333 + 155 + 165 + 180 + 203 + 85 + 95 + 110 + 133
 + 284 + 306 + 148 + 154 + 163 + 176 + 78 + 84 +  93 + 106

 + 310 + 356 + 168 + 180 + 199 + 226 + 98 + 110 + 129 + 156
 + 297 + 324 + 160 + 167 + 178 + 194 + 90 + 97 + 108 + 124 

 + 326 + 383 + 172 + 186 + 209 + 243 + 117 + 131 + 154 + 188
 + 310 + 344 + 162 + 170 + 184 + 204 + 107 + 115 + 129 + 149

 + 344 + 410 + 188 + 204 + 231 + 270 + 138 + 154 + 181 + 220
 + 325 + 364 + 176 + 185 + 201 + 224 + 126 + 135 + 151 + 174

 + 362 + 446 + 203 + 222 + 255 + 306 + 153 + 172 + 205 + 256
 + 340 + 390 + 189 + 200 + 220 + 250 + 139 + 150 + 170 + 200

 + 372 + 456 + 213 + 232 + 265 + 316 + 163 + 182 + 215 + 266
 + 350 + 400 + 199 + 210 + 230 + 260 + 149 + 160 + 180 + 210

 + 402 + 501 + 229 + 252 + 292 + 351 + 179 + 202 + 242 + 301
 + 376 + 434 + 212 + 226 + 250 + 284 + 162 + 176 + 200 + 234

 + 422 + 521 + 239 + 262 + 302 + 361 + 189 + 212 + 252 + 311
 + 396 + 454 + 222 + 236 + 260 + 294 + 172 + 186 + 210 + 244

 + 453 + 567 + 265 + 293 + 339 + 407 + 215 + 243 + 289 + 357
 + 422 + 490 + 246 + 262 + 290 + 330 + 196 + 212 + 240 + 280

 + 483 + 597 + 285 + 313 + 359 + 427 + 225 + 253 + 299 + 367
 + 452 + 520 + 266 + 282 + 310 + 350 + 206 + 222 + 250 + 290

 + 545 + 672 + 313 + 345 + 396 + 472 + 253 + 285 + 336 + 412
 + 510 + 584 + 290 + 310 + 340 + 384 + 230 + 250 + 280 + 324

 + 605 + 732 + 333 + 365 + 416 + 492 + 263 + 295 + 346 + 422
 + 570 + 644 + 310 + 330 + 360 + 404 + 240 + 260 + 290 + 334

 + 665 + 792 + 363 + 395 + 446 + 522 + 283 + 315 + 366 + 442
 + 630 + 704 + 340 + 360 + 390 + 434 + 260 + 280 + 310 + 354
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 D8 D9 D10 D11 E7 E8 E9 F6 F7 F8 F9 G6 G7

 + 31 + 41 + 54 + 71 + 22 + 25 + 35 + 11 + 14 + 17 + 27 + 7 + 10
 + 26 + 32 + 40 + 50 + 18 + 20 + 26 + 8 + 10 + 12 + 18 + 4 + 6

 + 45 + 55 + 70 + 93 + 30 + 35 + 45 + 16 + 20 + 25 + 35 + 10 + 14
 + 38 + 44 + 53 + 66 + 25 + 28 + 34 + 13 + 15 + 18 + 24 + 7 + 9

 + 58 + 70 + 89 + 116 + 37 + 43 + 55 + 20 + 25 + 31 + 43 + 12 + 17
 + 50 + 57 + 68 + 84 + 31 + 35 + 42 + 16 + 19 + 23 + 30 + 8 + 11

 + 72 + 86 + 109 + 143 + 47 + 54 + 68 + 25 + 31 + 38 + 52 + 15 + 21
 + 62 + 70 + 84 + 104 + 40 + 44 + 52 + 21 + 24 + 28 + 36 + 11 + 14

 + 93 + 109 + 136 + 175 + 57 + 68 + 84 + 31 + 37 + 48 + 64 + 18 + 24
 + 81 + 90 + 106 + 129 + 49 + 56 + 65 + 26 + 29 + 36 + 45 + 13 + 16

 + 113 + 132 + 165 + 216 + 71 + 83 + 102 + 38 + 46 + 58 + 77 + 22 + 30
 + 99 + 110 + 130 + 160 + 62 + 69 + 80 + 32 + 37 + 44 + 55 + 16 + 21

 + 139 + 162 + 202 + 261 + 85 + 99 + 122 + 46 + 55 + 69 + 92 + 26 + 35
 + 122 + 136 + 160 + 194 + 74 + 82 + 96 + 39 + 44 + 52 + 66 + 19 + 24

 + 165 + 193 + 239 + 307 + 101 + 117 + 145 + 54 + 65 + 81 + 109 + 30 + 41
 + 146 + 162 + 190 + 230 + 88 + 98 + 114 + 46 + 52 + 62 + 78 + 22 + 28

 + 198 + 230 + 281 + 357 + 119 + 138 + 170 + 64 + 77 + 96 + 128 + 35 + 48
 + 175 + 195 + 225 + 269 + 105 + 115 + 135 + 55 + 63 + 73 + 93 + 26 + 34
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Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Oznaczenie wg DIN 1420 Tolerancje wykonawcze

 (pola tolerancji A ... G) 
DIN 1420

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Oznaczenie wg DIN 1420 Tolerancje wykonawcze

 (pola tolerancji A ... G) 
DIN 1420
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 1 3
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 1 3

 3 6

 6 10

 10 18
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 50 80

 80 120
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 K6 K7 K8 M6 M7 M8 N6 N7 N8 N9 N10 N11 P6 P7

 – 1 – 2 – 3 – 3 – 4  – 5 – 6 – 7 – 8 –10 – 13 – 7 – 8
 – 4 – 6 – 8 – 6 – 8  – 8 –10 –12 –17 –24 – 34 –10 –12

   0 + 1 + 2 – 3 – 2 – 1 – 7 – 6 – 5 – 5 – 8 – 12 –11 –10
 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 –10 –11 –12 –16 –25 – 39 –14 –15

   0 + 2 + 2 – 5 – 3 – 3 – 9 – 7 – 7 – 6 – 9 – 14 –14 –12
 – 4 – 4 – 6 – 9 – 9 –11 –13 –13 –15 –19 –30 – 46 –18 –18

   0 + 3 + 3 – 6 – 3 – 3 –11 – 8 – 8 – 7 –11 – 17 –17 –14
 – 4 – 4 – 7 –10 –10 –13 –15 –15 –18 –23 –36 – 56 –21 –21

   0 + 2 + 5 – 6 – 4 – 1 –13 –11 – 8 – 8 –13 – 20 –20 –1
 – 5 – 6 – 7 –11 –12 –13 –18 –19 –20 –27 –43 – 66 –25 –26

   0 + 3 + 6 – 7 – 4 – 1 –15 –12 – 9 –10 –15 – 24 –24 –21
 – 6 – 6 – 8 –13 –13 –15 –21 –21 –23 –32 –50 – 80 –30 –30

 + 1 + 4 + 7 – 8 – 5 – 2 –17 –14 –11 –12 –18 – 29 –29 –26
 – 6 – 7 –10 –15 –16 –19 –24 –25 –28 –38 –60 – 96 –36 –37

   0 + 4 + 7 –10 – 6 – 3 –20 –16 –13 –14 –21 – 33 –34 –30
 – 8 – 9 –12 –18 –19 –22 –28 –29 –32 –45 –70 –110 –42 –43

   0 + 6 +10 –12 – 6 – 2 –24 –18 –14 –15 –24 – 38 –40 –43
 – 9 – 8 –13 –21 –20 –25 –33 –32 –37 –50 –80 –126 –49 –48

 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 J6 J7 J8 JS6 JS7 JS8 JS9

 + 5 + 8 +11 +21 + 34 + 51 + 85 + 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 4 + 8
 + 2 + 4 + 6 +12 + 20 + 30 + 50 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1

 + 6 +10 +15 +25 + 40 + 63 +102 + 3 + 4 + 7 + 2 + 4 + 6 +10
 + 3 + 5 + 8 +14 + 23 + 36 + 60    0 – 1    0 – 1 – 1 – 1 – 1

 + 7 +12 +18 +30 + 49 + 76 +127 + 3 + 5 + 8 + 3 + 5 + 7 +12
 + 3 + 6 +10 +17 + 28 + 44 + 74 – 1 – 1    0 – 1 – 1 – 1 – 1

 + 9 +15 +22 +36 + 59 + 93 +153 + 4 + 7 +10 + 3 + 6 + 8 +15
 + 5 + 8 +12 +20 + 34 + 54 + 90    0    0   0 – 1 – 1 – 1 – 1

 +11 +17 +28 +44 + 71 +110 +178 + 6 + 8 +15 + 4 + 7 +11 +18
 + 6 + 9 +16 +25 + 41 + 64 +104 + 1    0 + 3 – 1 – 1 – 1 – 1

 +13 +21 +33 +52 + 85 +136 +212 + 7 +10 +18 + 5 + 8 +13 +21
 + 7 +12 +19 +30 + 50 + 80 +124 + 1 + 1 + 4 – 1 – 1 – 1 – 1

 +16 +25 +39 +62 +102 +161 +255 +10 +13 +21 + 6 +10 +16 +25
 + 9 +14 +22 +36 + 60 + 94 +150 + 3 + 2 + 4 – 1 – 1 – 1 – 1

 +18 +29 +45 +73 +119 +187 +297 +12 +16 +25 + 7 +12 +18 +30
 +10 +16 +26 +42 + 70 +110 +174 + 4 + 3 + 6 – 1 – 1 – 1 – 1

 +21 +34 +53 +85 +136 +212 +340 +14 +20 +31 + 8 +14 +22 +35
 +12 +20 +30 +50 + 80 +124 +200 + 5 + 6 + 8 – 1   0 – 1   0

 

 1 3

 3 6

 6 10

 10 14

 14 18

 18 24

 24 30

 30 40

 40 50

 50 65

 65 80

 80 100

 100 120

 120 140

 140 160

 160 180

 – 11 – 12 – 15 – 16  – 19 – 20    – 32 
 – 14 – 16 – 18 – 20  – 22 – 24    – 46 

 – 14 – 13 – 18 – 17  – 22 – 21 – 31   – 43 
 – 17 – 18 – 21 – 22  – 25 – 26 – 48   – 60 

 – 18 – 16 – 22 – 20  – 27 – 25 – 37   – 51 
 – 22 – 22 – 26 – 26  – 31 – 31 – 58   – 72 

 – 22 – 19 – 27 – 24  – 32 – 29 – 44   – 61 
 – 26 – 26 – 31 – 31  – 36 – 36 – 69   – 86 

 – 22 – 19 – 27 – 24  – 32 – 29 – 44 – 56  – 71 
 – 26 – 26 – 31 – 31  – 36 – 36 – 69 – 81  – 96 

 – 26 – 24 – 33 – 31  – 39 – 37  – 67  – 86 
 – 31 – 32 – 38 – 39  – 44 – 45  – 97  –116 

 – 26 – 24 – 33 – 31 – 39 – 46 – 44  – 77  –101 –108
 – 31 – 32 – 38 – 39 – 44 – 51 – 52  –107  –131 –154

 – 32 – 29 – 41 – 38 – 46 – 58 – 55  – 95  –127 –136
 – 38 – 38 – 47 – 47 – 52 – 64 – 64  –130  –162 –192

 – 32 – 29 – 41 – 38 – 52 – 68 – 65 – 85 –112  –151 –160
 – 38 – 38 – 47 – 47 – 58 – 74 – 74 –120 –147  –186 –216

 – 38 – 35 – 50 – 47 – 63 – 84 – 81 –105 –140 –151 –190 –201
 – 45 – 46 – 57 – 58 – 70 – 91 – 92 –147 –182 –218 –232 –268

 – 40 – 37 – 56 – 53 – 72 – 99 – 96 –120 –164 –175 –228 –239
 – 47 – 48 – 63 – 64 – 79 –106 –107 –162 –206 –242 –270 –306

 – 48 – 44 – 68 – 64 – 88 –121 –117 –145 –199 –211 –279 –291
 – 56 – 57 – 76 – 77 – 96 –129 –130 –194 –248 –288 –328 –368

 – 51 – 47 – 76 – 72 –101 –141 –137 –165 –231 –243 –331 –343
 – 59 – 60 – 84 – 85 –109 –149 –150 –214 –280 –320 –380 –420

 – 60 – 54 – 89 – 83 –119 –167 –161 –194 –272 –286 –389 –403
 – 69 – 68 – 98 – 97 –128 –176 –175 –250 –328 –374 –445 –491

 – 62 – 56 – 97 – 91 –131 –187 –181 –214 –304 –318 –439 –453
 – 71 – 70 –106 –105 –140 –196 –195 –270 –360 –406 –495 –541

 – 65 – 59 –105 – 99 –143 –207 –201 –234 –334 –348 –489 –503
 – 74 – 73 –114 –113 –152 –216 –215 –290 –390 –436 –545 –591

 R6 R7  S6  S7 T6 U6 U7 U10 X10 X11 Z10 Z11

 1 3

 3 6

 6 10

 10 18

 18 30

 30 50

 50 80

 80 120

 120 180

 1 3

 3 6

 6 10

 10 18

 18 30

 30 50

 50 80

 80 120

 120 180

 K6 K7 K8 M6 M7 M8 N6 N7 N8 N9 N10 N11 P6 P7

 – 1 – 2 – 3 – 3 – 4  – 5 – 6 – 7 – 8 –10 – 13 – 7 – 8
 – 4 – 6 – 8 – 6 – 8  – 8 –10 –12 –17 –24 – 34 –10 –12

   0 + 1 + 2 – 3 – 2 – 1 – 7 – 6 – 5 – 5 – 8 – 12 –11 –10
 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 –10 –11 –12 –16 –25 – 39 –14 –15

   0 + 2 + 2 – 5 – 3 – 3 – 9 – 7 – 7 – 6 – 9 – 14 –14 –12
 – 4 – 4 – 6 – 9 – 9 –11 –13 –13 –15 –19 –30 – 46 –18 –18

   0 + 3 + 3 – 6 – 3 – 3 –11 – 8 – 8 – 7 –11 – 17 –17 –14
 – 4 – 4 – 7 –10 –10 –13 –15 –15 –18 –23 –36 – 56 –21 –21

   0 + 2 + 5 – 6 – 4 – 1 –13 –11 – 8 – 8 –13 – 20 –20 –1
 – 5 – 6 – 7 –11 –12 –13 –18 –19 –20 –27 –43 – 66 –25 –26

   0 + 3 + 6 – 7 – 4 – 1 –15 –12 – 9 –10 –15 – 24 –24 –21
 – 6 – 6 – 8 –13 –13 –15 –21 –21 –23 –32 –50 – 80 –30 –30

 + 1 + 4 + 7 – 8 – 5 – 2 –17 –14 –11 –12 –18 – 29 –29 –26
 – 6 – 7 –10 –15 –16 –19 –24 –25 –28 –38 –60 – 96 –36 –37

   0 + 4 + 7 –10 – 6 – 3 –20 –16 –13 –14 –21 – 33 –34 –30
 – 8 – 9 –12 –18 –19 –22 –28 –29 –32 –45 –70 –110 –42 –43

   0 + 6 +10 –12 – 6 – 2 –24 –18 –14 –15 –24 – 38 –40 –43
 – 9 – 8 –13 –21 –20 –25 –33 –32 –37 –50 –80 –126 –49 –48

 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 J6 J7 J8 JS6 JS7 JS8 JS9

 + 5 + 8 +11 +21 + 34 + 51 + 85 + 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 4 + 8
 + 2 + 4 + 6 +12 + 20 + 30 + 50 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1

 + 6 +10 +15 +25 + 40 + 63 +102 + 3 + 4 + 7 + 2 + 4 + 6 +10
 + 3 + 5 + 8 +14 + 23 + 36 + 60    0 – 1    0 – 1 – 1 – 1 – 1

 + 7 +12 +18 +30 + 49 + 76 +127 + 3 + 5 + 8 + 3 + 5 + 7 +12
 + 3 + 6 +10 +17 + 28 + 44 + 74 – 1 – 1    0 – 1 – 1 – 1 – 1

 + 9 +15 +22 +36 + 59 + 93 +153 + 4 + 7 +10 + 3 + 6 + 8 +15
 + 5 + 8 +12 +20 + 34 + 54 + 90    0    0   0 – 1 – 1 – 1 – 1

 +11 +17 +28 +44 + 71 +110 +178 + 6 + 8 +15 + 4 + 7 +11 +18
 + 6 + 9 +16 +25 + 41 + 64 +104 + 1    0 + 3 – 1 – 1 – 1 – 1

 +13 +21 +33 +52 + 85 +136 +212 + 7 +10 +18 + 5 + 8 +13 +21
 + 7 +12 +19 +30 + 50 + 80 +124 + 1 + 1 + 4 – 1 – 1 – 1 – 1

 +16 +25 +39 +62 +102 +161 +255 +10 +13 +21 + 6 +10 +16 +25
 + 9 +14 +22 +36 + 60 + 94 +150 + 3 + 2 + 4 – 1 – 1 – 1 – 1

 +18 +29 +45 +73 +119 +187 +297 +12 +16 +25 + 7 +12 +18 +30
 +10 +16 +26 +42 + 70 +110 +174 + 4 + 3 + 6 – 1 – 1 – 1 – 1

 +21 +34 +53 +85 +136 +212 +340 +14 +20 +31 + 8 +14 +22 +35
 +12 +20 +30 +50 + 80 +124 +200 + 5 + 6 + 8 – 1   0 – 1   0

 

 1 3

 3 6

 6 10

 10 14

 14 18

 18 24

 24 30

 30 40

 40 50

 50 65

 65 80

 80 100

 100 120

 120 140

 140 160

 160 180

 – 11 – 12 – 15 – 16  – 19 – 20    – 32 
 – 14 – 16 – 18 – 20  – 22 – 24    – 46 

 – 14 – 13 – 18 – 17  – 22 – 21 – 31   – 43 
 – 17 – 18 – 21 – 22  – 25 – 26 – 48   – 60 

 – 18 – 16 – 22 – 20  – 27 – 25 – 37   – 51 
 – 22 – 22 – 26 – 26  – 31 – 31 – 58   – 72 

 – 22 – 19 – 27 – 24  – 32 – 29 – 44   – 61 
 – 26 – 26 – 31 – 31  – 36 – 36 – 69   – 86 

 – 22 – 19 – 27 – 24  – 32 – 29 – 44 – 56  – 71 
 – 26 – 26 – 31 – 31  – 36 – 36 – 69 – 81  – 96 

 – 26 – 24 – 33 – 31  – 39 – 37  – 67  – 86 
 – 31 – 32 – 38 – 39  – 44 – 45  – 97  –116 

 – 26 – 24 – 33 – 31 – 39 – 46 – 44  – 77  –101 –108
 – 31 – 32 – 38 – 39 – 44 – 51 – 52  –107  –131 –154

 – 32 – 29 – 41 – 38 – 46 – 58 – 55  – 95  –127 –136
 – 38 – 38 – 47 – 47 – 52 – 64 – 64  –130  –162 –192

 – 32 – 29 – 41 – 38 – 52 – 68 – 65 – 85 –112  –151 –160
 – 38 – 38 – 47 – 47 – 58 – 74 – 74 –120 –147  –186 –216

 – 38 – 35 – 50 – 47 – 63 – 84 – 81 –105 –140 –151 –190 –201
 – 45 – 46 – 57 – 58 – 70 – 91 – 92 –147 –182 –218 –232 –268

 – 40 – 37 – 56 – 53 – 72 – 99 – 96 –120 –164 –175 –228 –239
 – 47 – 48 – 63 – 64 – 79 –106 –107 –162 –206 –242 –270 –306

 – 48 – 44 – 68 – 64 – 88 –121 –117 –145 –199 –211 –279 –291
 – 56 – 57 – 76 – 77 – 96 –129 –130 –194 –248 –288 –328 –368

 – 51 – 47 – 76 – 72 –101 –141 –137 –165 –231 –243 –331 –343
 – 59 – 60 – 84 – 85 –109 –149 –150 –214 –280 –320 –380 –420

 – 60 – 54 – 89 – 83 –119 –167 –161 –194 –272 –286 –389 –403
 – 69 – 68 – 98 – 97 –128 –176 –175 –250 –328 –374 –445 –491

 – 62 – 56 – 97 – 91 –131 –187 –181 –214 –304 –318 –439 –453
 – 71 – 70 –106 –105 –140 –196 –195 –270 –360 –406 –495 –541

 – 65 – 59 –105 – 99 –143 –207 –201 –234 –334 –348 –489 –503
 – 74 – 73 –114 –113 –152 –216 –215 –290 –390 –436 –545 –591

 R6 R7  S6  S7 T6 U6 U7 U10 X10 X11 Z10 Z11

Nasza
norma

dla tolerancji wykonawczych

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Tolerancje wykonawcze Tolerancje wykonawcze

(pola tolerancji H ... P) 
DIN 1420

Nasza
norma

dla tolerancji wykonawczych

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Tolerancje wykonawcze Tolerancje wykonawcze

(pola tolerancji H ... P) 
DIN 1420
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 1 3

 3 6

 6 10

 10 18

 18 30

 30 50

 50 80

 80 120

 120 180

 1 3

 3 6

 6 10

 10 18

 18 30

 30 50

 50 80

 80 120

 120 180

 K6 K7 K8 M6 M7 M8 N6 N7 N8 N9 N10 N11 P6 P7

 – 1 – 2 – 3 – 3 – 4  – 5 – 6 – 7 – 8 –10 – 13 – 7 – 8
 – 4 – 6 – 8 – 6 – 8  – 8 –10 –12 –17 –24 – 34 –10 –12

   0 + 1 + 2 – 3 – 2 – 1 – 7 – 6 – 5 – 5 – 8 – 12 –11 –10
 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 –10 –11 –12 –16 –25 – 39 –14 –15

   0 + 2 + 2 – 5 – 3 – 3 – 9 – 7 – 7 – 6 – 9 – 14 –14 –12
 – 4 – 4 – 6 – 9 – 9 –11 –13 –13 –15 –19 –30 – 46 –18 –18

   0 + 3 + 3 – 6 – 3 – 3 –11 – 8 – 8 – 7 –11 – 17 –17 –14
 – 4 – 4 – 7 –10 –10 –13 –15 –15 –18 –23 –36 – 56 –21 –21

   0 + 2 + 5 – 6 – 4 – 1 –13 –11 – 8 – 8 –13 – 20 –20 –1
 – 5 – 6 – 7 –11 –12 –13 –18 –19 –20 –27 –43 – 66 –25 –26

   0 + 3 + 6 – 7 – 4 – 1 –15 –12 – 9 –10 –15 – 24 –24 –21
 – 6 – 6 – 8 –13 –13 –15 –21 –21 –23 –32 –50 – 80 –30 –30

 + 1 + 4 + 7 – 8 – 5 – 2 –17 –14 –11 –12 –18 – 29 –29 –26
 – 6 – 7 –10 –15 –16 –19 –24 –25 –28 –38 –60 – 96 –36 –37

   0 + 4 + 7 –10 – 6 – 3 –20 –16 –13 –14 –21 – 33 –34 –30
 – 8 – 9 –12 –18 –19 –22 –28 –29 –32 –45 –70 –110 –42 –43

   0 + 6 +10 –12 – 6 – 2 –24 –18 –14 –15 –24 – 38 –40 –43
 – 9 – 8 –13 –21 –20 –25 –33 –32 –37 –50 –80 –126 –49 –48

 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 J6 J7 J8 JS6 JS7 JS8 JS9

 + 5 + 8 +11 +21 + 34 + 51 + 85 + 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 4 + 8
 + 2 + 4 + 6 +12 + 20 + 30 + 50 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1

 + 6 +10 +15 +25 + 40 + 63 +102 + 3 + 4 + 7 + 2 + 4 + 6 +10
 + 3 + 5 + 8 +14 + 23 + 36 + 60    0 – 1    0 – 1 – 1 – 1 – 1

 + 7 +12 +18 +30 + 49 + 76 +127 + 3 + 5 + 8 + 3 + 5 + 7 +12
 + 3 + 6 +10 +17 + 28 + 44 + 74 – 1 – 1    0 – 1 – 1 – 1 – 1

 + 9 +15 +22 +36 + 59 + 93 +153 + 4 + 7 +10 + 3 + 6 + 8 +15
 + 5 + 8 +12 +20 + 34 + 54 + 90    0    0   0 – 1 – 1 – 1 – 1

 +11 +17 +28 +44 + 71 +110 +178 + 6 + 8 +15 + 4 + 7 +11 +18
 + 6 + 9 +16 +25 + 41 + 64 +104 + 1    0 + 3 – 1 – 1 – 1 – 1

 +13 +21 +33 +52 + 85 +136 +212 + 7 +10 +18 + 5 + 8 +13 +21
 + 7 +12 +19 +30 + 50 + 80 +124 + 1 + 1 + 4 – 1 – 1 – 1 – 1

 +16 +25 +39 +62 +102 +161 +255 +10 +13 +21 + 6 +10 +16 +25
 + 9 +14 +22 +36 + 60 + 94 +150 + 3 + 2 + 4 – 1 – 1 – 1 – 1

 +18 +29 +45 +73 +119 +187 +297 +12 +16 +25 + 7 +12 +18 +30
 +10 +16 +26 +42 + 70 +110 +174 + 4 + 3 + 6 – 1 – 1 – 1 – 1

 +21 +34 +53 +85 +136 +212 +340 +14 +20 +31 + 8 +14 +22 +35
 +12 +20 +30 +50 + 80 +124 +200 + 5 + 6 + 8 – 1   0 – 1   0

 

 1 3

 3 6

 6 10

 10 14

 14 18

 18 24

 24 30

 30 40

 40 50

 50 65

 65 80

 80 100

 100 120

 120 140

 140 160

 160 180

 – 11 – 12 – 15 – 16  – 19 – 20    – 32 
 – 14 – 16 – 18 – 20  – 22 – 24    – 46 

 – 14 – 13 – 18 – 17  – 22 – 21 – 31   – 43 
 – 17 – 18 – 21 – 22  – 25 – 26 – 48   – 60 

 – 18 – 16 – 22 – 20  – 27 – 25 – 37   – 51 
 – 22 – 22 – 26 – 26  – 31 – 31 – 58   – 72 

 – 22 – 19 – 27 – 24  – 32 – 29 – 44   – 61 
 – 26 – 26 – 31 – 31  – 36 – 36 – 69   – 86 

 – 22 – 19 – 27 – 24  – 32 – 29 – 44 – 56  – 71 
 – 26 – 26 – 31 – 31  – 36 – 36 – 69 – 81  – 96 

 – 26 – 24 – 33 – 31  – 39 – 37  – 67  – 86 
 – 31 – 32 – 38 – 39  – 44 – 45  – 97  –116 

 – 26 – 24 – 33 – 31 – 39 – 46 – 44  – 77  –101 –108
 – 31 – 32 – 38 – 39 – 44 – 51 – 52  –107  –131 –154

 – 32 – 29 – 41 – 38 – 46 – 58 – 55  – 95  –127 –136
 – 38 – 38 – 47 – 47 – 52 – 64 – 64  –130  –162 –192

 – 32 – 29 – 41 – 38 – 52 – 68 – 65 – 85 –112  –151 –160
 – 38 – 38 – 47 – 47 – 58 – 74 – 74 –120 –147  –186 –216

 – 38 – 35 – 50 – 47 – 63 – 84 – 81 –105 –140 –151 –190 –201
 – 45 – 46 – 57 – 58 – 70 – 91 – 92 –147 –182 –218 –232 –268

 – 40 – 37 – 56 – 53 – 72 – 99 – 96 –120 –164 –175 –228 –239
 – 47 – 48 – 63 – 64 – 79 –106 –107 –162 –206 –242 –270 –306

 – 48 – 44 – 68 – 64 – 88 –121 –117 –145 –199 –211 –279 –291
 – 56 – 57 – 76 – 77 – 96 –129 –130 –194 –248 –288 –328 –368

 – 51 – 47 – 76 – 72 –101 –141 –137 –165 –231 –243 –331 –343
 – 59 – 60 – 84 – 85 –109 –149 –150 –214 –280 –320 –380 –420

 – 60 – 54 – 89 – 83 –119 –167 –161 –194 –272 –286 –389 –403
 – 69 – 68 – 98 – 97 –128 –176 –175 –250 –328 –374 –445 –491

 – 62 – 56 – 97 – 91 –131 –187 –181 –214 –304 –318 –439 –453
 – 71 – 70 –106 –105 –140 –196 –195 –270 –360 –406 –495 –541

 – 65 – 59 –105 – 99 –143 –207 –201 –234 –334 –348 –489 –503
 – 74 – 73 –114 –113 –152 –216 –215 –290 –390 –436 –545 –591

 R6 R7  S6  S7 T6 U6 U7 U10 X10 X11 Z10 Z11 

 1 3

 3 6

 6 10

 10 14

 14 18

 18 24

 24 30

 30 40

 40 50

 50 65

 65 80

 80 100

 100 120

 120 140

 140 160

 160 180

 – 11 – 12 – 15 – 16  – 19 – 20    – 32 
 – 14 – 16 – 18 – 20  – 22 – 24    – 46 

 – 14 – 13 – 18 – 17  – 22 – 21 – 31   – 43 
 – 17 – 18 – 21 – 22  – 25 – 26 – 48   – 60 

 – 18 – 16 – 22 – 20  – 27 – 25 – 37   – 51 
 – 22 – 22 – 26 – 26  – 31 – 31 – 58   – 72 

 – 22 – 19 – 27 – 24  – 32 – 29 – 44   – 61 
 – 26 – 26 – 31 – 31  – 36 – 36 – 69   – 86 

 – 22 – 19 – 27 – 24  – 32 – 29 – 44 – 56  – 71 
 – 26 – 26 – 31 – 31  – 36 – 36 – 69 – 81  – 96 

 – 26 – 24 – 33 – 31  – 39 – 37  – 67  – 86 
 – 31 – 32 – 38 – 39  – 44 – 45  – 97  –116 

 – 26 – 24 – 33 – 31 – 39 – 46 – 44  – 77  –101 –108
 – 31 – 32 – 38 – 39 – 44 – 51 – 52  –107  –131 –154

 – 32 – 29 – 41 – 38 – 46 – 58 – 55  – 95  –127 –136
 – 38 – 38 – 47 – 47 – 52 – 64 – 64  –130  –162 –192

 – 32 – 29 – 41 – 38 – 52 – 68 – 65 – 85 –112  –151 –160
 – 38 – 38 – 47 – 47 – 58 – 74 – 74 –120 –147  –186 –216

 – 38 – 35 – 50 – 47 – 63 – 84 – 81 –105 –140 –151 –190 –201
 – 45 – 46 – 57 – 58 – 70 – 91 – 92 –147 –182 –218 –232 –268

 – 40 – 37 – 56 – 53 – 72 – 99 – 96 –120 –164 –175 –228 –239
 – 47 – 48 – 63 – 64 – 79 –106 –107 –162 –206 –242 –270 –306

 – 48 – 44 – 68 – 64 – 88 –121 –117 –145 –199 –211 –279 –291
 – 56 – 57 – 76 – 77 – 96 –129 –130 –194 –248 –288 –328 –368

 – 51 – 47 – 76 – 72 –101 –141 –137 –165 –231 –243 –331 –343
 – 59 – 60 – 84 – 85 –109 –149 –150 –214 –280 –320 –380 –420

 – 60 – 54 – 89 – 83 –119 –167 –161 –194 –272 –286 –389 –403
 – 69 – 68 – 98 – 97 –128 –176 –175 –250 –328 –374 –445 –491

 – 62 – 56 – 97 – 91 –131 –187 –181 –214 –304 –318 –439 –453
 – 71 – 70 –106 –105 –140 –196 –195 –270 –360 –406 –495 –541

 – 65 – 59 –105 – 99 –143 –207 –201 –234 –334 –348 –489 –503
 – 74 – 73 –114 –113 –152 –216 –215 –290 –390 –436 –545 –591

 R6 R7  S6  S7 T6 U6 U7 U10 X10 X11 Z10 Z11

Nasza
norma

dla tolerancji wykonawczych

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Tolerancje wykonawcze Tolerancje wykonawcze

(pola tolerancji R ... Z) 
DIN 1420

Średnica nominalna
w mm Pozostałe tolerancje stosowane w rozwiertakach maszynowych

od do mm

0,95 5,50 0,000 / +0,004

5,50 12,05 0,00 / +0,005

Nasza
norma

dla tolerancji wykonawczych

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Średnica nominalna
w mm

 powyżej     do  

Dopuszczalne, górne i dolne odchyłki średnicy nominalnej d1 rozwiertaka w µm
dla otworów w polu tolerancji

Tolerancje wykonawcze Tolerancje wykonawcze

(pola tolerancji R ... Z) 
DIN 1420

Średnica nominalna
w mm Pozostałe tolerancje stosowane w rozwiertakach maszynowych

od do mm

0,95 5,50 0,000 / +0,004

5,50 12,05 0,00 / +0,005
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1 4 6 9 13
21

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 2 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250

 2.5 4 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300

 2.5 4 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360

 3 5 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430

 4 6 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520

 4 7 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620

 5 8 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740

 6 10 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870
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1 4 6 9 13
21

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 2 3 4 6 10 14 25 40 60 100 140 250

 2.5 4 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300

 2.5 4 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360

 3 5 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430

 4 6 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520

 4 7 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620

 5 8 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740

 6 10 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870
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0,6 1,5 2,5

Zakres 
średnic nominalnych

mm

IT w µm

Przykład:  Tolerancje postawowe ISO dla zakresu średnic nominalnych od 18 do 30 mm

niskie wartości
dla sprawdzianów

średnie wratości
dla popularnych pasowań 

duże wartości
dla tolerancji zgrubnych

(wyroby walcowane)

Postawowe tolerancje ISO dla wymiarów długościowych: 
1 - 120 mm DIN ISO 286-1

od 1
do 3

powyżej 3
do 6

powyżej 6
do 10

powyżej 10
do 18

powyżej 18
do 30

powyżej 30
do 50

powyżej 50
do 80

powyżej 80
do 120

Odchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnychTolerancje wykonawcze

0,6 1,5 2,5

Zakres 
średnic nominalnych

mm

IT w µm

Przykład:  Tolerancje postawowe ISO dla zakresu średnic nominalnych od 18 do 30 mm

niskie wartości
dla sprawdzianów

średnie wratości
dla popularnych pasowań 

duże wartości
dla tolerancji zgrubnych

(wyroby walcowane)

Postawowe tolerancje ISO dla wymiarów długościowych: 
1 - 120 mm DIN ISO 286-1

od 1
do 3

powyżej 3
do 6

powyżej 6
do 10

powyżej 10
do 18

powyżej 18
do 30

powyżej 30
do 50

powyżej 50
do 80

powyżej 80
do 120

Odchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnychTolerancje wykonawcze
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A B C

9 11 8 9 10 11 8 9 10 11

0 3
+295 +330 +154 +165 +180 +200 +74 +85 +100 +120
+270 +270 +140 +140 +140 +140 +60 +60 +60 +60

3 6
+300 +345 +158 +170 +188 +215 +88 +100 +118 +145
+270 +270 +140 +140 +140 +140 +70 +70 +70 +70

6 10
+316 +370 +172 +186 +208 +240 +102 +116 +138 +170
+280 +280 +150 +150 +150 +150 +80 +80 +80 +80

10 18
+333 +400 +177 +193 +220 +260 +122 +138 +165 +205
+290 +290 +150 +150 +150 +150 +95 +95 +95 +95

18 30
+352 +430 +193 +212 +244 +290 +143 +162 +194 +240
+300 +300 +160 +160 +160 +160 +110 +110 +110 +110

30 40
+372 +470 +209 +232 +270 +330 +159 +182 +220 +280
+310 +310 +170 +170 +170 +170 +120 +120 +120 +120

40 50
+382 +480 +219 +242 +280 +340 +169 +192 +230 +290
+320 +320 +180 +180 +180 +180 +130 +130 +130 +130

50 65
+414 +530 +236 +264 +310 +380 +186 +214 +260 +330
+340 +340 +190 +190 +190 +190 +140 +140 +140 +140

65 80
+434 +550 +246 +274 +320 +390 +196 +224 +270 +340
+360 +360 +200 +200 +200 +200 +150 +150 +150 +150

80 100
+467 +600 +274 +307 +360 +440 +224 +257 +310 +390
+380 +380 +220 +220 +220 +220 +170 +170 +170 +170

100 120
+497 +630 +294 +327 +380 +460 +234 +267 +320 +400
+410 +410 +240 +240 +240 +240 +180 +180 +180 +180

D E F

8 9 10 11 12 7 8 9 6 7 8 9

0 3
+34 +45 +60 +80 +120 +24 +28 +39 +12 16 +20 +31
+20 +20 +20 +20 +20 +14 +14 +14 +6 +6 +6 +6

3 6
+48 +60 +78 +105 +150 +32 +38 +50 +18 +22 +28 +40
+30 +30 +30 +30 +30 +20 +20 +20 +10 +10 +10 +10

6 10
+62 +76 +98 +130 +190 +40 +47 +61 +22 +28 +35 +49
+40 +40 +40 +40 +40 +25 +25 +25 +13 +13 +13 +13

10 18
+77 +93 +120 +160 +230 +50 +59 +75 +27 +34 +43 +59
+50 +50 +50 +50 +50 +32 +32 +32 +16 +16 +16 +16

18 30
+98 +117 +149 +195 +275 +61 +73 +92 +33 +41 +53 +72
+65 +65 +65 +65 +65 +40 +40 +40 +20 +20 +20 +20

30 50
+119 +142 +180 +240 +75 +89 +112 +41 +50 +64 +87
+80 +80 +80 +80 +50 +50 +50 +25 +25 +25 +25

50 80
+146 +174 +220 +290 +90 +106 +134 +49 +60 +76 +104
+100 +100 +100 +100 +60 +60 +60 +30 +30 +30 +30

80 120
+174 +207 +260 +340 +107 +126 +159 +58 +71 +90 +123
+120 +120 +120 +120 +72 +72 +72 +36 +36 +36 +36

120 180
+148
+85

180 250
+172
+100

A B C

9 11 8 9 10 11 8 9 10 11

0 3
+295 +330 +154 +165 +180 +200 +74 +85 +100 +120
+270 +270 +140 +140 +140 +140 +60 +60 +60 +60

3 6
+300 +345 +158 +170 +188 +215 +88 +100 +118 +145
+270 +270 +140 +140 +140 +140 +70 +70 +70 +70

6 10
+316 +370 +172 +186 +208 +240 +102 +116 +138 +170
+280 +280 +150 +150 +150 +150 +80 +80 +80 +80

10 18
+333 +400 +177 +193 +220 +260 +122 +138 +165 +205
+290 +290 +150 +150 +150 +150 +95 +95 +95 +95

18 30
+352 +430 +193 +212 +244 +290 +143 +162 +194 +240
+300 +300 +160 +160 +160 +160 +110 +110 +110 +110

30 40
+372 +470 +209 +232 +270 +330 +159 +182 +220 +280
+310 +310 +170 +170 +170 +170 +120 +120 +120 +120

40 50
+382 +480 +219 +242 +280 +340 +169 +192 +230 +290
+320 +320 +180 +180 +180 +180 +130 +130 +130 +130

50 65
+414 +530 +236 +264 +310 +380 +186 +214 +260 +330
+340 +340 +190 +190 +190 +190 +140 +140 +140 +140

65 80
+434 +550 +246 +274 +320 +390 +196 +224 +270 +340
+360 +360 +200 +200 +200 +200 +150 +150 +150 +150

80 100
+467 +600 +274 +307 +360 +440 +224 +257 +310 +390
+380 +380 +220 +220 +220 +220 +170 +170 +170 +170

100 120
+497 +630 +294 +327 +380 +460 +234 +267 +320 +400
+410 +410 +240 +240 +240 +240 +180 +180 +180 +180

D E F

8 9 10 11 12 7 8 9 6 7 8 9

0 3
+34 +45 +60 +80 +120 +24 +28 +39 +12 16 +20 +31
+20 +20 +20 +20 +20 +14 +14 +14 +6 +6 +6 +6

3 6
+48 +60 +78 +105 +150 +32 +38 +50 +18 +22 +28 +40
+30 +30 +30 +30 +30 +20 +20 +20 +10 +10 +10 +10

6 10
+62 +76 +98 +130 +190 +40 +47 +61 +22 +28 +35 +49
+40 +40 +40 +40 +40 +25 +25 +25 +13 +13 +13 +13

10 18
+77 +93 +120 +160 +230 +50 +59 +75 +27 +34 +43 +59
+50 +50 +50 +50 +50 +32 +32 +32 +16 +16 +16 +16

18 30
+98 +117 +149 +195 +275 +61 +73 +92 +33 +41 +53 +72
+65 +65 +65 +65 +65 +40 +40 +40 +20 +20 +20 +20

30 50
+119 +142 +180 +240 +75 +89 +112 +41 +50 +64 +87
+80 +80 +80 +80 +50 +50 +50 +25 +25 +25 +25

50 80
+146 +174 +220 +290 +90 +106 +134 +49 +60 +76 +104
+100 +100 +100 +100 +60 +60 +60 +30 +30 +30 +30

80 120
+174 +207 +260 +340 +107 +126 +159 +58 +71 +90 +123
+120 +120 +120 +120 +72 +72 +72 +36 +36 +36 +36

120 180
+148
+85

180 250
+172
+100

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do

Odchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnychTolerancje wykonawcze

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do

Odchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnychTolerancje wykonawcze
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G H J

6 7 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8

0 3
+8 +12 +6 +10 +14 +25 +40 +60 +100 +2 +4 +6
+2 +2 0 0 0 0 0 0 0 -4 -6 -8

3 6
+12 +16 +8 +12 +18 +30 +48 +75 +120 +5 +6 +10
+4 +4 0 0 0 0 0 0 0 -3 -6 -8

6 10
+14 +20 +9 +15 +22 +36 +58 +90 +150 +5 +8 +12
+5 +5 0 0 0 0 0 0 0 -4 -7 -10

10 18
+17 +24 +11 +18 +27 +43 +70 +110 +180 +6 +10 +15
+6 +6 0 0 0 0 0 0 0 -5 -8 -12

18 30
+20 +28 +13 +21 +33 +52 +84 +130 +210 +8 +12 +20
+7 +7 0 0 0 0 0 0 0 -5 -9 -13

30 50
+25 +34 +16 +25 +39 +62 +100 +160 +250 +10 +14 +24
+9 +9 0 0 0 0 0 0 0 -6 -11 -15

50 80
+29 +40 +19 +30 +46 +74 +120 +190 +300 +13 +18 +28
+10 +10 0 0 0 0 0 0 0 -6 -12 -18

80 120
+34 +47 +22 +35 +54 +87 +140 +220 +350 +16 +22 +34
+12 +12 0 0 0 0 0 0 0 -6 -13 -20

120 180
+54 +25 +40 +63 +100 +160 +250 +18 +26 +41
+14 0 0 0 0 0 0 -7 -14 -22

180 250
+61 +29 +46 +72 +115 +185 +290 +22 +30 +47
+15 0 0 0 0 0 0 -7 -16 -25

JS K M

6 7 8 9 6 7 8 6 7 8

0 3

3 6

6 10

10 18

18 30

30 50

50 80

80 120

120 180

180 250

G H J

6 7 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8

0 3
+8 +12 +6 +10 +14 +25 +40 +60 +100 +2 +4 +6
+2 +2 0 0 0 0 0 0 0 -4 -6 -8

3 6
+12 +16 +8 +12 +18 +30 +48 +75 +120 +5 +6 +10
+4 +4 0 0 0 0 0 0 0 -3 -6 -8

6 10
+14 +20 +9 +15 +22 +36 +58 +90 +150 +5 +8 +12
+5 +5 0 0 0 0 0 0 0 -4 -7 -10

10 18
+17 +24 +11 +18 +27 +43 +70 +110 +180 +6 +10 +15
+6 +6 0 0 0 0 0 0 0 -5 -8 -12

18 30
+20 +28 +13 +21 +33 +52 +84 +130 +210 +8 +12 +20
+7 +7 0 0 0 0 0 0 0 -5 -9 -13

30 50
+25 +34 +16 +25 +39 +62 +100 +160 +250 +10 +14 +24
+9 +9 0 0 0 0 0 0 0 -6 -11 -15

50 80
+29 +40 +19 +30 +46 +74 +120 +190 +300 +13 +18 +28
+10 +10 0 0 0 0 0 0 0 -6 -12 -18

80 120
+34 +47 +22 +35 +54 +87 +140 +220 +350 +16 +22 +34
+12 +12 0 0 0 0 0 0 0 -6 -13 -20

120 180
+54 +25 +40 +63 +100 +160 +250 +18 +26 +41
+14 0 0 0 0 0 0 -7 -14 -22

180 250
+61 +29 +46 +72 +115 +185 +290 +22 +30 +47
+15 0 0 0 0 0 0 -7 -16 -25

JS K M

6 7 8 9 6 7 8 6 7 8

0 3

3 6

6 10

10 18

18 30

30 50

50 80

80 120

120 180

180 250

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do
+3 +5 +7 +12,5 0 0 0 -2 -2 -4
-3 -5 -7 -12,5 -6 -10 -14 -8 -12 -18
+4 +6 +9 +15 +2 +3 +5 -1 0 +2
-4 -6 -9 -15 -6 -9 -13 -9 -12 -16

+4,5 +7,5 +11 +18 +2 +5 +6 -3 0 +1
-4,5 -7,5 -11 -18 -7 -10 -16 -12 -215 -21
+5,5 +9 +13,5 +21,5 +2 +6 +8 -4 0 +2
-5,5 -9 -13,5 -21,5 -9 -12 -19 -15 -18 -25
+6,5 +10,5 +16,5 +26 +2 +6 +10 -4 0 +4
-6,5 -10,5 -16,5 -26 -11 -15 -23 -17 -21 -29

+8 +12,5 +19,5 +31 +3 +7 +12 -4 0 +5
-8 -12,5 -19,5 -31 -13 -18 -27 -20 -25 -34

+9,5 +15 +23 +37 +4 +9 +14 -5 0 +5
-9,5 -15 -23 -37 -15 -21 -32 -24 -30 -41
+11 +17,5 +27 +43,5 +4 +10 +16 -6 0 +6
-11 -17,5 -27 -43,5 -18 -25 -38 -28 -35 -48

+4 +12
-21 -28
+5 +13

-24 -33

Odchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnychOdchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnych

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do
+3 +5 +7 +12,5 0 0 0 -2 -2 -4
-3 -5 -7 -12,5 -6 -10 -14 -8 -12 -18
+4 +6 +9 +15 +2 +3 +5 -1 0 +2
-4 -6 -9 -15 -6 -9 -13 -9 -12 -16

+4,5 +7,5 +11 +18 +2 +5 +6 -3 0 +1
-4,5 -7,5 -11 -18 -7 -10 -16 -12 -215 -21
+5,5 +9 +13,5 +21,5 +2 +6 +8 -4 0 +2
-5,5 -9 -13,5 -21,5 -9 -12 -19 -15 -18 -25
+6,5 +10,5 +16,5 +26 +2 +6 +10 -4 0 +4
-6,5 -10,5 -16,5 -26 -11 -15 -23 -17 -21 -29

+8 +12,5 +19,5 +31 +3 +7 +12 -4 0 +5
-8 -12,5 -19,5 -31 -13 -18 -27 -20 -25 -34

+9,5 +15 +23 +37 +4 +9 +14 -5 0 +5
-9,5 -15 -23 -37 -15 -21 -32 -24 -30 -41
+11 +17,5 +27 +43,5 +4 +10 +16 -6 0 +6
-11 -17,5 -27 -43,5 -18 -25 -38 -28 -35 -48

+4 +12
-21 -28
+5 +13

-24 -33

Odchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnychOdchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnych
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N P R

6 7 8 9 10 11 6 7 9 6 7

0 3
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -6 -6 -6 -10 -10

-10 -14 -8 -29 -44 -64 -12 -16 -31 -16 -20

3 6
-5 -4 -2 0 0 0 -9 -8 -12 -12 -11

-13 -16 -20 -30 -48 -75 -17 -20 -42 -20 -23

6 10
-7 -4 -3 0 0 0 -12 -9 -15 -16 -13

-16 -19 -25 -36 -58 -90 -21 -24 -51 -25 -28

10 18
-9 -5 -3 0 0 0 -15 -11 -18 -20 -16

-20 -23 -30 -43 -70 -110 -26 -29 -61 -31 -34

18 30
-11 -7 -3 0 0 0 -18 -14 -22 -24 -20
-24 -28 -36 -52 -84 -130 -31 -35 -74 -37 -41

30 50
-12 -8 -3 0 0 0 -21 -17 -26 -29 -25
-28 -33 -42 -62 -100 -160 -37 -42 -88 -45 -50

50 65
-14 -9 -4 0 0 0 -26 -21 -32 -35 -30
-33 -39 -50 -74 -120 -190 -45 -51 -106 -54 -60

65 80
-14 -9 -4 0 0 0 -26 -21 -32 -37 -32
-33 -39 -50 -74 -120 -190 -45 -51 -106 -56 -62

80 100
-16 -10 -4 0 0 0 -30 -24 -37 -44 -38
-38 -45 -58 -87 -140 -220 -52 -59 -124 -66 -73

100 120
-16 -10 -4 0 0 0 -30 -24 -47 -41
-38 -45 -58 -87 -140 -220 -52 -59 -69 -76

S T U X Z

6 7 6 6 7 10 10 11 10 11

0 3
-14 -14 -18 -18 -18 -18 -20 -20 -26 -26
-20 -24 -24 -24 -28 -58 -60 -80 -66 -86

3 6
-16 -15 -20 -20 -19 -23 -28 -28 -35 -35
-24 -27 -28 -28 -31 -71 -76 -103 -83 -110

6 10
-20 -17 -25 -25 -22 -28 -34 -34 -42 -42
-29 -32 -34 -34 -37 -86 -92 -124 -100 -132

10 14
-25 -21 -30 -30 -26 -33 -40 -40 -50 -50
-36 -39 -41 -41 -44 -103 -110 -150 -120 -160

14 18
-25 -21 -30 -30 -26 -33 -45 -45 -60 -60
-36 -39 -41 -41 -44 -103 -115 -155 -130 -170

18 24
-31 -27 -37 -37 -33 -41 -54 -54 -73 -73
-44 -48 -50 -50 -54 -125 -138 -184 -157 -203

24 30
-31 -27 -37 -44 -40 -48 -64 -64 -88 -88
-44 -48 -50 -57 -61 -132 -148 -194 -172 -218

30 40
-38 -34 -43 -55 -51 -60 -80 -80 -112 -112
-54 -59 -59 -71 -76 -160 -180 -240 -212 -272

40 50
-38 -34 -49 -65 -61 -70 -97 -97 -136 -136
-54 -59 -65 -81 -86 -170 -197 -257 -236 -296

50 65
-47 -42 -60 -81 -76 -87 -122 -122 -172 -172
-66 -72 -79 -100 -106 -207 -242 -312 -292 -362

65 80
-53 -48 -69 -96 -91 -102 -146 -146 -210 -210
-72 -78 -88 -115 -121 -222 -266 -336 -330 -400

80 100
-64 -58 -84 -117 -111 -124 -178 -178 -258 -258
-86 -93 -106 -139 -146 -264 -318 -398 -398 -478

100 120
-72 -66 -97 -137 -131 -144 -210 -210 -310 -310
-94 -101 -119 -159 -166 -284 -350 -430 -450 -530

N P R

6 7 8 9 10 11 6 7 9 6 7

0 3
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -6 -6 -6 -10 -10

-10 -14 -8 -29 -44 -64 -12 -16 -31 -16 -20

3 6
-5 -4 -2 0 0 0 -9 -8 -12 -12 -11

-13 -16 -20 -30 -48 -75 -17 -20 -42 -20 -23

6 10
-7 -4 -3 0 0 0 -12 -9 -15 -16 -13

-16 -19 -25 -36 -58 -90 -21 -24 -51 -25 -28

10 18
-9 -5 -3 0 0 0 -15 -11 -18 -20 -16

-20 -23 -30 -43 -70 -110 -26 -29 -61 -31 -34

18 30
-11 -7 -3 0 0 0 -18 -14 -22 -24 -20
-24 -28 -36 -52 -84 -130 -31 -35 -74 -37 -41

30 50
-12 -8 -3 0 0 0 -21 -17 -26 -29 -25
-28 -33 -42 -62 -100 -160 -37 -42 -88 -45 -50

50 65
-14 -9 -4 0 0 0 -26 -21 -32 -35 -30
-33 -39 -50 -74 -120 -190 -45 -51 -106 -54 -60

65 80
-14 -9 -4 0 0 0 -26 -21 -32 -37 -32
-33 -39 -50 -74 -120 -190 -45 -51 -106 -56 -62

80 100
-16 -10 -4 0 0 0 -30 -24 -37 -44 -38
-38 -45 -58 -87 -140 -220 -52 -59 -124 -66 -73

100 120
-16 -10 -4 0 0 0 -30 -24 -47 -41
-38 -45 -58 -87 -140 -220 -52 -59 -69 -76

S T U X Z

6 7 6 6 7 10 10 11 10 11

0 3
-14 -14 -18 -18 -18 -18 -20 -20 -26 -26
-20 -24 -24 -24 -28 -58 -60 -80 -66 -86

3 6
-16 -15 -20 -20 -19 -23 -28 -28 -35 -35
-24 -27 -28 -28 -31 -71 -76 -103 -83 -110

6 10
-20 -17 -25 -25 -22 -28 -34 -34 -42 -42
-29 -32 -34 -34 -37 -86 -92 -124 -100 -132

10 14
-25 -21 -30 -30 -26 -33 -40 -40 -50 -50
-36 -39 -41 -41 -44 -103 -110 -150 -120 -160

14 18
-25 -21 -30 -30 -26 -33 -45 -45 -60 -60
-36 -39 -41 -41 -44 -103 -115 -155 -130 -170

18 24
-31 -27 -37 -37 -33 -41 -54 -54 -73 -73
-44 -48 -50 -50 -54 -125 -138 -184 -157 -203

24 30
-31 -27 -37 -44 -40 -48 -64 -64 -88 -88
-44 -48 -50 -57 -61 -132 -148 -194 -172 -218

30 40
-38 -34 -43 -55 -51 -60 -80 -80 -112 -112
-54 -59 -59 -71 -76 -160 -180 -240 -212 -272

40 50
-38 -34 -49 -65 -61 -70 -97 -97 -136 -136
-54 -59 -65 -81 -86 -170 -197 -257 -236 -296

50 65
-47 -42 -60 -81 -76 -87 -122 -122 -172 -172
-66 -72 -79 -100 -106 -207 -242 -312 -292 -362

65 80
-53 -48 -69 -96 -91 -102 -146 -146 -210 -210
-72 -78 -88 -115 -121 -222 -266 -336 -330 -400

80 100
-64 -58 -84 -117 -111 -124 -178 -178 -258 -258
-86 -93 -106 -139 -146 -264 -318 -398 -398 -478

100 120
-72 -66 -97 -137 -131 -144 -210 -210 -310 -310
-94 -101 -119 -159 -166 -284 -350 -430 -450 -530

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do

Odchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnychOdchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnych

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do

Średnica nominalna
w mm

powyżej     do

Odchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnychOdchyłki w µm często stosowanych tolerancji otworów normalnych
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Dodatkowe informacje

Budowa rozwiertaków węglikowych

Rozwiertaki rozprężne HSS-E
Zakres regulacji

Uwaga:

Nasze rozwiertaki węglikowe wykonane są w następujących 
wersjach:
• Pełnowęglikowe rozwiertaki maszynowe NC
• Węglikowe rozwiertaki maszynowe 
 ≤ Ø 9.50 mm: węglik - monolit
 > Ø 9.50 mm: lutowane płytki węglikowe
• Węglikowe rozwiertaki maszynowe, rozprężne  
  z wlutowanymi płytkami węglikowymi

Rozwiertaki rozprężne mogą być regulowane, w zależności od 
średnicy, o następujące wartości:
 ≥ Ø 12 mm o ok. 0.015 mm
 ≥ Ø 17 mm o ok. 0.020 mm 
 ≥ Ø 24 mm o ok. 0.025 mm
 ≥ Ø 32 mm o ok. 0.030 mm

Rozwiertaki wolno tylko rozprężać (zwiększać średnicę) ! 
Z powodu ryzyka pęknięcia, wstępne naprężenie nie może być 
zwalniane, przez odkręcanie śruby regulacyjnej !

Rozwiertaki rozprężne HM
Zakres regulacji

Rozwiertaki ręczne, nastawne
Zakres regulacji

Rozwiertaki nasadzane
Otwór stożkowy

Rozwiertaki rozprężne mają zakres regulacji ok. 0,03 mm, 
realizowany przez stożkową śrubę regulacyjną.

 Rozwiertaki nastawne ręczne są szlifowane na wymiar no-
minalny, ale nie wg  tolerancji H7. Ich zakres regulacji wynosi 
1/100 średnicy nominalnej, np. dla rozwiertaka Ø 10.00 mm 
jest to ok. 0.1 mm. Dla narzędzi od Ø 6.50 mm regulacja 
odbywa się za pomocą nakrętki ustawczej.

Maszynowe rozwiertaki nasadzane posiadają stożkowy 
(1 : 30) otwór mocujący oraz kanałek poprzeczny wg DIN 138.

Poniższa tabela zawiera krótki przegląd zastosowań rozwiertaków cermetowych, jak również ich parametrów skrawania w 
zależności od obrabianych materiałów. Są to wartości orientacyjne, które mogą się zmieniać w zależności od określonego zasto-
sowania.   

Posuwy dla obróbki  
narzędziami cermetowymi w mm/obr.

Materiały dobrze obrabialne  
narzędziami cermetowymi 

Prędkości skrawania
dla rozwiercania narz. cermetowymi 

Średnica
< 7 mm

Średnica
7-16 mm

Średnica
> 16 mm

Stale konstr. zwykłej jakości np. St33, St50-2 100-180 m/min

Stale do nawęglania np. C10, 16MnCr5   80-140 m/min

Stale automatowe np. 11SMnPb30, 9SMn36 100-180 m/min 0,3-0.4 0,6-0.8 0,8-1.4

Stale do ulepsz. ciepl. np. 42CrMo4, 28Cr4   80-140 m/min

Żeliwa szare GG np. GG40, GG60 100-180 m/min

Specjalne rozwiertaki cermetowe
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GISS 4000
Korzystaj z zalet oprawek termoskurczowych standardowych i specjalnych 
do bardzo długich narzędzi. System mocowania GISS 4000 firmy Guhring 
jest idealnym rozwiązaniem do takich zastosowań. Długa kolumna przyrządu 
umożliwia mocowanie narzędzi o długości całkowitej do 750 mm. Dodatkowo, 
system ten jest niezwykle elastyczny i może być dostosowany do Państwa 
indywidualnych wymagań.
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Formularz dla specjalnych rozwiertaków stożkowych

 Guhring Polska Sp. z o.o. 
 ul. Hennela 5
 02-495, Warszawa
 Telefon: +48 22 478 33 11
 Fax: +48 22 478 34 38 
 www.guehring.pl

Przedstawiciel firmy Guhring

Nr klienta Nowy klient Numer zamówienia

Firma  Osoba kontaktowa

Ulica                    Kod pocztowy/miejscowość

Telefon                    Fax

Data                    Podpis

Opis/rysunki:

    Zapytanie  Zamówienie
(Prosimy o wpisanie wymaganych danych w puste pola)

Przedmiot obrabiany (jeśli możliwe, to z rysunkiem)
Średnica nominalna otworu: Tolerancja otworu: Głębokość rozwiercania:

Typ otworu:       Przelotowy             Nieprzelotowy

Materiał obrabiany: Jakość powierzchni (Rz/Ra)

 
Projekt narzędzia  węglik-monolit  płytka węglikowa  HSS-E  Cermet
Chwyt:       DIN 6535 (h6):                Ø                                mm

      walcowy:           Ø                                mm

      stożek Morse'a:           Numer stożka Morse'a

Wymagany wysięg:                     mm

Typ rozwiertaka:                 ręczny                   maszynowy Chłodzenie:       zewnętrzne        wewnę-
                                                           trzne              MQL

 
Szczgóły dodatkowe
Typ obrabiarki:

Oprawka narzędziowa:       hydrauliczna/termoskurczowa      zaciskowa      wiertarska

Inne:

Formularz dla specjalnych rozwiertaków stożkowych

 Guhring Polska Sp. z o.o. 
 ul. Hennela 5
 02-495, Warszawa
 Telefon: +48 22 478 33 11
 Fax: +48 22 478 34 38 
 www.guehring.pl

Przedstawiciel firmy Guhring

Nr klienta Nowy klient Numer zamówienia

Firma  Osoba kontaktowa

Ulica                    Kod pocztowy/miejscowość

Telefon                    Fax

Data                    Podpis

Opis/rysunki:

    Zapytanie  Zamówienie
(Prosimy o wpisanie wymaganych danych w puste pola)

Przedmiot obrabiany (jeśli możliwe, to z rysunkiem)
Średnica nominalna otworu: Tolerancja otworu: Głębokość rozwiercania:

Typ otworu:       Przelotowy             Nieprzelotowy

Materiał obrabiany: Jakość powierzchni (Rz/Ra)

 
Projekt narzędzia  węglik-monolit  płytka węglikowa  HSS-E  Cermet
Chwyt:       DIN 6535 (h6):                Ø                                mm

      walcowy:           Ø                                mm

      stożek Morse'a:           Numer stożka Morse'a

Wymagany wysięg:                     mm

Typ rozwiertaka:                 ręczny                   maszynowy Chłodzenie:       zewnętrzne        wewnę-
                                                           trzne              MQL

 
Szczgóły dodatkowe
Typ obrabiarki:

Oprawka narzędziowa:       hydrauliczna/termoskurczowa      zaciskowa      wiertarska

Inne:
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Formularz dla rozwiertaków specjalnych

 Guhring Polska Sp. z o.o. 
 ul. Hennela 5
 02-495, Warszawa
 Telefon: +48 22 478 33 11
 Fax: +48 22 478 34 38 
 www.guehring.pl

Przedstawiciel firmy Guhring

Nr klienta Nowy klient Numer zamówienia

Firma  Osoba kontaktowa

Ulica                    Kod pocztowy/miejscowość

Telefon                    Fax

Data                    Podpis

Opis/rysunki:

W zamówieniu należy określić optymalne rozwiązanie dla zamawianego rozwieraka stożkowego. Prosimy wypełnić formularz 
i jeżeli możliwe to dołączyć rysunek. Jeden z naszych specjalistów od rozwiercania skontaktuje się tak szybko jak to możliwe.

    Zapytanie  Zamówienie
(Prosimy o wpisanie wymaganych danych w puste pola)

Przedmiot obrabiany (jeśli możliwe, to z rysunkiem)
Zbieżność stożka:                        : średnica  mm średnica  mm

Długość stożka:                                           mm Cylindryczny otwór wstępny: z Ø            mm

Otwór wstępny stożkowy/stopniowy średnica mniejsza [mm] średnica większa [mm]

Materiał obrabiany: Jakość powierzchni (Rz/Ra)

 
Projekt narzędzia  węglik-monolit płytka węglikowa HSS-E 
Chwyt:       DIN 6535 (h6):                Ø                                mm

      walcowy:           Ø                                mm

      stożek Morse'a:           Numer stożka Morse'a

Wymagany wysięg:             mm

Typ rozwiertaka:             ręczny               maszynowy Chłodzenie:      zewnętrzne           wewnę-
                                                           trzne                MQL

 
Szczgóły dodatkowe
Typ obrabiarki:

Oprawka narzędziowa:       hydrauliczna/termoskurczowa      zaciskowa      wiertarska

Inne:

Formularz dla rozwiertaków specjalnych

 Guhring Polska Sp. z o.o. 
 ul. Hennela 5
 02-495, Warszawa
 Telefon: +48 22 478 33 11
 Fax: +48 22 478 34 38 
 www.guehring.pl

Przedstawiciel firmy Guhring

Nr klienta Nowy klient Numer zamówienia

Firma  Osoba kontaktowa

Ulica                    Kod pocztowy/miejscowość

Telefon                    Fax

Data                    Podpis

Opis/rysunki:

W zamówieniu należy określić optymalne rozwiązanie dla zamawianego rozwieraka stożkowego. Prosimy wypełnić formularz 
i jeżeli możliwe to dołączyć rysunek. Jeden z naszych specjalistów od rozwiercania skontaktuje się tak szybko jak to możliwe.

    Zapytanie  Zamówienie
(Prosimy o wpisanie wymaganych danych w puste pola)

Przedmiot obrabiany (jeśli możliwe, to z rysunkiem)
Zbieżność stożka:                        : średnica  mm średnica  mm

Długość stożka:                                           mm Cylindryczny otwór wstępny: z Ø            mm

Otwór wstępny stożkowy/stopniowy średnica mniejsza [mm] średnica większa [mm]

Materiał obrabiany: Jakość powierzchni (Rz/Ra)

 
Projekt narzędzia  węglik-monolit płytka węglikowa HSS-E 
Chwyt:       DIN 6535 (h6):                Ø                                mm

      walcowy:           Ø                                mm

      stożek Morse'a:           Numer stożka Morse'a

Wymagany wysięg:             mm

Typ rozwiertaka:             ręczny               maszynowy Chłodzenie:      zewnętrzne           wewnę-
                                                           trzne                MQL

 
Szczgóły dodatkowe
Typ obrabiarki:

Oprawka narzędziowa:       hydrauliczna/termoskurczowa      zaciskowa      wiertarska

Inne:
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Instrukcja montażuInstrukcja montażu

Nr artykułu 1621

luz ok. 0,1 mm

luz ok. 0,1 mm

Nr artykułu 1624

luz ok. 0,1 mm

Nr artykułu 1621

Nr artykułu 1621

Przy pracy w cyklu automatycznym zalecamy zabezpieczanie 
krótkich pogłębiaczy w chwytach. W tym celu można skorzystać 
z 2 możliwości:

a) blokada sworzniem nr art. 1648
Wkręcić sworzeń zabezpieczający do pogłębiacza, a następnie 
zablokować go w chwycie (nr art. 1629, 1630) 2 wkrętami.

b) blokada pilotem nr art. 1645
Ten pilot wraz z nakrętką nr art. 1649 blokuje krótki pogłębiacz 
w chwycie (nr art. 1629, 1630)

Pilot natłuścić smarem na średnicy d2, włożyć w otwór 
pogłębiacza, założyć nakrętki (oprócz nr art.1615), ustawić luz 
i skontrować przeciwnakrętką. Po zmontowaniu pilot powinien 
się pozwolić lekko obracać.

Montaż pilota nr art. 1615
w krótkich pogłębiaczach nr art. 1602 i 1603, ze stożkiem nr 
0 pilot zamocowany jest śrubą nr art. 1624 bezpośrednio do 
pogłębiacza.

Montaż pilota nr art. 1616
a) w krótkich pogłębiaczach o nr art. 1601, 1602 oraz 1605, nr 
stożka 1-7.
Ten pilot musi być skręcony parą nakrętek, pozostawiając luz 
ok. 0,1 mm między pilotem a pogłębiaczem.

Montaż pilota nr art. 1617
a) we wszystkich typach krótkich pogłębiaczy oprócz nr art. 1654
Umieścić podkładkę zabezpieczającą nr art. 1621 między 
narzędzie a pilot, zachowując luz ok. 0,1 mm.

b) w krótkich pogłębiaczach o nr art.1603, 1604, 1606
W krótkich pogłębiaczach z ostrzami węglikowymi należy 
umieścić podkładkę zabezpieczającą  (podobnie jak w art.  nr 
1621) między pilotem i krawędzią skrawającą z luzem ok. 0,1 
mm - jako zabezpieczenie naroża krawędzi skrawającej.

b) w pogłębiaczach z pilotem nr art. 1654
Montowanie pilota nie wymaga zastosowania podkładek 
zabezpieczających , ponieważ narzędzie jest oparte na spec-
jalnej powierzchni oporowej. Wyjątek stanowi montaż pilota o 
mniejszej  średnicy (patrz tabela poniżej).

1. Blokada narzędzia 2. Montaż pilota 2. Montaż pilota 3. Zamontowanie krótkiego pogłębiacza w chwycie

4. Wymontowanie krótkiego pogłębiacza z chwytu

Instrukcja montażuInstrukcja montażu

Nr artykułu 1621

luz ok. 0,1 mm

luz ok. 0,1 mm

Nr artykułu 1624

luz ok. 0,1 mm

Nr artykułu 1621

Nr artykułu 1621

Przy pracy w cyklu automatycznym zalecamy zabezpieczanie 
krótkich pogłębiaczy w chwytach. W tym celu można skorzystać 
z 2 możliwości:

a) blokada sworzniem nr art. 1648
Wkręcić sworzeń zabezpieczający do pogłębiacza, a następnie 
zablokować go w chwycie (nr art. 1629, 1630) 2 wkrętami.

b) blokada pilotem nr art. 1645
Ten pilot wraz z nakrętką nr art. 1649 blokuje krótki pogłębiacz 
w chwycie (nr art. 1629, 1630)

Pilot natłuścić smarem na średnicy d2, włożyć w otwór 
pogłębiacza, założyć nakrętki (oprócz nr art.1615), ustawić luz 
i skontrować przeciwnakrętką. Po zmontowaniu pilot powinien 
się pozwolić lekko obracać.

Montaż pilota nr art. 1615
w krótkich pogłębiaczach nr art. 1602 i 1603, ze stożkiem nr 
0 pilot zamocowany jest śrubą nr art. 1624 bezpośrednio do 
pogłębiacza.

Montaż pilota nr art. 1616
a) w krótkich pogłębiaczach o nr art. 1601, 1602 oraz 1605, nr 
stożka 1-7.
Ten pilot musi być skręcony parą nakrętek, pozostawiając luz 
ok. 0,1 mm między pilotem a pogłębiaczem.

Montaż pilota nr art. 1617
a) we wszystkich typach krótkich pogłębiaczy oprócz nr art. 1654
Umieścić podkładkę zabezpieczającą nr art. 1621 między 
narzędzie a pilot, zachowując luz ok. 0,1 mm.

b) w krótkich pogłębiaczach o nr art.1603, 1604, 1606
W krótkich pogłębiaczach z ostrzami węglikowymi należy 
umieścić podkładkę zabezpieczającą  (podobnie jak w art.  nr 
1621) między pilotem i krawędzią skrawającą z luzem ok. 0,1 
mm - jako zabezpieczenie naroża krawędzi skrawającej.

b) w pogłębiaczach z pilotem nr art. 1654
Montowanie pilota nie wymaga zastosowania podkładek 
zabezpieczających , ponieważ narzędzie jest oparte na spec-
jalnej powierzchni oporowej. Wyjątek stanowi montaż pilota o 
mniejszej  średnicy (patrz tabela poniżej).

1. Blokada narzędzia 2. Montaż pilota 2. Montaż pilota 3. Zamontowanie krótkiego pogłębiacza w chwycie

4. Wymontowanie krótkiego pogłębiacza z chwytu
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Instrukcja montażuInstrukcja montażu

Nr artykułu 1649

chwyt
z
tulejką wybijaka

przy zastosowaniu
bez pilota

tulejką wybijaka

luz 0,2…1,0 mm

powierzchnia bazowa

dm
in Nr artykułu 1621

luz ok. 0,1 mm

luz ok. 0,1 mm

Nr artykułu 1624

luz ok. 0,1 mm

Nr artykułu 1621

Nr artykułu 1621

a) we wszystkich typach krótkich pogłębiaczy oprócz nr art. 1654
Umieścić podkładkę zabezpieczającą nr art. 1621 między 
narzędzie a pilot, zachowując luz ok. 0,1 mm.

b) w krótkich pogłębiaczach o nr art.1603, 1604, 1606
W krótkich pogłębiaczach z ostrzami węglikowymi należy 
umieścić podkładkę zabezpieczającą  (podobnie jak w art.  nr 
1621) między pilotem i krawędzią skrawającą z luzem ok. 0,1 
mm - jako zabezpieczenie naroża krawędzi skrawającej.

b) w pogłębiaczach z pilotem nr art. 1654
Montowanie pilota nie wymaga zastosowania podkładek 
zabezpieczających , ponieważ narzędzie jest oparte na spec-
jalnej powierzchni oporowej. Wyjątek stanowi montaż pilota o 
mniejszej  średnicy (patrz tabela poniżej).

Zamontowanie pilota z blokadą narzędzia nr art. 1645 do 
wszystkich krótkich pogłębiaczy.

Wymienić w chwycie tulejkę wybijaka (patrz rys. poniżej) w za-
mian za nakrętkę blokującą nr art. 1649. Pogłębiacz osadzić w 
chwycie jak opisano w pkt. 3. Pilot wraz z podkładką zabezpie-
czającą mocno dokręcić.

Montaż pilota ze średnicą (dmin) mniejszą niż średnica 
otworu
W przypadku zastosowania pilota ze średnicą mniejszą niż 
dmin, należy umieścić między pogłębiaczem a nakrętką jedną 
lub więcej podkładek  nr art. 1621, zapewniając luz 0,2 do 1,0 
mm w zależności od nr stożka. Dzięki temu nacisk osiowy pilota 
zostanie przejęty przez chwyt, a nie przez  pogłębiacz, co zapo-
biegnie ewentualnemu uszkodzeniu krawędzi skrawających. 

Wewnętrzny stożek chwytu oraz zewnętrzny pogłębiacza należy 
przed zmontowaniem dobrze oczyścić i odtłuścić. Stożki te są 
precyzyjnie oszlifowane i ich niezawodne połączenie można 
zagwarantować tylko po całkowitym usunięciu tłuszczu.
Przy obsadzaniu w chwycie należy przekręcać pogłębiacz w 
prawo, aż zabierak napotka opór. Ostateczne zamocowanie 
następuje po silnym uderzeniu chwytu o powierzchnię z drew-
na, aluminium lub ołowiu.

a) za pomocą wybijaka nr art. 1650 w przypadku zastosowania 
pogłębiacza z pilotem. Jest on przeznaczony do wymontowa-
nia krótkich pogłębiaczy ze stożkiem nr 1 - 7 z chwytów o nr art. 
1625, 1626, 1627 oraz 1628. 

b) za pomocą wybijaka nr art. 1651
Jest on przeznaczony do wymontowania krótkich pogłębiaczy 
o nr stożka 1 do 7 z chwytów o nr art. 1625, 1626, 1627, 1628 
jak również 1629 oraz 1630. 

1. Blokada narzędzia 2. Montaż pilota 2. Montaż pilota 3. Zamontowanie krótkiego pogłębiacza w chwycie

4. Wymontowanie krótkiego pogłębiacza z chwytu

   Nr stożka    Pogłębiacze z HSS   Pogłębiacze węglikowe

 1  4,5  6,5
 2  6,0  8,5
 3  7,0  9,5
 4  9,0 12,0
 5 11,0 15,0
   5,5 12,0 18,0
 6 14,0 19,0
 7 17,0 22,0

Wymiary graniczne pilota dmin w mm  

Instrukcja montażuInstrukcja montażu

Nr artykułu 1649

chwyt
z
tulejką wybijaka

przy zastosowaniu
bez pilota

tulejką wybijaka

luz 0,2…1,0 mm

powierzchnia bazowa

dm
in Nr artykułu 1621

luz ok. 0,1 mm

luz ok. 0,1 mm

Nr artykułu 1624

luz ok. 0,1 mm

Nr artykułu 1621

Nr artykułu 1621

a) we wszystkich typach krótkich pogłębiaczy oprócz nr art. 1654
Umieścić podkładkę zabezpieczającą nr art. 1621 między 
narzędzie a pilot, zachowując luz ok. 0,1 mm.

b) w krótkich pogłębiaczach o nr art.1603, 1604, 1606
W krótkich pogłębiaczach z ostrzami węglikowymi należy 
umieścić podkładkę zabezpieczającą  (podobnie jak w art.  nr 
1621) między pilotem i krawędzią skrawającą z luzem ok. 0,1 
mm - jako zabezpieczenie naroża krawędzi skrawającej.

b) w pogłębiaczach z pilotem nr art. 1654
Montowanie pilota nie wymaga zastosowania podkładek 
zabezpieczających , ponieważ narzędzie jest oparte na spec-
jalnej powierzchni oporowej. Wyjątek stanowi montaż pilota o 
mniejszej  średnicy (patrz tabela poniżej).

Zamontowanie pilota z blokadą narzędzia nr art. 1645 do 
wszystkich krótkich pogłębiaczy.

Wymienić w chwycie tulejkę wybijaka (patrz rys. poniżej) w za-
mian za nakrętkę blokującą nr art. 1649. Pogłębiacz osadzić w 
chwycie jak opisano w pkt. 3. Pilot wraz z podkładką zabezpie-
czającą mocno dokręcić.

Montaż pilota ze średnicą (dmin) mniejszą niż średnica 
otworu
W przypadku zastosowania pilota ze średnicą mniejszą niż 
dmin, należy umieścić między pogłębiaczem a nakrętką jedną 
lub więcej podkładek  nr art. 1621, zapewniając luz 0,2 do 1,0 
mm w zależności od nr stożka. Dzięki temu nacisk osiowy pilota 
zostanie przejęty przez chwyt, a nie przez  pogłębiacz, co zapo-
biegnie ewentualnemu uszkodzeniu krawędzi skrawających. 

Wewnętrzny stożek chwytu oraz zewnętrzny pogłębiacza należy 
przed zmontowaniem dobrze oczyścić i odtłuścić. Stożki te są 
precyzyjnie oszlifowane i ich niezawodne połączenie można 
zagwarantować tylko po całkowitym usunięciu tłuszczu.
Przy obsadzaniu w chwycie należy przekręcać pogłębiacz w 
prawo, aż zabierak napotka opór. Ostateczne zamocowanie 
następuje po silnym uderzeniu chwytu o powierzchnię z drew-
na, aluminium lub ołowiu.

a) za pomocą wybijaka nr art. 1650 w przypadku zastosowania 
pogłębiacza z pilotem. Jest on przeznaczony do wymontowa-
nia krótkich pogłębiaczy ze stożkiem nr 1 - 7 z chwytów o nr art. 
1625, 1626, 1627 oraz 1628. 

b) za pomocą wybijaka nr art. 1651
Jest on przeznaczony do wymontowania krótkich pogłębiaczy 
o nr stożka 1 do 7 z chwytów o nr art. 1625, 1626, 1627, 1628 
jak również 1629 oraz 1630. 

1. Blokada narzędzia 2. Montaż pilota 2. Montaż pilota 3. Zamontowanie krótkiego pogłębiacza w chwycie

4. Wymontowanie krótkiego pogłębiacza z chwytu

   Nr stożka    Pogłębiacze z HSS   Pogłębiacze węglikowe

 1  4,5  6,5
 2  6,0  8,5
 3  7,0  9,5
 4  9,0 12,0
 5 11,0 15,0
   5,5 12,0 18,0
 6 14,0 19,0
 7 17,0 22,0

Wymiary graniczne pilota dmin w mm  
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Śruba ściągająca do pilota pogłębiacza czołowego

Wewn. gwint pod śrubę ściągającą dla pogłębiaczy czołowych z chwytem Morse‘a

Piloty

Mocowanie tylnego pogłębiacza nasadzanego

Wymienne piloty do pogłębiaczy czołowych są dostarczane na życzenie.

Tylne pogłębiacze nasadzane mają najczęściej mocowanie bagnetowe.

Informacje uzupełniające

MK Wewn. gwint pod śrubę ściągającą M12 wg DIN 228, część 1, forma A

1 M6

2 M10

3 M12

4 M16

Ø-
mm Wewn. gwint pod śrubę ściągającą M12 wg DIN 228, część 1, forma A

≤ 8,50 bez

> 8 z
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max. 30omax. 30o

Gratownik rozprężny EW 100G

Zasada działania gratownika rozprężnego jest prosta. Średnica 
nominalna gratownika jest nieznacznie mniejsza od średnicy 
otworu obrabianego. Część robocza posiada szczelinę oraz 
czop od zewnętrznej strony jednego z ramion, który w mo-
mencie wkładania w obrabiany otwór pozwala się przepchnąć 
po ściśnięciu ramion narzędzia. Na końcu przelotowego ot-
woru czop wydostaje się na zewnątrz, a ramiona gratownika 
rozprężają się ponownie. Na długości szczeliny w części robo-
czej w wyniku ściśnięcia ramion wywierany jest nacisk narzędzia 
na obrabiany przedmiot. 

Gratownik ten posiada od zewnętrznej strony do trzech ostrzy, 
które służą do gratowania wewnętrznej strony otworu. Od spo-
sobu użycia zależy, czy narzędzie będzie tylko gratowało, czy 
wykonywało dodatkowe załamanie krawędzi lub promień.

• bardzo ekonomiczne, ponieważ narzędzia standardowe są 
zawsze znacznie tańsze niż rozwiązania specjalne 

• uniwersalna możliwość zastosowania na frezarkach, tokar-
kach czy robotach. Poza tym możliwe jest stosowanie tego sa-
mego gratownika np. 0,25 mm do otworów z innymi tolerancja-
mi. Oszczędza się zatem na czasie i kosztach przezbrojenia !

• zwiększają wydajność, gdyż gratownik rozprężny EW 100 G 
pracuje na maszynie (jeden czas pomocniczy). Unika się dro-
giej i pracochłonnej obróbki ręcznej.

Przebieg obróbki

Przy detalach z otworami poprzecznymi należy pamiętać, że:
– otwór poprzeczny winien być 3.5 do 4 razy mniejszy niż otwór centralny
– średnica otworu poprzecznego winna być 40% większa niż 
długość ostrzy l6

Przykład 2:
Detal z wielokrotnie przerywanym otworem

Przykłady zastosowania

Uniwersalne zastosowanie
Tym nowym, standardowym gratownikiem rozprężnym można 
obrabiać detale z otworami jednokrotnie lub wielokrotnie przerywany-
mi. Efektem są w każdym przypadku doskonale ogratowane wloty i 
wyloty otworów.  

Maszynowe gratowanie wewnętrzne i zewnętrzne przy pomocy gra-
townika rozprężnego EW 100 G jest prostą i ekonomiczną alternatywą 
do pracochłonnej obróbki ręcznej. Przy czym jedno narzędzie służy do 
wszystkich etapów obróbki.

Przykład 1:
Detal z otworem poprzecznym

centralny  
otwór

otwór poprze-
czny

Uwaga:
Proszę pamiętać, są to zalecane wartości parametrów obróbki. 
Mogą być one korygowane w górę lub w dół. 

gratowania

kierunek obróbki

gratować stronę 
czołową

wprowadzić w otwór poprzeczny

gratować otwór poprzeczny

Zakres średnic [mm] Prędkość [obr/min]

2 - 2,9 1000

3 - 3,9 960

4 - 4,9 940

5 - 5,9 900

6 - 6,9 880

7 - 8,1 860

Posuw f: 0.1 - 0.2 mm/obr

Zalety: 
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Specjalne rozwiązania

EW 100 L
Lanca gratująca z uzębieniem skośnym

EW 100 G
Gratownik rozprężny z czopem

Firma Gühring jako pierwszy producent na świecie ofe-
ruje narzędzia węglikowe do gratowania wewnętrznego 
i zewnętrznego. Nie chodzi tu, jak przy tradycyjnych wiertłach, 
frezach, gwintownikach, rozwiertakach i pogłębiaczach, 
o typową obróbkę skrawaniem. Narzędzia te raczej delikatnie 
zeskrobują grat, wykonując przy tym w zależności od potrzeb 
załamanie krawędzi lub promień. 

Lanca, spirala lub frez do gratowania to wersje specjalne, które 
dopasowywane są do danych przypadków zastosowań naszych 
klientów. Geometria i liczba ostrzy, pokrycia, długości i średnice 
narzędzia, formy chwytów itp. -  wszystkie te parametry są do 
wyboru. Gratowniki rozprężne z pełnego węglika posiadamy 
w naszym programie standardowym.

O ile gratowanie wlotu otworu nie nastręcza żadnych kłopotów, 
to gratowanie wewnętrzne przecinających się otworów jest 
w wielu przypadkach bardzo pracochłonne, zmuszające do 
kosztownej pracy ręcznej.  

Coraz większy wpływ na jakość obrabianego przedmiotu uzysku-
je gratowanie wewnętrzne, szczególnie przy spotykających się 
lub przecinających otworach. Ma to znaczenie np. dla kanałów 
smarujących w nowoczesnych, wysokowydajnych silnikach, 
w których optymalny przepływ zależy od perfekcyjnego ograto-
wania. Wysokoprecyzyjne gratowanie z załamywaniem krawędzi 
lub wykonywaniem promieni jest coraz częściej wymagane 
również w korpusach zaworów, dźwigniach sterujących, korpu-
sach wirujących, elementach napędowych, wtryskiwaczach czy 
cylindrach hamulcowych. 

Wraz z nowo opracowanymi, wysokowydajnymi i opatento-
wanymi narzędziami z pełnego węglika firma Gühring oferuje 
możliwość automatyzacji i racjonalizacji tego etapu obróbki. Do 
wyboru są 3 rozwiązania: gratownik rozprężny, lanca gratująca 
i spirala gratująca. Znaczenie dla produkcji mają tu nie tylko 
znaczne oszczędności czasu i kosztów, ale przede wszystkim 
również wiele wyższa jakość i stabilność procesu produkcji. 
Poza tym do dyspozycji przy gratowaniu zewnętrznym są frezy 
gratujące, projektowane specjalnie dla klientów. 

Lanca gratująca EW 100 L

Gratownik rozprężny EW 100 G

Średnica tego narzędzia jest zdecydowanie mniejsza od obra-
bianego otworu przelotowego. Z jednego boku narzędzie posi-
ada wylot wewnętrznego kanałka chłodzącego. Po uruchomi-
eniu wewnętrznego chłodzenia pod wysokim ciśnieniem lanca 
gratująca odchyla się w stronę przecięcia otworów. 
W zależności od danego przypadku zastosowania można 
zastosować na lancy różne części robocze, aby osiągnąć 
żądane rezultaty przy gratowaniu. Siłę docisku części roboczej 
do obrabianego przedmiotu wyznacza ciśnienie chłodziwa. 
Przy tej wersji narzędzia wióry usuwane są z otworu wraz 
z chłodziwem i zawsze jest możliwe stosowanie tej metody 
w różnych kombinacjach gratowania wysokociśnieniowego (do 
2000 bar).

Zasada działania gratownika rozprężnego jest bardzo prosta. 
Średnica nominalna gratownika jest nieznacznie mniejsza 
do średnicy otworu obrabianego. Część robocza posiada 
szczelinę oraz czop od zewnętrznej strony jednego z ramion, 
który w momencie wkładania w obrabiany otwór pozwala się 
przepchnąć po ściśnięciu ramion narzędzia. Na końcu prze-
lotowego otworu czop wydostaje się na zewnątrz, a ramiona 
gratownika rozprężają się ponownie. Na długości szczeliny w 
części roboczej w wyniku ściśnięcia ramion wywierany jest na-
cisk narzędzia na obrabiany przedmiot.  

Gratownik ten posiada od zewnętrznej strony do trzech ostrzy, 
które służą do gratowania wewnętrznej strony otworu. Od spo-
sobu użycia zależy, czy narzędzie będzie tylko gratowało, czy 
wykonywało dodatkowe załamanie krawędzi lub promień.

Specjalne rozwiązania

EW 100 L
Lanca gratująca z uzębieniem skośnym

EW 100 G
Gratownik rozprężny z czopem

Firma Gühring jako pierwszy producent na świecie ofe-
ruje narzędzia węglikowe do gratowania wewnętrznego 
i zewnętrznego. Nie chodzi tu, jak przy tradycyjnych wiertłach, 
frezach, gwintownikach, rozwiertakach i pogłębiaczach, 
o typową obróbkę skrawaniem. Narzędzia te raczej delikatnie 
zeskrobują grat, wykonując przy tym w zależności od potrzeb 
załamanie krawędzi lub promień. 

Lanca, spirala lub frez do gratowania to wersje specjalne, które 
dopasowywane są do danych przypadków zastosowań naszych 
klientów. Geometria i liczba ostrzy, pokrycia, długości i średnice 
narzędzia, formy chwytów itp. -  wszystkie te parametry są do 
wyboru. Gratowniki rozprężne z pełnego węglika posiadamy 
w naszym programie standardowym.

O ile gratowanie wlotu otworu nie nastręcza żadnych kłopotów, 
to gratowanie wewnętrzne przecinających się otworów jest 
w wielu przypadkach bardzo pracochłonne, zmuszające do 
kosztownej pracy ręcznej.  

Coraz większy wpływ na jakość obrabianego przedmiotu uzysku-
je gratowanie wewnętrzne, szczególnie przy spotykających się 
lub przecinających otworach. Ma to znaczenie np. dla kanałów 
smarujących w nowoczesnych, wysokowydajnych silnikach, 
w których optymalny przepływ zależy od perfekcyjnego ograto-
wania. Wysokoprecyzyjne gratowanie z załamywaniem krawędzi 
lub wykonywaniem promieni jest coraz częściej wymagane 
również w korpusach zaworów, dźwigniach sterujących, korpu-
sach wirujących, elementach napędowych, wtryskiwaczach czy 
cylindrach hamulcowych. 

Wraz z nowo opracowanymi, wysokowydajnymi i opatento-
wanymi narzędziami z pełnego węglika firma Gühring oferuje 
możliwość automatyzacji i racjonalizacji tego etapu obróbki. Do 
wyboru są 3 rozwiązania: gratownik rozprężny, lanca gratująca 
i spirala gratująca. Znaczenie dla produkcji mają tu nie tylko 
znaczne oszczędności czasu i kosztów, ale przede wszystkim 
również wiele wyższa jakość i stabilność procesu produkcji. 
Poza tym do dyspozycji przy gratowaniu zewnętrznym są frezy 
gratujące, projektowane specjalnie dla klientów. 

Lanca gratująca EW 100 L

Gratownik rozprężny EW 100 G

Średnica tego narzędzia jest zdecydowanie mniejsza od obra-
bianego otworu przelotowego. Z jednego boku narzędzie posi-
ada wylot wewnętrznego kanałka chłodzącego. Po uruchomi-
eniu wewnętrznego chłodzenia pod wysokim ciśnieniem lanca 
gratująca odchyla się w stronę przecięcia otworów. 
W zależności od danego przypadku zastosowania można 
zastosować na lancy różne części robocze, aby osiągnąć 
żądane rezultaty przy gratowaniu. Siłę docisku części roboczej 
do obrabianego przedmiotu wyznacza ciśnienie chłodziwa. 
Przy tej wersji narzędzia wióry usuwane są z otworu wraz 
z chłodziwem i zawsze jest możliwe stosowanie tej metody 
w różnych kombinacjach gratowania wysokociśnieniowego (do 
2000 bar).

Zasada działania gratownika rozprężnego jest bardzo prosta. 
Średnica nominalna gratownika jest nieznacznie mniejsza 
do średnicy otworu obrabianego. Część robocza posiada 
szczelinę oraz czop od zewnętrznej strony jednego z ramion, 
który w momencie wkładania w obrabiany otwór pozwala się 
przepchnąć po ściśnięciu ramion narzędzia. Na końcu prze-
lotowego otworu czop wydostaje się na zewnątrz, a ramiona 
gratownika rozprężają się ponownie. Na długości szczeliny w 
części roboczej w wyniku ściśnięcia ramion wywierany jest na-
cisk narzędzia na obrabiany przedmiot.  

Gratownik ten posiada od zewnętrznej strony do trzech ostrzy, 
które służą do gratowania wewnętrznej strony otworu. Od spo-
sobu użycia zależy, czy narzędzie będzie tylko gratowało, czy 
wykonywało dodatkowe załamanie krawędzi lub promień.
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EW 100 F
Frez gratujący z uzębieniem krzyżowym

EW 100 S
Spirala gratująca do wylotów otworów z ostrymi krawędziami

Specjalne rozwiązania

Spirala gratująca EW 100SFrez gratujący EW 100

Te specjalne narzędzia są używane do wykonywania ostrych 
krawędzi na wylotach otworów przelotowych, ale bez zadziorów. 
Zadzior jest odcinany przez ostrą spiralną krawędź, a następnie 
usuwany z obrabianego otworu.

Dodatkowo oprócz lancy gratującej, Gühring oferuje również 
frez gratujący przeznaczony do usuwania zadziorów z krawędzi 
zewnętrznych. Narzędzia te mogą być wykonane z różnymi 
geometriami ostrzy, zależnie od założonej formy załamania 
krawędzi (promień/fazka) oraz od obrabianego materiału.

EW 100 F
Frez gratujący z uzębieniem krzyżowym

EW 100 S
Spirala gratująca do wylotów otworów z ostrymi krawędziami

Specjalne rozwiązania

Spirala gratująca EW 100SFrez gratujący EW 100

Te specjalne narzędzia są używane do wykonywania ostrych 
krawędzi na wylotach otworów przelotowych, ale bez zadziorów. 
Zadzior jest odcinany przez ostrą spiralną krawędź, a następnie 
usuwany z obrabianego otworu.

Dodatkowo oprócz lancy gratującej, Gühring oferuje również 
frez gratujący przeznaczony do usuwania zadziorów z krawędzi 
zewnętrznych. Narzędzia te mogą być wykonane z różnymi 
geometriami ostrzy, zależnie od założonej formy załamania 
krawędzi (promień/fazka) oraz od obrabianego materiału.
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Narzędzia specjalne

Narzędzie do wiercenia, 
pogłębiania i planowania 
w jednym przejściu 

Narzędzie do wiercenia i pogłębiania 
cylindra hamulcowego, w produkcji 
masowej, zastosowano płytki węglikowe  
oraz z wkładkami z cermetu i PKD

Wiertło fazujące 
 do obróbki wału korbowego: 
wiercenia, wykonywania  
fazki z obydwu stron otworu 
w interpolacji kołowej,  
jednym narzędziem

Wiertło stopniowe na płytki wymienne, 
do operacji wiercenia, pogłębiania i 
planowania cylindra hamulcowego, z 
możliwością regulacji płytek do 
obróbki wykańczającej

System GM 300 stanowi podstawę sze-
rokiej oferty narzędzi specjanych firmy 
Guhring, wykonywanych według wyma-
gań klienta. Poniżej przedstawiamy kilka 

przykładowych rozwiązań, które mogą być 
oferowane i dostarczane na życzenie.
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Dokładna regulacja klinem z gwintem (GKV) Dokładna regulacja za pomocą przesuwnego klina (AKV)

... umieszczony jest w kasecie.
Proste rozwiązanie:
Mocowanie i dokładna regulacja... ...narzędzia 1-ostrzowego z płytką wymienną...

Bezpośredni sposób mocowania :
Narzędzie 3-ostrzowe z przesuwnymi klinami.

 33 mm

Regulacja przy pomocy klina przesuwne-
go i śruby umożliwia dokładne ustawienie 
wymiaru przy obróbce wykańczającej. 
Szczególną zaletą tego rozwiązania, jest 
możliwość łatwej regulacji płytki wymi-
ennej w zakresie 0,30 mm na średnicy. 
Możliwe jest przesunięcie (regulacja) osi-
owe lub promieniowe płytki w zależności 
od usytuowania elementu regulacyjne-
go. Wkręcenie śruby w klin nastawczy, 
powoduje jego przesunięcie i powstanie 

siły, która przesuwa płytkę w żądanym 
kierunku.
Dzięki małym wymiarom możliwe jest 
wykonywanie narzędzi od średnicy 16,0 
mm z płytkami rozmiaru 06 (patrz tabe-
la). Mogą być stosowane płytki o różnych 
kształtach, np. rombowe, kwadratowe lub 
trójkątne. W pewnych przypadkach, przy 
dobrych warunkach skrawania, możliwe 
jest uzyskanie stopniowych otworów 
wykonywanych narzędziami z kilkoma 

płytkami skrawającymi w klasie H7 w jed-
nym przejściu, bez wykonywania obróbki 
wstępnej.

Liczba ostrzy
od Ø narzędzia

# płytka 06 # płytka 09 # płytka 12

1 Ø 16 mm Ø 29 mm Ø 36 mm

2 Ø 23 mm Ø 33 mm Ø 45 mm

3 Ø 30 mm Ø 45 mm Ø 62 mm

Liczba ostrzy
od 

Kaseta z płytkami CC 06 +09 +12

Bezpośrednie mocowanie płytek CC/CP 06 +09 jak i SC/SP 06 +09

...poprzez klin nastawczy.
Sposób montażu kaset
Kompletny system regulacji...
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Dokładna regulacja klinem z gwintem (GKV) Dokładna regulacja za pomocą przesuwnego klina (AKV)

... umieszczony jest w kasecie.
Proste rozwiązanie:
Mocowanie i dokładna regulacja... ...narzędzia 1-ostrzowego z płytką wymienną...

Bezpośredni sposób mocowania :
Narzędzie 3-ostrzowe z przesuwnymi klinami.

Guhring dostarcza narzędzia wyposażone 
w dwa rodzaje regulacji z wykorzystaniem 
przesuwnego klina: z regulacją bezpo-
średnią płytki lub z regulacją kaset mocu-
jącej płytkę. Obydwa rozwiązania zapew-
niają pewne i dokładne mocowanie płytki, 
umożliwiające przenoszenie dużych sił 
skrawania, dzięki dużej powierzchni sty-
ku płytki z klinem ustawczym. W efekcie 
możliwe jest prowadzenie obróbki z du-
żymi szerokościami skrawania oraz wy-

konywanie obróbki przerywanej. Zakres 
regulacji płytki wynosi 0,5 mm na średnicy 
narzędzia.

Istotną zaletą rozwiązania kasetowego 
(regulacji pośredniej), jest usytuowanie 
elementów nastawnych we wnętrzu ka-
sety. W optymalnych sytuacjach, przy do-
brych warunkach skrawania, możliwe jest 
wykonywanie stopniowych otworów w kla-
sie H7, zarówno przy użyciu rozwiązania 

z bezpośrednim przestawianiem płytki 
oraz rozwiązania kasetowego, narzędzia-
mi z płytkami wymiennymi bez stosowa-
nia obróbki wstępnej.

Liczba ostrzy
od Ø narzędzia

płytka 06 płytka 09

1 Ø 14 mm Ø 22 mm

2 Ø 20 mm Ø 29 mm

3 Ø 23 mm Ø 33 mm

Regulacja przy pomocy klina przesuwne-
go i śruby umożliwia dokładne ustawienie 
wymiaru przy obróbce wykańczającej. 
Szczególną zaletą tego rozwiązania, jest 
możliwość łatwej regulacji płytki wymi-
ennej w zakresie 0,30 mm na średnicy. 
Możliwe jest przesunięcie (regulacja) osi-
owe lub promieniowe płytki w zależności 
od usytuowania elementu regulacyjne-
go. Wkręcenie śruby w klin nastawczy, 
powoduje jego przesunięcie i powstanie 

siły, która przesuwa płytkę w żądanym 
kierunku.
Dzięki małym wymiarom możliwe jest 
wykonywanie narzędzi od średnicy 16,0 
mm z płytkami rozmiaru 06 (patrz tabe-
la). Mogą być stosowane płytki o różnych 
kształtach, np. rombowe, kwadratowe lub 
trójkątne. W pewnych przypadkach, przy 
dobrych warunkach skrawania, możliwe 
jest uzyskanie stopniowych otworów 
wykonywanych narzędziami z kilkoma 

płytkami skrawającymi w klasie H7 w jed-
nym przejściu, bez wykonywania obróbki 
wstępnej.

Liczba ostrzy
od 

 62 mm

Liczba ostrzy
od Ø narzędzia

# płytka 06 # płytka 09 # płytka 12

1 Ø 28 mm Ø 40 mm Ø 45 mm

2 Ø 28 mm Ø 40 mm Ø 45 mm

3 Ø 31 mm Ø 44 mm Ø 58 mm

Kaseta z płytkami CC 06 +09 +12

Bezpośrednie mocowanie płytek CC/CP 06 +09 jak i SC/SP 06 +09

...poprzez klin nastawczy.
Sposób montażu kaset
Kompletny system regulacji...

Die Bearbeitung von Ventilsitzen und 
–führungen ist eine der anspruchs-
vollsten Zerspanungsaufgaben. Wich-
tig ist - insbesondere im Falle der Ven-
tilführung - die Herstellung einer sehr 
präzisen Zylinderform mit minimaler 
Abweichung der Rundheit über die 
gesamte Führungslänge. Bei der For-
derung nach höchster Präzision erfolgt 
die Fertigbearbeitung bislang mit ein-
schneidigen Reibahlen, bei denen die 
Führungsleisten in einen Stahlträger 
eingelötet sind. Für mehr Steifigkeit 
geht Gühring jetzt neue Wege und hat 
eine Einschneidenreibahle entwickelt, 
deren Träger und Führungsleisten in 
einem Stück aus Hartmetall gefertigt 
werden. 

Rückansicht der Einbauteile:
Die Schneide (rot) wird mit einer 
Spannpratze (gelb) und einer Spann-
schraube (dunkelblau) befestigt. Die 
Feineinstellung erlauben zwei Stellele-
mente (grau) und Stellschrauben (hell-
blau). Gut zu sehen: die Kühlmittelfüh-
rung innerhalb der Spannpratze. 

VHM-Einschneidenreibahle im Detail: Träger 
(orange) und Führungsleisten (hellgelb) sind in 

einem Stück aus Hartmetall gefertigt. Die Schnei-
de (rot) wird mit einer Spannpratze (gelb) und 

Spannschraube (blau) sicher montiert. Der Kühl-
mittelaustritt (weiß) ist ebenfalls zu erkennen. 

Träger und Führungsleisten aus VHM
Den neuen Träger fertigen wir aus 
einem Vollhartmetall-Rohling. Vor dem 
Sintern des Hartmetalls werden der 
Aufnahmebereich der Spannpratze 
sowie der Sitz der Schneide und der 
Stelleinheiten spanend vorbearbeitet. 
Nach dem Sintern wird der Träger mit 
seinen Funktionsflächen mit höchster 
Präzision fertiggeschliffen.

Die einstellbare Schneide wird zu-
sammen mit einer Spannpratze samt 
Spannschraube sowie zwei Stellschrau-
ben für die Justage im Hartmetallträ-
ger montiert. Eine Besonderheit ist 
dabei die Kühlmittelführungsnut in der 
Spannpratze. Sie gewährleistet die op-
timale 
K ü h l -
m i t -
telver-
s o r -
g u n g 

im Schneidenbereich. Sowohl die er-
forderliche Stellschraubeneinheit als 
auch die Kühlmittelführungsnut wur-
den zum Patent angemeldet.

Vorteile dieser neuen Vollhartmetall-
Einschneidenreibahle sind ihre hohe 
Präzision und Steifigkeit. Bereits bei 
der Voreinstellung im Einstellgerät 
zeigen die Führungsleisten einen 
exakten Rundlauf, die ge-
samte Voreinstellung 
ist dadurch schneller 
und einfacher. Außer-

Ihre Qualitäten zeigt die Vollhartme-
tall-Einschneidenreibahle dann auch 
im konkreten Einsatzfall. In Serienein-
sätzen wurden Bohrungen mit 6 mm 
Durchmesser und Toleranz H7 sowie 
einer Bohrtiefe von 35 bis 45 mm (bzw. 
6xD bis 8xD) bearbeitet. Die Anforde-
rungen waren eine Abweichung der 
Einzelrundheit von maximal 5 µm und 
der Zylinderform von maximal 8 µm. 
Die eingesetzten Vollhartmetall-Ein-

schneidenreibahlen erzielten im 
Serieneinsatz sehr gute Resultate. 
So erreichten sie Abweichungen 
der Einzelrundheiten von unter 
1,38 µm sowie der Zylinderform 

Im Serieneinsatz be-
reits untermauert: 
Die guten Bearbei-
tungsresultate mit 

von weniger als 2,25 µm, gemessen in 
vier Ebenen, und erzeugten somit einen 
nahezu perfekten Zylinder. 
Möglich wurde die Entwicklung 
des Hartmetallträgers vor 
allem durch die enge 
Zusammen-
arbe i t 

d e s 
Gühring For-

schungs- und Entwick-
lungszentrums mit der unterneh-

menseigenen Hartmetallfertigung. Das 
umfassende Know-how beider Bereiche 
– zum einen in der Werkzeugentwick-
lung, zum anderen bei der Herstellung 
und Bearbeitung von Hartmetall – er-
möglichte die Realisierung dieser neu-
artigen Reibahle. Aufgrund des Erfolgs 
der Vollhartmetall-Einschneidenreibah-
le wird Gühring dieses Werkzeugkon-
zept auch auf andere Durchmesser und 
Anwendungsgebiete ausweiten, bei 
denen höchste Präzision und eine per-
fekte Zylinderform über die gesamte 
Führungslänge gefordert sind.
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Rozwiertak 1-ostrzowy dla zapewnienia idealnej kołowości otworu

0,13 0,08–0,25* 0,13–0,38*

bez łamacza wiórów, z otworem mocującym

z łamaczem wiórów z 2 stron, bez otworu 
mocującego

z łamaczem wiórów z 2 stron, z otworem 
mocującym

z łamaczem wiórów z 1-strony, z otworem 
mocującym 

bez łamacza wiórów, bez otworu mocującego

bez łamacza wiórów, z otworem mocującym 
dwustronnym

Płytki wymienne są osadzone w kor-
pusie narzędzia za pomocą nakładki 
dociskającej, wyposażonej w śrubę 
mocującą oraz dwie śruby regulacyjne. 
Pierwsza z nich umożliwia regulację płytki 
z µm-dokładnością. Przy pomocy drugiej 
ustawiana jest odpowiednia, dla danego 
zastosowania, zbieżność ostrza.

Dobór odpowiedniego materiału ostrza 
(np. pełny węglik, cermet, PKD, CBN) 
jak i listew prowadzących, jest dokładnie 
dobierany, dla uzyskania wymaganych 
dokładności obróbki oraz ekonomiczności 
procesu.

Jednym z najdokładniejszych i najtrudnie-
jszych zadań obróbkowych w przemyśle 
samochodowym jest obróbka tulejki i gni-
azda zaworowego w głowicy cylindrowej. 
Ze względu na wysokie wymagania 
dotyczące kołowości, tolerancji kształtu 
i położenia, 1-ostrzowy rozwiertak nas-
tawny, jest klasycznym narzędziem 
wykorzystywanym do tego typu operacji. 
Gwaranuje on odpowiednią precyzję 
obróbki w połączeniu z dużą trwałością 
narzędzia.
Do tego zadania zastosowano regulow-
ane płytki wymienne. Perfekcyjnie os-
adzone listwy prowadzące  zapewniają 
optymalne prowadzenie narzędzia. Płytki 
wymienne posiadają po dwa ostrza w celu 
zwiększenia wydajności i efektywności 
rozwiertaka.
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Przykład

Oznaczenia i tolerancje wg DIN ISO 1832

Kąty przyłożenia

 Dopuszczczalne odchyłki ± w mm dla: 
 Grubość  Okrąg   Wielkość 
 płytki s  wpisany d  pomoc. m

Klasy tolerancji 

Typy płytek

Kształty płytek

rombowe z kątem naroża 85° 

rombowe z kątem naroża 82°

rombowe z kątem naroża 80° 

rombowe z kątem naroża 55° 

rombowe z kątem naroża 75°

6-kątne z kątem naroża 120° 

rombowe z kątem naroża 55° 

prostokątne z kątem naroża 90°

rombowe z kątem naroża 86° 

8-kątne z kątem naroża 135° 

5-kątne z kątem naroża 108° 

okrągłe

kwadratowe

trójkątne z kątem naroża 60°

rombowe z kątem naroża 35°

trygonalne kątem naroża 80° 

*) Tolerancje zależą od formy i wielkości płytki. Mogą być określone 
dla każdej płytki odpowiednio do standardu płytki.  

A 0,025 0,025 0,005
C 0,025 0,025 0,013
E 0,025 0,025 0,025
G 0,13 0,025 0,025
H 0,025 0,013 0,013
J 0,025 0,05–0,15* 0,005
K 0,025 0,05–0,15* 0,013
M 0,13 0,05–0,15* 0,08–0,20*
U 0,13 0,08–0,25* 0,13–0,38*

bez łamacza wiórów, z otworem mocującym

z łamaczem wiórów z 2 stron, bez otworu 
mocującego

z łamaczem wiórów z 2 stron, z otworem 
mocującym

z łamaczem wiórów z 1-strony, z otworem 
mocującym 

bez łamacza wiórów, bez otworu mocującego

bez łamacza wiórów, z otworem mocującym 
dwustronnym

Płytki wymienne są osadzone w kor-
pusie narzędzia za pomocą nakładki 
dociskającej, wyposażonej w śrubę 
mocującą oraz dwie śruby regulacyjne. 
Pierwsza z nich umożliwia regulację płytki 
z µm-dokładnością. Przy pomocy drugiej 
ustawiana jest odpowiednia, dla danego 
zastosowania, zbieżność ostrza.

Dobór odpowiedniego materiału ostrza 
(np. pełny węglik, cermet, PKD, CBN) 
jak i listew prowadzących, jest dokładnie 
dobierany, dla uzyskania wymaganych 
dokładności obróbki oraz ekonomiczności 
procesu.

Jednym z najdokładniejszych i najtrudnie-
jszych zadań obróbkowych w przemyśle 
samochodowym jest obróbka tulejki i gni-
azda zaworowego w głowicy cylindrowej. 
Ze względu na wysokie wymagania 
dotyczące kołowości, tolerancji kształtu 
i położenia, 1-ostrzowy rozwiertak nas-
tawny, jest klasycznym narzędziem 
wykorzystywanym do tego typu operacji. 
Gwaranuje on odpowiednią precyzję 
obróbki w połączeniu z dużą trwałością 
narzędzia.
Do tego zadania zastosowano regulow-
ane płytki wymienne. Perfekcyjnie os-
adzone listwy prowadzące  zapewniają 
optymalne prowadzenie narzędzia. Płytki 
wymienne posiadają po dwa ostrza w celu 
zwiększenia wydajności i efektywności 
rozwiertaka.
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Długości krawędzi skrawającej l [mm]

Porównanie długości krawędzi 
skrawającej "l" do "d"

okrąg wpisany mm: 3,968 4,762 5,556 6,35 7,938 9,525
Ø d cale: 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8

Geometrie krawędzi skrawającej

z promieniem 

z ostrą krawędzią skrawającą

z promieniem i ujemnym
ścinem

prawy kierunek 
obróbki

lewy kierunek 
obróbki

prawy lub lewy kierunek obróbki

z ujemnym ścinem

Typy płytek

z łamaczem wiórów z 1 strony,
bez otworu mocującego

z łamaczem wiórów z 2 stron, z otworem mocującym 
z 2 stron

bez łamacza wiórów, z otworem mocującym

specjalne wykonanie (wg rysunku)

Grubości płytek [mm]

Grubość 
płytki 
wymiennej s

Symbole 
(litery i cyfry)
oznaczające 
grubość płytki 
wymiennej

z łamaczem wiórów z 1 strony, z otworem 
mocującym

M0 
 
 
02 0.2 mm
04 0.4 mm
08 0.8 mm
12 1.2 mm
16 1.6 mm
24 2.4 mm
32 3.2 mm

płytki okrągłe (sys. metrycz.)
płytki okrągłe (sys. calowy)
ostra krawędź

promień w
1/10 mm

1,59 1,98 2,38 3,18 3,97 4,76

01 T1 02 03 T3 04

Kierunki skrawania

Promienie naroży

Promienie 
naroży

r

00

Oznaczenia i tolerancje wg DIN ISO 1832

z podwójnym ujemnym ścinem

z promieniem i podwójnym
ujemnym ścinem

Ost_TechnTeil.indd   1641 08.10.2008   15:57:02 Uhr


