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INOVACE ROKU 2014 – Popis produktu

Nástroj pro vysoce produktivní dokončovací obrábění velmi přesných děr
U vystružovaných děr jsou kladeny vysoké nároky na rozměrovou i tvarovou přesnost. Dalším sledovaným parametrem je
kvalita obrobeného povrchu a jeho drsnost. Dosažení výše uvedených požadavků je podmíněno nasazením kvalitních
výstružníků, které vykazují především spolehlivost. Nezřídka se v praxi setkáváme s vystružováním otvorů na obráběném
dílci, do kterého bylo investováno značné množství finančních prostředků a práce. Příkladem mohou být rozměrné formy
v automobilovém průmyslu, letecká výroba atd.
Společnosti HAM-FINAL se podařilo vyvinout nový nástroj pro vysoce produktivní dokončovací obrábění velmi přesných
- vystružovací hlavici MT 3. Hlavice je tepelně upnutá do tělesa nástroje. Tepelné upnutí zajišťuje spolehlivé a přesné
ustavení vystružovací hlavy bez nutnosti seřizování. Jednoduchá výměna hlavice v tělese nástroje je srovnatelná s VBD
(vyměnitelnou břitovou destičkou) v držáku. To přináší také stejné výhody: rychlost, snadnost a přesnost výměny řezné
části nástroje. Procesní kapalina je přiváděna tělesem nástroje nejen k jednotlivým zubům, ale po celém obvodu hlavice i
k vodítkům. Při vystružování neprůchozích děr je kapalina přiváděna středem vystružovací hlavice.
Produktivní nástroj je vždy spojením optimální volby geometrie, řezného materiálu. Vystružovací hlavice MT3 má 3 zuby
a 2 diamantová vodítka. Na základě měření řezných sil a modelování procesu vystružování bylo navrženo optimální
rozmístění zubů a vodítek po obvodě hlavice, což zajišťuje podporu zubů v řezu a zamezuje vibracím. Klidný chod nástroje
má příznivý vliv na dosahované výsledky obrábění, tzn. kruhovitost, válcovitost a drsnost obrobeného povrchu. Takové
řešení zároveň zvyšuje životnost, a to i v porovnání s vícebřitými nástroji.
V současné době máme k dispozici celou řadu moderních řezných materiálů. V průběhu řešení projektu byly vyvinuty
MT3 výměnné hlavice s řeznou částí ze slinutého karbidu, cermetu s povlaky PVD i bez povlaku s polykrystalickým
kubickým diamantem (PCD) a i polykrystalickým kubickým nitridem bóru (PCBN).
Nový nástroj pro vysoce produktivní dokončovací obrábění velmi přesných děr nachází uplatnění v automobilovém
průmyslu, při výrobě hydraulických komponentů atd. (ZETOR, OPEL, DANFOSS).
Mezi tradiční dodavatele nástrojů pro velmi přesné obrábění děr patří firmy Dihart, Beck, SECO a další. Mezi
nejvýznamnější patří německá firma MAPAL. V porovnání s jejich tradičním nástrojem s vyměnitelnými břitovými
destičkami dosahuje nový nástroj HAM-FINAL několikanásobněji lepší výsledky životnosti (7,4x při obrábění tělesa
hydromotoru) při dodržení na rozměrovou, tvarovou přesnost a kvalitu obrobené díry.



Obr. 1a:Monolitní vystružovací hlavice s označením břitů a vodítek. 
Obr. 1b: Vystružovací hlavice z SK s pájenými cermetovými břity a diamantovými vodítky.  
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Obr. 2: Fotografie a schéma vystružovací hlavice upnuté v hydroupínači s naznačením míst tepelného upínaní a přívodu procesní kapaliny. 
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