
Połączenia wielowypustowe
T e c h n o l o g i a  o b r ó b k i 

Obróbka detali toczonych  
łączonych wielowypustowo.



Obniżamy koszty:

Obróbka detali toczonych łączonych wielowypustowo.

Proces obróbki, którą można też określić 
mianem „nazębiania skrobanego“  
odbywa się w dwóch fazach. W pierws-
zej fazie wał zatrzymuje się, a narzędzie 
wsuwa się trzykrotnie. W tym stadium 
następuje nacięcie całego pierwszego 
zęba. W drugiej fazie obróbki wał kon-
tynuuje taktowanie, co skutkuje 
zakończeniem w trybie ciągłym obróbki  
5 kolejnych zębów.

Jednak i w przypadku wielu innych  
rodzajów zastosowań, narzędzia  
Schwanog amorty- zują się w bardzo 
krótkim czasie, przy czym nierzadko 
udaje się zaoszczędzić nawet 30% 
czasu potrzebnego na oprzyrządowanie. 
Nasza specjalność to narzędzie  
wykonywane indywidualnie, które dzięki 
pierwszorzęd- nemu doradztwu i najno- 
wocześniejszym metodom produkcji 
rokują korzyści zarówno ekonomiczne, 
jak techniczne.

Będąc specjalistami w zakresie  
systemów oprzyrządowania  
wskazujemy sposoby obniżania  
kosztów obróbki części toczonych 
łączonych wielowypustowo.

Jak wiadomo, w konwencjo- nalnej  
obróbce części toczo- nych istnieje 
konieczność wykonania odrębnej  
operacji roboczej z użyciem frezu 
ślimakowego lub za pomocą procesu 
przeciągania realizowanego na maszynie 
do obróbki końcowej.

System oferowany przez firmę  
Schwanog pozwala producen- tom 
części toczonych łączo- nych  
wielowypustowo (np. zgod- nie z 
normami DIN 5480, 5481 czy 5482) 
obrać całkowicie nową drogę. Dla 
przykładu, na normalnej tokarce obróbka 
elementu C45 zostaje zakońc- zona w 
ciągu jednej operacji, przy czym na  
wykonanie złącza zazębionego potrzeba 
jedynie 7 sekund. Dzięki kompleksowej 
obróbce odpada konieczność typowego 
zazwyczaj czyszcze- nia części przed 
rozpoczęciem cyklu obróbki 
wykończającej, jak również obsługi, pla-
nowania i kierowania wykonaniem tej 
czynności.

Oferowane przez firmę Schwanog 
narzędzie do tworzenia połączeń wie-
lowypustowych  składa się np. z kwa-
drantu z 6 zębami, przy czym tylko 1. ząb 
posiada pełny zarys, zaś pozostałe 5 
zębów opisują kolejno mniej zarysu.

Stosowanie naszego inteligent- nego 
systemu narzędziowego sprawia, że 
korzyści dla użytkownika są oczywiste:

  Wyraźne obniżenie kosztów 
oprzyrządowania.

   Redukcja czasu obróbki poprzez 
przyspieszenie cyklów  
wykonawczych.

Narzędzie Schwanog i detal z  
wielowypustem.



1 2

3

Dalsze taktowanie, ząb za zębem aż do całkowitego uzębienia poprzez podział osią C.

Przebieg procesu obróbki

Nacinanie wstępne: Oś C bez ruchu, posuw w kierunku Z ok.  
0,1 mm zależnie od profilu n-krotny.

Posuw do chwili zakończenia  
obróbki 1. zęba.

Využijte potenciál ke snížení Vašich nákladů na 
výrobu 1 kusu a tím ke zvýšení Vašich výnosů.
Pracovníci našeho technického úseku se těší na 
Váš telefonát nebo mail s přiloženým výkresem 
Vašeho dílu.
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Wymieniamy systemowo.

Toczenie kształtów 
zewnętrznych

Toczenie kształtów 
wewnętrznych 

Wytaczaki Toczenie kształtów 
zewnętrznych na mas-
zynach transferowych

Kalibrowanie

Wiertła kształtowe z 
płytkami wymiennymi

Toczenie poligonalneSkiving Dłutowanie  
wielowypustów

Łuszczenie gwintów 
zewnętrznych

System selektorowy Łuszczenie gwintów 
wewnętrznych

Wiertła 
pełnowęglikowe
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