
18

www.techtydenik.cz

technologie soustružení
ře

zn
é n

ás
tr

oj
e a

 u
pí

ná
ní

Zapichování a upichování jsou základními 
aspekty procesu obrábění a kovovýroba trvale 
čelí výzvě integrovat nové metody, které zvýší 
produktivitu obrábění a sníží prostoje při nej-
běžnějších operacích. 

ISCAR význam operací zapichování a upi-
chování během soustružení nepodceňuje. 
Chápe, že pro každou aplikaci je vždy třeba vzít 
v úvahu více faktorů. Tedy volbu typu obrábě-

cích nástrojů, typ materiálu, který je obráběn, 
i požadované hloubky řezu i rychlosti posuvů. 
Proto reaguje na tyto variabilní potřeby tím, 
že vyvíjí nové komplexní řady vysoce efektiv-
ních nástrojů pro zapichování a  upichování, 
které zahrnují široký výběr geometrie destičky 
a jakostí karbidů, a tento rozsah dále rozšiřuje. 

Díky požadavkům a  standardům Průmys-
lu 4.0, které přispívají k  rozvoji průmyslu při 
mimořádných cenách, zavedla společnost 
ISCAR nové technologie zapichování a  upi-
chování, které jsou schopny se bezproblémově 
integrovat do nové vlny obráběcích center, kte-
rá pracují s neuvěřitelně vysokými hodnotami 
posuvů. Systém držáků a planžet TANG-F-GRIP 
byl navržen tak, aby odpovídal těmto potřebám 
a dosáhl vysoké produktivity a nižších nákladů.

Revoluční systém TANG-F-GRIP obsahu-
je robustní nástrojový upínací blok nesoucí 
čtvercové planžety, které jsou vybaveny čtyř-
mi lůžky, s  jedinečnou koncepcí schopnou 

upíchnout až 120mm průměr tyče. TANG-F-
-GRIP se snadno montuje a pracuje na všech 
typech strojů, včetně víceúčelových obrábě-
cích center na ose X, aniž by bylo nutné prová-
dět speciální úpravy. 

Systém umožňuje montáž dvou systémů 
planžet TANG-F-GRIP i DO-GRIP do stejného 
upínacího bloku.

Čtvercové planžety mají podpěrný systém, 
který zajišťuje zapichování a upichování bez 
vibrací. TANG-F-GRIP také šetří čas při instala-
ci a výměně VBD, protože v případě poškození 
může být konfigurace bloku otočena do nové 
polohy lůžka bez potřeby seřizování stroje.

Systém je určen pro vysoké hodnoty posuvů. 
To prodlužuje životnost destičky, zlepšuje drs-
nost povrchu, rovinnost součástí a vyznačuje 
se vysokou stabilitou – zejména při upichování 
velkých průměrů. Nové patentované planžety 
zkracují dobu obrábění a také umožňují výrazné 
úspory materiálu – např. 120mm tyč může být 
dělena jen pomocí 3mm planžety s destičkami 
HF (high feed) s rychlostí posuvu až 0,4 mm/ot.

HF tangenciální jednostranná destička byla 
vyvinuta tak, aby umožnila vysoce efektivní 

dě le ní při vysokých rychlostech posuvu s po mo-
cí je dinečné geometrie utvařeče. Nový typ utva-
řeče umožňuje volný a plynulý odchod třísek, 
což zvyšuje životnost destičky i planžety a vede 
ke zvýšení produktivity.

Všechny destičky TANG-GRIP mohou být inte-
grovány do systému TANG-F-GRIP, který je rovněž 
kompatibilní s destičkami DO-GRIP DGN s obou-
strannou kroucenou geometrií, které poskytují 
široký výběr šířek pro všechny aplikační rozsahy. 
ISCAR nabízí širokou škálu utvařečů a jakostí kar-
bidů pokročilých tříd, zajišťujících bezkonkurenč-
ní výkon a prodlouženou životnost nástroje.

Revoluční bezpečná upínací metoda s použi-
tím tangenciálně orientovaného lůžka prodlužu-
je jeho životnost. Ta je třikrát delší než u jakéhoko-
li jiného běžného systému. Robustnost a upínací 
metoda umožňuje obrábění při vysokých rychlos-
tech posuvů a poskytuje vynikající kvalitu rovin-
nosti a drsnosti povrchu, zatímco ploché horní 
čelo planžety nebrání plynulému odchodu třísek 
za všech možných podmínek obrábění.

Systém JETCUT obsahuje důmyslně navržené 
kanály vnitřního přívodu kapaliny do těsné blíz-
kosti řezné hrany, což zlepšuje tvorbu třísek a sni-
žuje tepelné namáhání břitu.

Společnost ISCAR udržuje svůj neustálý pokrok 
díky soustavnému rozvoji inovativních a vysoce 
kvalitních produktů společnosti, založenému na 
talentované činnosti oddělení výzkumu a vývo-
je a podněcovanému vyvíjejícími se potřebami 
globálního průmyslu. Tato snaha poskytnout 
zákazníkům nejnovější a nejúčinnější techno-
logie obrábění kovů se odráží v zavedení řešení 
TANG-F-GRIP do komplexní řady nástrojů pro 
zapichování a upichování systému GRIP společ-
nosti ISCAR.
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systém umožňuje
montáž dvou systémů planžet  
tanG-F-GrIp i Do-GrIp do stejného 
upínacího bloku.

planžeta systému tanG-F-GrIp s upínacím blokem 

  pohled na systém Do-GrIp 
       s oboustrannou destičkou

pohled na systém tanG-F-GrIp 
s jednostrannou tangenciálně 

upnutou destičkou  

planžeta systému Do-GrIp s upínacím blokem


