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1. Beskrivning

OERTLI verktygen är fräsverktyg som kan
vara verktygssatser bestående av en eller
flera styckfräsar eller styckverktyg. Skärplat-
torna är antingen fast förbundna med verk-
tygskroppen (kompositverktyg) eller kon-
struerade med ett klämsystem som vänd- eller
växelskär.

OERTLI spännsystem tjänar som gränssnitt
mellan fästet på maskinens spindeldrivning
och verktyget. Spännsytemen är konstruer-
ade för de mest olika spindelfästen (HSK, SK,
etc.), skaftdiametrar och håldiametrar.

Beakta även de produktspecifika bruksanvis-
ningarna som du hittar på den medföljande
CD:n eller på www.oertli.com.

1.1. Avsedd användning

OERTLI verktygen är uteslutande avsedda för
spånskärande bearbetning. De används med
hänsyn till arbetsplats och arbetssätt för
fogning, falsning och slitsning samt profil-
fräsning.

Material som kan bearbetas:

- Mjukt trä
- Hårt trä
- Exotiska träslag
- Spånskivor
- MDF (medeltäta fiberplattor)
- Limträ
- Kompositmaterial (trä och plast)
- Plast

Arbetsplats och arbetssätt:

- Träbearbetningsmaskiner
- Fog-, fals- och slitsbearbetning samt för

profilering
- Matningssätt: Manuell matning eller me-

kanisk matning alltefter verktygets
märkning

- Varvtalsområde resp. maximivarvtal enligt
verktygets märkning

1.2. Utförandevarianter

1.2.1. Verktygstyper

OERTLI verktyg används främst i följande
kombinationer:

- Hålfräsar på axel
- Hålfräsar på hylsa
- Hålfräsar på verktygsskaft
- Skaftfräsar

1.2.2. Skärens material

Skären kan bestå av olika material som t.ex.:

- Gjutlegering på koboltbas (ST)
- Legerat verktygsstål (SP)
- Höglegerat verktygsstål (HL)
- Höglegerat snabbstål (HS)
- Obelagd hårdmetall på volframkarbidbas

(HW)
- Belagd hårdmetall (HC)
- Polykristallin diamant (DP)
- Monokristallin diamant (DM)

1.2.3. Fräskropparnas materialkvalitet

Fräskropparna tillverkas i stål eller i en
aluminiumlegering med hög hållfasthet. Up-
pmärksamma de speciella rengöringsföre-
skrifterna för verktygskroppar i aluminium.

1.2.4. Spännskruvar

Beroende på skärsätets konstruktion i vänd-
skärsverktyg, används längre skruvar i verk-
tygskroppar av aluminium än i verktygskrop-
par av stål.

För inskruvningsdjup gäller principiellt följande
riktlinjer:

För verktygskroppar i stål såväl som verktyg-
skroppar i aluminium med Helicoil-insats
används:

- min. 0,8 x skruvdiameter

För verktygskroppar i aluminium utan Helicoil-
insats:

- min. 1.5 x skruvdiameter
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1.2.5. Spännsystem för skaftverktyg

OERTLI spännsystem för skaftverktyg kan
vara konstruerade i följande basvarianter:

- Kraftspännchuck (TRIBOS)
- Kort borrchuck
- Hydrospännchuck
- Spännhylschuck
- Spännchuck
- Termokrympchuck
- Spännchuck SINO

1.2.6. Spännsystem för hålverktyg

OERTLI spännsystem för hålverktyg kan vara
konstruerade i följande basvarianter:

- Hylsor
- Uppspänningsspindlar

1.2.7. Sammanställning verktygssatser

En verktygssats är en sammanställning bes-
tående av enskilda hålförsedda verktyg på ett
spännmedel eller en roterande axel. Dessa
verktyg är märkta med prefixet "TE" följt av ett
verktygsnummer. En verktygssats bildar en
funktionell enhet. De enskilda hålförsedda
fräsarna kan till viss del bytas ut sinsemellan
om de är utformade på passande sätt.
Kombinera endast verktyg som av OERTLI
Werkzeuge AG har utformats på ett passande
sätt.

Se även kapitlet ”Balanseringskvalitet hos
CNC-verktyg”.

1.3. Allmänna garantivillkor

Garantin omfattar reparation respektive utbyte
av defekta verktyg och spännmedel från
OERTLI, vilket uteslutande omfattar tillverkn-
ings- och materialfel. Garantitiden gäller från
och med köpdatumet och finns angiven i de
allmänna affärsvillkoren.

2. Säkerhetsanvisningar

Våra spännmedel och verktyg motsvarar
teknikens ståndpunkt och har tillverkats i
överenstämmelse med den europeiska
standarden EN 847-1 och följande stand-
arder.

För en säker användning av spännmedlet
resp. av verktyget ska maskintillverkarens
föreskrifter beaktas. De bestämmelser som
gäller för detta finns i respektive bruksan-
visning till den träbearbetningsmaskin som du
använder.

Informera dig innan du använder verktyget om
var nödvändiga säkerhetsanordningar på din
träberarbetningsmaskin finns och hur de
fungerar.

Samtliga arbeten får endast utföras av fack-
personal som har utbildats för detta och som
är väl förtrogna med hanteringen av träbear-
betningsverktyg och - maskiner samt av deras
spännmedel.

Detta verktyg resp. spännmedel får endast
användas för den typ av användning som
beskrivs under ”Avsedd användning” samt
under beaktande av följande säkerhetsanvis-
ningar

2.1. Signalord

Anvisningarna nedan hänvisar till olika faror:

Signalordet "FARA" hänvisar till
faror som kan leda till allvarliga
kroppsskador eller död.

Signalordet "VARNING" hänvisar
till faror som eventuellt kan leda till
allvarliga kroppsskador eller död.

Signalordet "OBSERVER" hänvi-
sar till faror som eventuellt kan leda
till lätta kroppsskador.

Signalordet ”MEDDELANDE” hän-
visar till faror som möjligtvis kan
leda till sakskador.
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2.2. Allmänna riskkällor

2.2.1. Personskador på grund av kontakt
med skärande delar

Riskkälla Kontakt med skärande
delar på verktyget.

Följd Skär- stick och klämska-
dor.

Sannolikhet Vid kontakt med verktyget
förreligger alltid en risk för
personskador.

Undvikande Bär skyddshandskar som
är provade enligt EN 388.

I nödfall Utför första hjälpen åt-
gärder. Uppsök läkare.

2.2.2. Neervallende delen

Riskkälla Person- eller sakskador
på grund av nedfallande
delar.

Följd Klämskador, slagskador
mot fötter och/eller ska-
dade verktyg.

Sannolikhet Alltid vid transport eller
olämplig förvaring.

Undvikande Transport ska ske i
lämplig förpackning eller
anordning.
Bär lämpliga skyddsskor.

I nödfall Utför första hjälpen åt-
gärder.
Kontakta leverantören/
tillverkaren.

2.2.3. Defekta delar eller element

Riskkälla Förslitna eller felaktigt
monterade element som
kan leda till obalans eller
förlust av spännkraft.

Följd Skador på verktyget.

Sannolikhet Vid montering- och de-
monteringsarbeten och
längre användning eller
lagring.

Undvikande Genom regelbundna
syningskontroller. An-
vänd uteslutande origi-
naldelar.

I nödfall Kontrollera om verktyget
är skadat. Om det finns
en skada, låt omedelbart
tillverkaren kontrollera
verktyget.

2.2.4. Åtdragningsmoment

Riskkälla Spännskruvar som är
åtdragna med ett för stort
eller för litet åtdragnings-
moment.

Följd Skador på verktyget på
grund av att spännkraften
i spännsystemet förloras.

Sannolikhet Efter att verktyget inte har
använts under en längre
tid.

Undvikande Dra åt samtliga skruvar
med en vridmoment-
nyckel med liten bak-
slagskraft.
Kontrollera spännskruvar
som inte har lossats
under en längre tid (t.ex.
efter en konservering).

I nödfall Om spännskruvarna inte
längre kan fästas med
det angivna åtdragnings-
momentet, ta omedelbart
verktyget ur drift och låt
vid behov tillverkaren
kontrollera verktyget.

2.2.5. Modifiering av OERTLI‑produkter

Riskkälla Otillåtna modifieringar på
verktyg och spännmedel
utförda av användaren.
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Följd Allvarliga person- och/
eller sakskador.

Sannolikhet Alltid vid modifieringsar-
beten som utförs själv-
ständigt av användaren.

Undvikande Låt bara OERTLI själv
utföra samtliga modifier-
ingar, eller utför dem en-
dast med tillåtelse från
detta företag. Använda
alltid originaldelar.

I nödfall Utför första hjälpen åt-
gärder.
Kontakta leverantören/
tillverkaren.

2.3. Nödvändig skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Skyddsglasögonen är till för att
skydda ögonen mot föremål som
flyger omkring vid träbearbetningen
och mot vätskestänk som kan
uppstå vid rengöringen av verkty-
gen.

Skyddshandskar
Skyddshandskar skyddar mot skär-
och sticksår när man tar tag i,
monterar eller demonterar verkty-
get. Använd uteslutande säkerhet-
shandsar som är provade enligt
EN 388 (mekaniska faror).

Hörselskydd
Genom att man bär hörselskydd
skyddar man hörseln mot ökad
bullerbelastning under träbearbet-
ningen.

Skyddsskor
Skyddsskorna är till för att skydda
fötterna mot nedfallande föremål.

Eventuell ytterligare skyddsutrustning som
behövs finns angiven i maskintillverkarens
bruksanvisning.

3. Driftstart

3.1. Uppackning/transport

När man tar tag i verktyget finns
risk för skär- och stickskador på
grund av mycket vassa skärkanter.

Var försiktig vid upp- och inpackn-
ing samt vid hantering.

Grip inte tag i verktygen vid skär-
eggarna.

Bär lämpliga skyddshandskar (en-
ligt EN 388).

Risk för skär- och klämskador på
grund av verktyg som faller ner.

Transportera och förvara verktyg
endast i en lämplig förpackning
eller anordning.

Försäkra dig om att verktyget sitter
fast korrekt i infästningen.

Bär alltid lämpliga skyddsskor när
du hanterar tunga verktyg.

Se upp med att spännsystemet och
verktyget inte skadas genom slag.

Var försiktig vid upp- och inpackn-
ing samt vid hantering.

Lägg verktyget på mjukt underlag
då det inte används.

Transportera spännsystem och
verktyg i en lämplig förpackning.

Använd originalförpackning vid
transport.
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3.2. Montage

För spännsystem med koniskt fäste
krävs en dragbult. Om denna sa-
knas, sitter inte verktyget kvar i
spindeln.
Spännsystemet och verktyget ska-
das om dragbulten saknas.

Montera respektive dragbult på det
koniska fästet innan verktyget pla-
ceras i spindeln.

Verktyget, skäreggarna och skär-
spännsystemen samt spännsyste-
met skadas vid förlust av spännk-
raft.

Alla ytor som berörs vid fastklämn-
ing måste vara fria från smuts, olja,
fett och vatten.

Kontrollera regelbundet alla
spännmedel avseende skador och
byt omedelbart ut skadad utrust-
ning.

För rengöring får inte fibermaterial
som t.ex. trassel användas.

Risk för skärskador, klämskador
och livsfara på grund av oavsiktlig
maskinprocess vid byte av verktyg
eller skär.

Bryt strömförsörjningen till maski-
nen.

Säkerställ att maskinen inte kan
startas av en tredje part under
arbetena.

Montera och säkra spännsystemet med verk-
tygen enligt maskintillverkarens föreskrifter!
Tillämpliga bestämmelser framgår av respek-
tive bruksanvisning för den träbearbetnings-
maskin som ni använder.

4. Manövrering/drift

Risk för skär- och klämskada med
roterande verktyg.

För inte in handen mot roterande
verktyg.

Bromsa inte upp verktyget med
tryck från sidan.

Arbeta inte utan här för avsedd
skyddskåpa.

4.1. Före drift

Kontrollera spännsystem och verktyg av-
seende skada och korrekt infästning samt
skäreggarnas skick på verktyget.
För underhållsarbeten på skadade eller trub-
biga eggar beakta instruktionerna i kapitlet
"Underhåll/rening" i respektive driftinstruktion
för ert träbearbetningsverktyg.
Åtgärder för konservering och lagring framgår
av kapitlet "Konservering/lagring" i denna
driftinstruktion.

Verktygs- eller skärbrott genom
överbelastning.
Risk för skär-, klämskador och
livsfara genom utslungade delar.

Skadade eller deformerade spänn-
system och verktyg samt spänn-
system och verktyg med korroder-
ade skruvförband får inte längre
användas.

Renovering av skadade spännsys-
tem och verktyg får utföras endast
av tillverkaren för spännsystem
respektive verktyg.

Kontrollera maskinens driftsdata
som t.ex. varvtal, rotationsriktning
och matning och jämför med tillåtna
användningsdata för spännsyste-
met och verktyget.
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På kompositverktyg får resterande
höjd och tjocklek för de fastsatta
skären inte underskrida 1 mm.

Kontrollera alla skruvförbindelser
avseende korrosion efter transport
eller en längre tids lagring respek-
tive efter en längre användning-
spaus. Korroderade skruvar måste
ersättas. Gänghål skall kontrolleras
avseende formtolerans samt håll-
fasthet.

Vid transport, vid kraftiga bearbet-
ningsvibrationer eller efter en län-
gre lagring respektive efter en
längre användningspaus kan i
skruvförbanden t.ex. genom vibra-
tioner och temperatursvängningar
så kallade sätteffekter uppstå.
Detta leder till att skruvarna förlorar
en avsevärd del av spännkraften.
Risk för skär-, klämskador och
livsfara genom utslungade delar.

Före varje användning skall alla
skruvar efterdras med föreskrivet
åtdragningsmoment.

Skydda spännsystem och verktyg
med skruvförband mot vibrationer.

Lagra spännsystem och verktyg vid
så konstant temperatur som möj-
ligt.

4.2. Möjliga matningssätt

Styckverktyg kan monteras ihop till en verk-
tygssats eller en verktygskombination. Styck-
verktyg ur sådana satser eller kombinationer
som får användas för manuell matning, säkras
mot användning som styckverktyg med ett stift
i navet.

Vid manuell matning finns risk för
skär- och klämskador samt livsfara
om arbetsstycket får bakslag.

Fräsning vid manuell matning mot
matningsriktningen.

Styckverktyg säkrade med stift får
inte användas separat vid manuell
matning.

Märkningen på verktyget anger om det är
lämpligt för manuell- eller mekanisk matning:

Märkning MAN:
=> Lämplig för nanuell matning

Arbetssätt:
=> fräsning endast mont matningsriktningen
(1)

Märkning MEC:
=> Lämplig för mekanisk matning

Arbetssätt:
=> Fräsning mot- (1) eller med matningsrikt-
ning (2)

Säkerställ att de riktiga maskinparametrarna
har ställts in innan arbetet påbörjas.

4.3. Tillåtet varvtalsområde

Verktygsbrott genom för hög påk-
änning.
Risk för skär-, klämskador och
livsfara genom utslungade delar.

Vissa spännsystem får endast an-
vändas i en rotationsriktning. Jäm-
för i förekommande fall en för
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spännsystemet given rotationsrikt-
ning med verktygets, samt med
maskinens inställda rotationsrikt-
ning.

Vid skaftverktyg och hålverktyg på
t.ex. hylsor:
Jämför spännsystemets högsta till-
åtna varvtal med verktygets. Det
minsta värdet motsvarar högsta
tillåtna varvtalet för respektive
kombination.
Överskrid inte det minsta maximi-
varvtal för alla berörda spännsys-
tem och verktyg.

Vid hålverktyg på t.ex. CNC-up-
pspänningsspindlar:
Hålverktyg på CNC-uppspän-
ningsspindlar med t.ex. HSK- eller
koniska fästen måste före an-
vändning kontrolleras avseende
hållfasthet.
För varje kombination måste ar-
betsvarvtalet kontrolleras separat.
Av vår kundritning framgår om hur
respektive kombination har berä-
knats. Om vår kundritning saknas
för en kombination måste denna
kombination kontrolleras av er av-
seende drifthållfasthet.

Vid manuell matning finns risk för
skär- och klämskador samt livsfara
genom arbetsstyckets bakslag om
tillåtet varvtalsområde underskrids.

Underskrid inte godkänt varvtal-
sområde vid manuell matning.

4.3.1. Märkning av hålförsedda verktyg och
satsverktyg

A: Märkesnamn/tillverkare
B: Artikelnummer/fräsnummer
C: Dimension [mm] och märkning MAN/MEC
D: maximalt varvtal eller tillåtet varvtalsom-

råde [1/min] t.ex. n max. 10100

Texten sitter på verktygskroppen eller hos
satsverktyg på spännmedlet.

4.4. Uppspänning av skaftverktyg

För att de krafter som uppstår vid en
spånskärande process skall kunna överföras
på ett felfritt och säkert sätt, ställs höga krav
på spännsystemet och dess användning.

Verktyget, eggarna och skär-
spännsystemen samt spännsyste-
men skadas vid förlust av spännk-
raft.
Risk för skär-, klämskador och
livsfara genom utslungade delar.

Defekta klämelement som t.ex.
skruvar, spännhylsor, dragbultar
och spännmuttrar måste ersättas.

Jämför verktygsskaftets effektiva
diameter med givna toleranser för
spännsystemet.
Skaftverktyg med en skaftdiameter
utanför given tolerans får inte sät-
tas in i spännsystemet.

Verktygsbrott genom för hög påk-
änning eller obalans.
Risk för skär-, klämskador och
livsfara genom utslungade delar.
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Jämför spännsystemets givna vär-
den för minsta inspänningslängd
med märkningen på skaftverktyget.
Använd det större värdet som
minsta inspänningslängd.

Mät spännsystemets inspänning-
sexcentricitet (em) och jämför vär-
det med verktygets märkning (e).
Använd spännsystemet endast när
"em ≤ e". Beakta detta tillväga-
gångssätt vilket beskrivs i kapitlet
"Mätning av inspänningsexcentrici-
tet".

Spännsystem med ett värde
"em > 0.1" skall inte längre använ-
das. Låt i förekommande fall lever-
antören reparera spännsystemet.

4.4.1. Minsta inspänningslängd enligt
EN 847‑2

A: gammal beteckning
B: ny beteckning enligt EN 847-2

Skaftdiameter, D

[mm]

Minsta inspänningslängd, Le

[mm]

D ≤ 10 ≥ 20

10 < D < 25 ≥ 2.0 * D

D ≥ 25 ≥ 1.8 * D

4.4.2. Märkning av skaftverktyg

A: Märkning av den minimala inspänning-
slängden

B: Dimension [mm]
C: Skärmaterial och märkning MAN/MEC
D: maximalt varvtal [1/min] t.ex. n max.

18000
E: maximalt tillåten excentricitet (e)

Texten sitter på verktygsskaftet.

4.4.3. Märkning av HSK‑skaftverktyg

Observera: Det följande kapitlet är bara
relevant för verktyg som har levererats
efter december 2016.

Hos HSK-skaftverktyg med större spännkr-
after och spännkrafter som avviker från den
följande tabellen, beskrivs dessutom spännk-
raften hos verktygsmaskinens spindel (A).

I den mån det inte står några värden på HSK-
infästningsaxeln ska följande riktvärden an-
tas:
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Spännkraft (A) för HSK-infästningar med
form E:

Nominell storlek (D) 40 50 63 80 100

Spännkraft [kN] 6.8 11 18 28 45

Spännkraft (A) för HSK-infästningar med
form F:

Nominell storlek (D) 50 63 80 85* 100

Spännkraft [kN] 6.8 11 18 28 28

*Speciell HSK-infästningsaxel med utvidgad
plant underlag (från 80 till 85 mm) för t.ex.
Powerlock-system.

Ytterligare spännkrafter för HSK-infästning-
saxlar med specialutföranden utan text på
HSK-infästningsaxeln måste klarläggas till-
sammas med respektive verktygsleverantör
innan de används.

Den spännkraft som finns vid spindeln kan
bestämmas med hjälp av ett spännkraftmä-
tinstrument.

En för låg spännkraft kan göra att
HSK-gränssnittet inte fungerar eller
hamnar i ett ostabilt tillstånd.
Risk för skärskador, klämskador
och livsfara på grund av delar som
flyger iväg.

Rengör HSK-infästningen innan
varje användning.

Kontrollera vid behov spännkraften
med ett spännkraftmätinstrument.

4.4.4. Mätning av inspänningsexcentricitet

Inspänningsexcentriciteten kan kontrolleras
med hjälp av ett provdon. Det måste uppfylla
följande krav:

- Provdonets diametertolerans "h7" för
d ≥ 12 mm och "h8" för d < 12 mm

- Provdonets noggrannhet = 0,002 mm
- Ytans grovhet max. Ra = 0,4 µm
- Härdad

För att mäta inspänningsexcentriciteten krävs
en indikator. Den måste uppfylla följande krav:

- Upplösning indikator = 0,001 mm
- Noggrannhet indikator = 0,006 mm

Provdonets diameter (d) är spännmedlets
skaftdiameter.

För beräkningen av den uppmätta excentrici-
teten (em) gäller följande ekvation:

1: Drivspindel/spänndelsskaft
2: Spänndel
3: Provställe
4: Provdon

L1: ((L-Le)/2) + 10 [i mm]
Lg: Verktygets skaftlängd
d: Diameter provdon
Le: Innspänningslängd provdon/verktyg
L: Verktygets totala längd
T: Koncentricitetsfel vid provstället
β: Vinkelfel

Uppgifterna om Le finns i kapitlet "Minsta
inspänningslängd enligt EN 847-2".
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Den uppmätta excentriciteten (em) måste
vara mindre än eller lika med den tillåtna
excentriciteten (e).

Den tillåtna excentriciteten (e) finns angiven
på verktyget.

4.5. Tillåten verktygsvikt och verktygsmått
för spänndon med brant kon (SK)

Från och med oktober 2013 måste alla
spänndon av CNC-modell få brottshållfas-
theten testad enligt den europeiska säker-
hetsnormen EN 847‑2. Den här beräkningen
kan leda till att driftvarvtalet måste sänkas för
en viss verktygskombination (verktygssats).

Brott på verktyget eller spänndonet
genom överbelastning.
Risk för person- eller livshotande
skador på grund av flygande delar
vid drift.

Beakta angivelserna för maxvikten,
utskjutningslängden och verktygets
diameter för ett visst spänndon.
Jämför dessa angivna värden med
de högsta tillåtna angivna värdena
hos din verktygsmaskin.
Överskrid under inga förhållanden
någon av dessa högsta angivna
värden utan ha fått leverantörens
tillåtelse.

A: utkragningslängd
B: verktygsdiameter

4.6. Tillåten verktygsvikt och verktygsmått
för spänndon med ihålig skaftkon
(HSK)

Från och med oktober 2013 måste alla
spänndon med snittyta av HSK-modell även
få driftshållfastheten testad enligt den eu-
ropeiska säkerhetsnormen EN 847‑2. Den här
beräkningen är beroende av många påver-
kande faktorer vilket gör att det inte går att
göra en tabell med gränsvärden.

Brott på verktyget eller spänndonet
genom överbelastning. Risk för
person- eller livshotande skada på
grund av flygande delar vid drift.

Alla verktygskombinationer som
fästs med ett spänndon med en
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snittyta av HSK-modell måste få
driftshållfastheten kontrollerad en-
ligt föreskrifterna i den europeiska
säkerhetsnormen EN 847‑2.

Uppgiften om maximalt varvtal för
en verktygskombination (verktygs-
sats) hittar du på verktygsritningen.

4.7. Bearbetningsspecifikationer

Verktygsbrott genom för hög påk-
änning.
Risk för skär-, klämskador och
livsfara genom utslungade delar.

Se till att bearbetningsvibrationerna
är så små som möjligt.

Anpassa i förekommande fall mat-
ning, varvtal och bearbetningsdjup.

Förbättra stabiliteten för arbets-
styckets fastspänning.

4.7.1. Arbetsdjup massiv spiralfräs i hård-
metall med skaft

Verktygs- eller eggkantsbrott på
grund av överbelastning.
Risk för personskador eller livsfara
på grund av delar som flyger iväg
under driften.

Överskrid inte arbetsdjupet på
max 3 x verktygsdiametern.

Vid arbetsdjup större än 1 x verk-
tygsdiametern måste matningen
reduceras så att den passar till det
valda arbetsdjupet.

4.7.2. Borrdjup CASTOR‑Sprint borrfräs

Verktygs- eller eggkantsbrott på
grund av överbelastning.
Risk för personskador eller livsfara

på grund av delar som flyger iväg
under driften.

Driv aldrig CASTOR-Sprint borrfräs
enaxlat.

Sänk alltid ner CASTOR-Sprint i
materialet med en X- och/eller Y-
axelrörelse.

4.7.3. Kort borrchuck

Brott på verktyget eller spänndonet
genom överbelastning.
Risk för person- eller livshotande
skador på grund av flygande delar
vid drift.

Chucken är endast avsedd för
borrning och kan därför bara an-
vändas i axelriktningen.

Använd aldrig chucken för fräsning.

4.8. Orsaker för ett eventuellt skär- eller
verktygsbrott

Följande orsaker kan leda till skärbrott:

- Slipsprickor eller förändring av skärgeo-
metrin till följd av felaktig omskärpning

- Returrörelser i det uppspända arbets-
stycket

- Klämning av verktyg med en spillbit
(framför allt vid delningsarbeten)

- Överhettning genom friktion till följd av för
liten matning eller för litet arbetsdjup samt
slöa skär

- För hög matning
- För stort arbetsdjup
- Bristfällig uppspänning av verktyget
- Maskinens vibrationer

Genom den höga matningskraften
under bearbetningen kan skador
uppstå på verktyget.

Kontrollera innan varje användning
verktygets samtliga bearbetning-
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suppgifter och anpassa resp. re-
ducera dem vid behov.

5. Underhåll/rengöring

Spänndons- och verktygskvalitet samt ar-
betssäkerhet kan garanteras endast om
spänndonet och verktyget före användning
rengjorts och kontrollerats.

Vid åtdragning av skruvförbindelserna skall de
av oss angivna åtdragningsmomenten exakt
iakttas (använd en momentnyckel). Endast då
kan en korrekt spänning garanteras.

Verktygs- eller skärbrott genom
obalans i icke monterade vänd-
eller växelskär.
Risk för skär-, klämskador och
livsfara genom utslungade delar.

Vänd- och växelskären får inte
monteras osymmetriskt.

För varje skärsystem skall lika
skruvar och spännelement använ-
das.

Verktygs- eller skärbrott till följd av
korroderade skruvförband.
Risk för skär-, klämskador och
livsfara genom utslungade delar.

Skadade eller korroderade skruvar
och spännelement måste bytas ut.
Dessutom måste respektive gäng-
hål kontrolleras avseende formto-
lerans samt hållfasthet.

Verktygs- eller skärbrott genom
överbelastning till följd av slöa eller
skadade eggar.
Risk för skärskador, klämskador
och livsfara på grund av delar som
flyger iväg under driften.

Använd endast originalreservdelar
från OERTLI Werkzeuge AG.

Vid vänd- eller växelskär:

- får inte omskärpas, utan skall
ersättas

- beakta anvisningarna beträf-
fande skärbyten för respektive
skärsystem

Vid kompositverktyg och verktyg i
ett stycke som t.ex. sågblad, DP-
eller HW-fräsar, massiva hårdme-
tallsspiralfräsar:

- omskärps eller byts ut
- beakta instruktionerna i kapitlet

"Underhållsarbeten"

Slöa eller skadade eggar måste omskärpas
eller ersättas när:

- förslitningsfasen på eggarna har blivit
större än 0.2 mm (ta speciellt hänsyn till
huvudförslitagezonerna!)

- brottställen blir synliga på eggarna
- brännmärken uppstår på trämaterialet
- arbetsstyckets yta inte längre motsvarar

ställda krav
- maskinens strömförbrukning ökar tydligt

(mer än 10%)

5.1. Åtdragningsmoment

Bristfälligt åtdragningsmoment eller
skruvbrott genom överbelastning.

Använd backslagsfri momentnyck-
el.

Heta eller mycket kalla verktyg och
spännsystem får inte monteras.

Om fler än två skruvar per klä-
menhet skall dras fast, måste
spännskruvarna med föreskrivet
åtdragningsmoment dras åt från
centrum och utåt.

Otillräcklig fastklämning, skruvbrott
eller skador på grund av överbe-
lastning.
Risk för personskador eller livsfara
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på grund av delar som flyger iväg
under driften.

Använd en vridmomentnyckel utan
bakslagskraft.

Montera inte verktyg eller spänn-
medel i uppvärmt eller nedkylt till-
stånd.

Om fler än två skruvar ska spännas
fast per klämmenhet måste spänn-
skruvarna spännas fast i ordnings-
följden från mitten och utåt och
med det nödvändiga åtdragnings-
momentet.

5.2. Åtdragningsmoment för spänndon

5.2.1. Kraftspännchuck (TRIBOS)

Verktygsbyte möjligt endast med speciell
inspänningsanordning.

5.2.2. Kort borrchuck

Mekanism för kort borrchuck = 10 Nm

5.2.3. Hydrospännchuck

Mekanism för hydrospännchuck = vrid till
anslag
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5.2.4. Spännhylsechuck

Spännmutter M32 x 1.5
(430 E / ER 25) = 100 Nm

Spännmutter M40 x 1.5
(470 E / ER 32) = 120 Nm

Spännmutter M50 x 1.5
(472 E / ER 40) = 150 Nm

Spännmutter M33 x 1.5
(415 E / OZ 16) = 100 Nm

Spännmutter M48 x 2.0
(462 E / OZ 25) = 145 Nm

5.2.5. Spännchuck

Skruvar M12 för fräsinspänning = 35 Nm

Skruvar M14 för fräsinspänning = 40 Nm

Skruvar M16 för fräsinspänning = 45 Nm

5.2.6. Termokrympchuck

Verktyget kan endast bytas med termokrym-
paggregat.

5.2.7. Spännchuck SINO

Spännmutter för SINO spännchuck = 100 Nm
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5.2.8. Fräsar på hylsor

Skruvar för fräsuppspänning på hylsa = 10 Nm

5.2.9. Uppspänningsspindlar

Behandla skruv M8 men invändig
sexkant 5mm för fräsinspänning på
spännndorn = 15 Nm samt med t.ex. LOC-
TITE-skruvsäkring.

Behandla skruv med T45 (1x i centrum) för
fräsinspänning på fastsättningsaxlar Ø25 och
Ø30 = 20 Nm samt med t.ex. LOCTITE-
skruvsäkring.

Behandla skruv med T45 (3x) för fräsinspän-
ning på fastsättningsaxlar Ø35 och
Ø40 = 20 Nm samt med t.ex. LOCTITE-
skruvsäkring.

Mutter M33 för fräsuppspänning på
PowerLock = 80 Nm

5.2.10. Dragbult

Dragbult M10 för kona = 20 Nm

Dragbult M12 för kona = 24 Nm

Dragbult M16 för kona = 30 Nm

5.2.11. Fläns för sågar
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5.3. Åtdragningsmoment för verktyg med
växelskär

5.3.1. WIN‑skärsystem

Vänster/höger-gängstift M5 för
skärinspänning = 3.5 Nm

Vänster/höger-gängstift M6 för
skärinspänning = 6.5 Nm

Skruvar M6 för skärinspänning = 6.5 Nm

5.3.2. Renskärnings‑skärsystem med
spännkil

Skruvar M4 för skärinspänning = 4 Nm

Skruvar M5 för skärinspänning = 6.5 Nm

5.3.3. Förskärs‑system

Skruvar för knivspänning 4 Nm

5.3.4. Fyrkantsskärs‑system

Skruvar för skärinspänning = 4 Nm

5.3.5. Stjärnskärs‑system

Skruvar för skärinspänning = 4 Nm
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5.3.6. Notskärs‑system

Skruvar för skärinspänning = 8 Nm

5.3.7. Renskärnings‑skärsystem med platt-
spännbackar

Skruvar för skärinspänning = 6 Nm

5.3.8. Profilskärs‑system utan stödplattor

Skruvar M6 med inre sexkant 3 mm för
knivspänning = 6 Nm

Skruvar M6 med Torx 15 för
knivspänning = 6 Nm

Skruvar M8 för skärinspänning = 8 Nm

5.3.9. Profilskärs‑system med stödplattor

Skruvar M6 för stödplatssinspänning = 6 Nm

Skruvar M8 för skärinspänning = 8 Nm
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5.3.10. Excenterskär‑system

Excenter för skärinspänning = 4 Nm

5.3.11. TOP‑FIT‑skär‑system med excen-
terinspänning

Excenter för skärinspänning = 4 Nm

5.3.12. CASTOR‑skärsystem

Skruvar för skärinspänning = 4 Nm

5.3.13. PUR‑skärsystem

Vänster/höger-gängstift M6 för
knivuppspänning = 6.5 Nm
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5.3.14. CAT‑skärsystem

Skruvar för skärinspänning = 6 Nm

5.3.15. PROTECT‑skärsystem

Skruvar för skärinspänning = 4 Nm

5.3.16. CASTOR‑Finish/Classic skärsys-
tem

Skruvar för skärinspänning = 4 Nm

5.3.17. CASTOR‑Sprint skärsystem

Skruvar för knivspänning 4 Nm

5.3.18. Profilskärs‑system för små diame-
trar

Skruvar M5 för skärinspänning = 2 Nm
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5.3.19. Avrundnings‑skärsystem

Skruvar M6 för skärinspänning = 6 Nm

5.3.20. TOP‑FIT Notskärs‑system

Skruvar M5 för skärinspänning = 6 Nm

5.3.21. Renskärnings‑skärsystem med
spännkil

Skruvar M5 med Torx 20 för
skärinspänning = 6 Nm

Skruvar M6 med Torx 20 för
skärinspänning = 6 Nm

Skruvar M5 med Torx 10 eller Torx 15 för
skärinspänning = 4 Nm

Skruvar M6 med Torx 25 eller Torx 30 för
skärinspänning = 10 Nm

5.3.22. Hålkäls‑skärsystem

Skruvar M5 för skärinspänning = 2 Nm
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5.3.23. Renskärnings‑skärsystem med liten
plattspännback

Skruvar M5 för skärinspänning = 4 Nm

5.3.24. Vändskärsfräsar för lamellsamman-
fogning

Excenter för skärinspänning = 4 Nm

5.3.25. PROFI‑VIT‑skärkutter

Skruvar M6 för skärinspänning = 6 Nm

Skruvar M8 för skärinspänning = 8 Nm

Skruvar M6 för stödplattsinspänning = 6 Nm

5.3.26. Dekorspår‑överfräs

Spännmutter M24 x 1.0 för
skärinspänning = 40 Nm

Skruvar för inspänning av tryckback = 4 Nm
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5.3.27. SINUS‑skärkutter

SINUS-spännsystem:

Skruvar M6 x 16 för inspänning av
skärhållare = 5 Nm

KultryckskruvarM5 x 12 för säkring av skären,
låses med t.ex. LOCTITE

Gängstift M6 x 16 för säkring av centrifugalkil
låses med t.ex. LOCTITE

Tillsatsskärhållare:

Skruvar M4 x 12 för skärinspänning = 4 Nm

Pinnbultar M8 x 6 för inspänning av
tillsatsskärhållare = 8 Nm

Bestyckade tillsatsskär:

Gängstift M8 x 10 för inspänning av
tillsatsskärhållare = 8 Nm

5.3.28. LEADER‑skärkutter

Vänster/höger-gängstift M6 för
skärinspänning = 6.5 Nm

5.3.29. Hyvelstålskuttrar

Skruvar M8 för stålinspänning = 20 Nm

Skruvar M10 för stålinspänning = 25 Nm
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5.3.30. Hyvelstålshuvud med spännsystem
med inre sexkant

Skruv M12 för aluminiumkropp = 25 Nm

Skruv M12 för stålkropp = 40 Nm

5.3.31. Blankettkutter för räffelstål

Skruvar M8 för stålinspänning = 20 Nm

Skruvar M10 för stålinspänning = 25 Nm

5.3.32. Fingerskarvfräs

Skruvar M6 för skärinspänning = 6 Nm

Skruvar M8 för skärinspänning = 10 Nm
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5.3.33. Skaftfräs med vändskär

tabell 1: Skruvar med Torx

tabell 2: Skruvar med invändig sexkant

5.3.34. Svängbar skärkutter

Gängstift M6 för knivuppspänning = 6 Nm

Skruvar M5 för åtdragning av
svängelement = 6 Nm

Muttrar M6 eller M8 för åtdragning av
svängelement = 15 Nm

Skruvar M10 eller M12 för åtdragning av
svängelement = 25 Nm

5.3.35. Borrar

Beslagsborr med renskärningsskär:

Skruv M3 och M4 för centrumspets, förskär
och renskärningsskär = 2 Nm

Beslagsborr med vändskär:

SkruvarM3.5 för förskär och vändskär = 3 Nm

Skruvar M6 för centrumspets = 4 Nm
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5.4. Underhållsarbeten

5.4.1. Omskärpning av eggarna

En icke fackmannamässig omskärpning av
verktyget kan leda till brottställen på eggarna
eller verktygsbrott! Vi rekommenderar därför
att låta OERTLI Werkzeuge AG eller en av
oss auktoriserad slipverkstad utföra skärp-
ningen.

5.4.2. Omskärpnings‑bruksanvisning

Skärpning får endast utföras av här för
utbildade personal. Verktyget måste efter
omskärpning uppfylla alla tillämpliga före-
skrifter och standarder.

Detta gäller speciellt för:

- Skärutliggning
- Eggarnas resttjocklek
- Spånlucksbredd
- Restobalans
- Verktygsmärkning

Hör med verktygsleverantören var den när-
mast omskärpningsverkstaden finns.

5.4.3. Inställning av rundkutter

Skärskador på grund av osakkun-
ning inställning.

För inställning används endast lin-
jal av aluminium eller plast.

För att beröra linjalen roterar alltid
rundkuttern baklänges.

1 = linjal, 2 = maskinbord

5.4.4. Optimal inspänningslängd för skaft-
verktyg

Se upp vid inspänning av skaftverktyg att den
fria skaftlängden är så liten som möjligt.

Optimal inspänningslängd

Minsta inspänningslängd (ej optimal)

För djup inspänningslängd (ej tillåten)
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5.4.5. Balanseringskvalitet hos CNC‑verk-
tyg

För att garantera balanseringstoleransen hos
CNC-verktyg ska vid varje montering alla
komponenter anordnas så att alla markeringar
(M) ligger på samma linje.

På grund av felaktig montering av
de enskilda komponenterna kan
obalans uppstå vid verktygssatsen.
Obalans kan leda till sakskador på
verktyget samt leda till dåliga ytor
vid bearbetningen.

Säkerställ vid varje montering att
alla markeringar på verktygssatsen
ligger på en och samma linje.

5.4.6. Verktyg med SP‑Technik eller HPC/
HPC+

Verktyg med SP-Technik eller HPC/HPC+
sammanfogas utan spel på spännmedlet. De
bildar en funktionell enhet som kan drivas
med betydligt högre användningsdata.

A: Fast förbindelse
B: Spännmedel (roterande axel)
C: Hålförsett verktyg

De enskilda hålförsedda verktygen får endast
lossas från spännmedlet av OERTLI Werk-
zeuge AG.

Verktyg med SP-Technik elle HPC/HPC+ är
försedda med en motsvarande text.

Exempel SP-Technik:

A: Verktyg med SP-Technik och maximalt
varvtal på t.ex. n max. 11 800 [1/min]

5.4.7. Åtgärd efter en verktygskollision

Efter en verktygskollision eller
kraftiga bearbetningsvibrationer
kan de spröda skärmaterialens och
de härdade spännsystemens håll-
fasthet inte längre garanteras.
Kraftiga vibrationer eller verktyg-
skollision verkar som slag mot
eggarna. Vid den mycket kraftiga
påkänningen som uppstår genom
träbearbetningens höga skärhas-
tigheter kan tidigare skadade verk-
tyg och spännsystem utsättas för
brott. Brottstycken från verktyg kan
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vid de höga bearbetningshastighe-
terna slungas ut som projektiler!
Risk för skär-, klämskador och
livsfara genom utslungade verk-
tygsbrottsdelar!

Skadade eller deformerade verktyg
och spännsystem får inte längre
användas.

Låt endast verktygstillverkaren
reparera verktygen och spännsys-
temen.

Kontrollera verktyg och spännsys-
tem avseende på mikroskador
samt maskinens verktygshållare.

5.4.8. Rengöring

För högsta precision och livslängd
är det viktigt att verktygen och
spännsystemen alltefter använd-
ningssätt regelbundet befrias från
kåda och rengörs.
Verktyget, eggarna och skär-
spännsystemen samt spännsyste-
met skadas då spännkraften går
förlorad.

Alla ytor som berörs av fastklämn-
ing måste vara fria från smuts, olja,
fett och vatten.

Efter en rengöring med lösnings-
medel skall verktygen spolas väl
och torkas.

För rengöring får inte fibermaterial
som t.ex. trassel användas.

Korrosionsfara vid användning av
olämpliga rengöringsmedel för
grundkroppar av aluminium.
Korrosion kan leda till att verktyg-
selement inte fungerar.
Risk för personskador eller livsfara
på grund av delar som flyger iväg
under driften.

Använda endast vattenlösliga spe-
cialrengöringsmedel på lösnings-
medelsbas för aluminium.

Använd den rekommenderade
koncentrationen (blandningsförhål-
lande), temperatur och rengöring-
stid som anges av rengöringsmed-
lets tillverkare.

Rengör verktyg med en grundkropp
av aluminium mekaniskt.

På grund av höga temperaturer vid
spännsystemet kan materialför-
sämringar och töjning uppstå. Detta
kan leda till skador på spännsys-
temet.
Risk för skärskador, klämskador
och livsfara på grund av delar som
flyger iväg.

Säkerställ att verktygen samt
spännmedel inte värms upp
över 60 °C.

Risk för skärbrott.

Diamantskär får inte rengöras me-
kaniskt.

5.4.9. Rengöring av infästningskon

Hos spännmedel som har en infästningskon
krävs speciella rengöringsarbeten.

Kontrollera dagligen verktygsgränssnittet för
att upptäcka föroreningar eller skador.
Spännmedlets kon kan rengöras med ett
rengöringshjälpmedel.
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A: HSK-kon med föroreningar (t.ex. spån,
damm eller rost)

B: Rengöringshjälpmedel

Rengöringsanvisning:

1. Skjut på rengöringshjälpmedlet (B) på
konen.

2. Vrid rengöringshjälpmedlet på konen med
ett lätt tryck.

3. Ta bort rengöringshjälpmedlet.

4. Kontrollera att smutsen har avlägsnats.

5. Upprepa rengöringen vid behov.

Fara på grund av ostabilt verktyg
vid drift på grund av smuts.
Risk för personskador eller livsfara
på grund av delar som flyger iväg
under driften.

Rengör regelbundet kontaktytorna
på verktygskonen.

Kontrollera och rengör regelbundet
innerkonen på spindeln enligt an-
visningar från spindel- eller mas-
kintillverkaren.

Byt omedelbart ut spännmedlet om
det finns defekter som bucklor,
intryckningar eller sprickor.

5.4.10. Kontrollmätning

Risk för skärbrott.

Kontrollmät diamantskär endast
optiskt.

6. Konservering/Lagring/Avfallshantering

6.1. Konservering/Lagring

Om verktyget eller spänndonet inte kommer
att användas under en längre tid (> 6månader)
skall de konserveras för lagring enligt föl-
jande:

- Med undantag av fastskruvade hydro-
spänndon, skall verktygssatser eller -
kombinationer först tas isär så att styck-
verktyg uppstår.

- Rengör noggrant enskilda verktyg och
spännsystem som t.ex. hylsor, skaft,
spännhylsor och chuckar. Beakta här
anvisningarna i kapitlet "Rengöring" i
respektive bruksanvisning.

- Vid verktyg med växel- eller vändskär
måste dessutom alla skärspännsystem
tas isär och rengöras. Beakta här anvis-
ningarna i kapitlet "Rengöring" i respek-
tive bruksanvisning.

- Se till att alla uppspännings- och kontak-
tytor är fria från smuts, olja, fett och
vatten.

- Vid verktyg med växel- eller vändskär kan
skären nu återmonteras. Beakta här
anvisningarna i kapitlet "Underhållsarbet-
en" i respektive bruksanvisning.

- Behandla de torra styck verktygen och
spännsystemen med en i handeln före-
kommande konserveringsolja.

- Styckverktygen och spännsystemen kan i
förekommande fall nu åter ihopmonteras.

- Lagra de konserverade verktygen och
spännsystemen i en lokal med möjligast
små temperatursvängningar (20°C +/-
10°C).
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Risk finns för korrosion vid lagring
av icke konserverade verktyg och
spännsystem.

Konservera alltid verktyg och
spännsystem när de inte används
eller då de lagras.

Verktyg och spännsystem med
korroderade skruvförband får inte
längre användas. Korroderade
skruvar måste ersättas. Gänghål
skall kontrolleras avseende for-
mtolerans samt hållfasthet.

6.2. Avfallshantering

Avfallshantera verktyg och spännmedel i
överenstämmelse med alla lokala och natio-
nella miljöföreskrifter i ditt land.

För avfallshantering av rengöringsmedlet,
beakta informationen om avfallshantering från
rengöringsmedlets tillverkare.

7. Tillbehör

Spännkraftmätinstrument för HSK-E 63:
- Art. nr: TB100077

Spännkraftmätinstrument för HSK-F 63:
- Art. nr: TB100078

Sats med vridmomentsnycklar:
- Art.nr: TB100050

Inställningstolk:
- Art. nr: TA851290

Konrengöring för HSK-E 63 verktyg:
- Art. nr: TB630001

Konrengöring för HSK-F 63 verktyg:
- Art. nr: TB630003

8. Kontakt/Adress

Switzerland
OERTLI Werkzeuge AG
Hofstrasse 1
CH-8181 Höri bei Bülach
Phone: +41 44 863 75 11
Fax: +41 44 863 75 12
E-Mail: info@oertli.ch
Website: www.oertli.ch

Benelux
OERTLI Gereedschappenfabriek B.V.
Elftweg 4
NL-4940 AB Raamsdonksveer
Phone: +31 162 51 48 80
Fax: +31 162 51 77 87
E-Mail: oertli@oertli.nl
Website: www.oertli.nl

Austria
OERTLI Werkzeuge GmbH
Industriepark Runa
AT-6800 Feldkirch
Phone: +43 5522 75787 0
Fax: +43 5522 75787 3
E-Mail: info@oertli.at
Website: www.oertli.at

Germany
OERTLI Werkzeug- und Maschinenhandels-
GmbH
Schillerstrasse 119
DE-73486 Adelmannsfelden
Phone: +49 7963 841 900
Fax: +49 7963 841 909
E-Mail: info@oertli-werkzeuge.de
Website: www.oertli-werkzeuge.de

Estonia
Kaur Trade OÜ
Rehepapi tee 23
EE-61709 Soinaste küla
Phone: +372 7 307 250
Fax: +372 7 367 241
E-Mail: info@kaurtrade.ee
Website: www.kaurtrade.ee
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China
AKE Precicion Tooling (TaiCang) Co., Ltd.
1st Floor, Building 2,
Hongliang Industry Park
1st Outer Ring Road
CN-215400 TaiCang, JiangSu Province
Phone: +86 512 53 18 51 51
Fax: +86 512 53 18 50 50
E-Mail: info@aketools.com

Italy
OERTLI Italia S.r.l.
Via Caporalino 21/a
IT-25060-Cellatica-Brescia
Phone: +39 30 277 2801
Fax: +39 30 277 1192
E-Mail: oertli@hotmail.it
Website: www.oertli.it

Sweden
Kvarnstrands Verktyg AB
Storgatan 11
SE-57450 Ekenässjön
Phone: +46 38 33 47 00
Fax: +46 383 383 30027
E-Mail: info@kvarnstrands.com
Website: www.kvarnstrands.com

Hungary
OERTLI Magyarország Kft.
Marton Lajos u.2.
HU-8790 Zalaszentgrót
Phone: +36 83 560 005
Fax: +36 83 560 006
E-Mail: oertlikft@t-online.hu
Website: www.oertli.hu

Russia
AKE RUS
Polustrovsky pr. 28 G
28-Zh, office 18
RU-195197 St. Petersburg
Phone: +7 812 347 84 90
Fax: +7 812 347 84 94
E-Mail: info@ake.de

United Kingdom and Ireland
OERTLI Tooling UK Ltd.
7 Warren Park Way Enderby
Leicester
UK-LE19 4SA
Phone: +44 116 286 34 09
Fax: +44 116 286 75 45
E-Mail: info@oertli.co.uk
Website: www.oertli.co.uk

France
OERTLI France
Résidence Jean Le Bon
13 avenue Albert Camus
FR-21000 Dijon
Phone: +33 3 8055 1662
Fax: +33 3 8055 1691
E-Mail: info@oertli-outils.fr
Website: www.oertli-outils.fr

Poland
AKE Polska Sp. z o.o.
ul. Witosa 7
PL-98-400 Wieruszów
Phone: +48 62 7832 200
Fax: +48 62 7832 201
E-Mail: ake@ake.pl
Website: www.ake.pl

Romania
SORIN MIHAI s.r.l.
Str. De Mijloc 183
RO-500064 Brasov
Phone: +40 268 472 159
Fax: +40 268 472 193
E-Mail: office@sorinmihai.ro

Slovenia
KTP d.o.o.
Kolodvorska cesta 28a
SI-6230 Postojna
Phone: +386 590 72140
Fax: +386 590 72149
E-Mail: info@ktp.si

Latvia and Lithuania
B.R.A.N.G.S. Ltd.
Brivibas 22
LV-5001 Ogre
Phone: +371 293 734 13
Fax: +371 650 227 31
E-Mail: a.spulis@oertli.com
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Australia
Fenestration Solutions Australia Pty Ltd
1/11 Ashley Park Dve
Chelsea Heights
VIC Australia, 3196
Phone: +61 3 9773 3966
Fax: +61 3 9773 3988
E-Mail: sales@fsa.aus.com.au
Website: www.fsa-aus.com.au

Czech Republic
OERTLI Partner Czech Republic
Sluneční 2417
CZ-75661 Rožnov pod Radhoštěm
Phone: +420 608 750 788
E-Mail: hastry22@gmail.com

USA
KYOCERA UNIMERCO Tooling Inc.
6620 State Road
Saline, MI 48176
Phone: +1 734 944 4433
Fax: +1 734 429 5177
E-Mail: ummi@kyocera-unimerco.com
Website: www.kyocera-unimerco.us

Spain
Preziss Diamant
Poligono Industrial, Les Pedreres Nave A-1
ES-08390 Montgat
Phone: 0034/93 469 03 51
Fax: 0034/93 469 22 79
E-Mail: preziss@preziss.com
Website: www.preziss.com

9. Ordlista

9.1. Facktermer

Avvisare
Utstickande säkerhetskomponent som be-
gränsar spänntjockleken.

Skivfräs (även hålförsett verktyg)
Är verktyg som har ett hål i centrummed vilket
verktygets fästs vid spännmedlet.

Tryckback
Är ett spännelement som håller eggen med
hjälp av anliggningstyck på verktyget.

Inspännings excentritet
Radial inexakthet som uppstår när verktygets
spänns fast.

Endelsverktyg
Massiva verktyg som är genomgående till-
verkade av samma material.

Flygcirkeldiameter
Diametarområde på eggkanten och därmed
fräsens största ytterdiameter.

Motgående rörelse
Vid fräsning med en motgående rörelse är
verktygets skärrörelse motsatt i förhållande till
verktygets matningsrörelse. Verktygseggen
tränger alltid in skrapande och tryckande i
arbetsstycket.

Synkronism
Endast lämpligt för mekanisk frammatning.
Vid synkronis är verktygets skärrörelse riktat
åt samma håll som verktygets matningsrör-
else. Verktygseggen tränger alltid in skärande
i arbetsstycket.

Helicoil
En Helicoli (märkesnamn) är en trådgäng-
ningssats för invändig gänga.

Knivsäte
Område i bärkroppen som håller eggarna som
fästs i detta område med hjälp av spännele-
ment.

Medelspåntjocklek
Medelspänntjockleken är ett spåns genoms-
nittliga tjocklek.

Efterskärpning
Ny skärpning av eggen hos redan använda,
slöa eggar.

Resterande obalans
Tillåtet område som verktyget fortfarande
uppvisar efter balanseringen.

Bakslag (även bakslag av arbetsstycket)
Okontrollerad iväg kastning av arbetsstycket
eller av delar av arbetstycket mot frammat-
ningsriktningen.

Skaftfräs
Verktyg i en del eller sammansatta verktyg,
hos vilka eggarna sitter direkt bakom skaftet
(inspänningsområdet).
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Slipfåror
Slipfåror är små mikrosprickor som kan
uppstå vid slipning av eggar.

Eggöverskjut
Är det radiala avståndet mellan eggkant och
fräskroppens omfång.

Eggbyte
Utbyte av slöa eggar mot nya, utan att
komplett demontera verktyget.

Skärhastighet
Är hastigheten med vilken verktygseggen förs
i skärriktningen genom materialet som ska
bearbetas. Skärhastigheten anges i meter per
sekund.

SP-Technik eller HPC/HPC+
Verktyg med SP-Technik eller HPC/HPC+
sammanfogas utan spel på spännmedlet. De
bildar en funktionell enhet som kan drivas
med betydligt högre användningsdata.

Spånbrytare
Är ett spännelement som sätts in mellan
tryckbacken och eggen.
En spånbrytare ger en optimal spånbrytning
vid spånavskiljningen.

Spånöppningsbredd
Tangentialt avstånd från eggkanten till avvi-
saren eller bärkroppens omfång.

Spännskruv
Med hjälp av spännskruven (fästelement)
uppbringas den nödvändiga hållkraften för att
tryckbacken ska kunna hålla kvar eggen.

Brukstid
Brukstid är den tid som man kan arbete med
ett verktyg utan avbrott innan avsevärda
förslitningsspår uppstår och det måste bytas
ut.

Bärkropp
Grundkropp som bär eggarna.

Sammansatta verktyg
Bestyckade verktyg som består av en bärk-
ropp samt fast bestyckade (ej lösbara) eggar.

Förtapp
Skärdel som skär både vid omfånget och

eggen på kortsidan. Den sticker utur huvu-
deggen i radial och eventuellt också i axial
riktning.

Matningshastighet
Hastighet i meter per minut med vilken
verktyget bearbetar trämaterialet.

Utbyteseggar
Är demonterbara eggar som kan bytas ut mot
nya när de har uppnått sin respektive brukstid.

Vändeggar
Är eggar som kan vändas och därmed
användas flera gånger.

Verktygskvalitet
Verktygets kvalitetsnivå

Verktygssats
Är en kombination av flera enskilda verktyg
som tillsammans spänns upp på ett skaft eller
på en hylsa.

Tandmatning
Väg i matningsriktningen mellan två skörytor
som följer efter varandra.

Sammansatta verktyg
Verktygs som består av en bärkropp, eggar
och fästelement, vilka tillsammans bildar en
enhet.

9.2. Struktur för artikelnumrering

Ett artikelnummer från OERTLI är uppbyggt
på följande sätt:

36 / 38



9.2.1. A ‑ prefix

Prefixet har alltid två tecken och består av
följande förkortning:

TA = standarddelar
TB = standarddelar
TE = verktygssats (specialverktyg)
TO = enskilda verktyg (specialverktyg)
TV = diverse specialdelar

KC = profilegg
KP = profilegg
KX = profilegg
KW = WIN-egg
KG = rak egg
KN = spåregg
KF = formategg
KR = räffelstål egg

Exempel:
TA469720 = standarddel

9.2.2. B ‑ nummerdel

Numret med 6 eller 10 siffror mellan prefix och
suffix betecknar den exakta artikeln.

9.2.3. C ‑ suffix

Suffixet kan innehålla följande information:

Eggkvalitet:

H8 = standard hårdmetallkvalitet
H6 = hård hårdmetallkvalitet
C01 = beläggning typ 1
C02 = beläggning typ 2
HS = höglegerat snabbstål
HW = hårdmetall
DP = diamant

Undantaget är bara hårdmetallkvaliteten H8,
eftersom den används som standard hos
OERTLI. Artikelnumren för hårdmetallkvalitet
H8 saknar suffix.

Exempel:
KP171300 = H8 (hårdmetallkvalitet )
KP171300H6C02 = H6 med beläggning

Profilerade klämdelar:

Hos spännsystem med profilerade klämdelar
får de enskilda klämdelarna en egen be-
teckning. Den är till för en bättre identifiering
av de enskilda klämdelarna.

Beteckningstyper:
APL = avvisare
PI/PA = protect
SPL = stödplatta
DRB = profilerad tryckback

Exempel:

KP171300 = Egg
KP171300SPL = Stödplatta
KP171300DRB = Prof. tryckback
KP171300APL = Avvisare

Avkortade standarddelar:

Standarddelar som har kortats av individuellt
har följande suffix:

L + avkortad längd i millimeter

Exempel:
TA469720L195 (avkortad till 195 mm)
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9.3. Ritningsnummer

Ritningsnumren hos OERTLI är uppbyggda
på det sätt som det följande exemplet visar:

A: Ritningstyp (prefix)
B: Projektnummer
C: Löpnummer
D: Versionsnummer
E: Ändringsindex (alfabetiskt stigande)

9.4. Symboler

Förbjudet att använda skadade
verktyg

Varning för roterande verktyg

Varning för skärskador

Varning för bakslag

Varning för frätande ämnen

Läs bruksanvisningen

Använd skyddshandskar

Använd skyddsglasögon

Använd hörselskydd

Använd skyddsskor

9.5. Enheter

9.5.1. Tabell för enheter

Storlek Enhet Omräkning

Längd [mm] x 0.03937 = [inch]

Längd [m] x 39.370 = [inch]

Massa (vikt) [g] x 0.035 = [oz]

Massa (vikt) [kg] x 2.2046 = [lb]

Kraft [N] x 0.22481 = [lbf]

Kraft [kN] x 101.9716 = [kp]

Vridmoment [Nm] x 0.738 = [Ibf ft]

Tryck [bar] x 14.504 = [PSI]

Temperatur [°C] (°C x 1.8) + 32 = [°F]

Varvtal [1/min] ---

Densitet [kg/m³] ---
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