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1. Opis

Narzędzia firmy OERTLI są to narzędzia do
frezowania, które mogą być zestawami
narzędziowymi, składającymi się z jednego
lub kilku frezów, lub też pojedynczymi
narzędziami. Płytki skrawające są połączone
trwale z korpusem narzędzia poprzez trwałe
połączenie materiałów (uzbrojenie) lub
występują jako płytki obracane lub wymienne
w systemie zaciskowym.

Elementy mocujące firmy OERTLI służą jako
punkt połączenia między zamocowaniem
napędu wrzeciona maszyny a narzędziem.
Elementy mocujące są przeznaczone do
różnych systemów mocujących wrzecion
(HSK, SK, itd.) oraz na różne średnice
chwytów i otworów.

Należy stosować się również do instrukcji
obsługi danego produktu, które można
znaleźć na dołączonej płycie CD lub na
stronie www.oertli.com.

1.1. Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

Narzędzia firmy OERTLI są przeznaczone
wyłącznie do obróbki skrawaniem. Służą one
do fugowania, wręgowania i nadcinania oraz
profilowania z uwzględnieniem miejsca i
sposobu użycia.

Obrabiane materiały:

- drewno miękkie
- drewno twarde
- drewno egzotyczne
- płyta wiórowa
- MDF
- drewno warstwowe
- laminaty (drzewne i sztuczne)
- tworzywa sztuczne

Miejsce i rodzaj użycia:

- obrabiarki do drewna
- fugowanie, wręgowanie i szczelinowanie,

a także profilowanie
- rodzaje posuwów: posuw ręczny lub

mechaniczny - w zależności od
oznaczenia urządzenia

- zakres prędkości obrotowej lub maks.

prędkość obrotowa - w zależności od
oznaczenia urządzenia

1.2. Warianty

1.2.1. Typ narzędzia

Narzędzia firmy OERTLI są używane w
następujących wersjach:

- frezy do otworów na wale
- frezy do otworów na tulei
- frezy do otworów na chwycie

narzędziowym
- frezy trzpieniowe

1.2.2. Materiały skrawające

Płytki skrawające mogą być wykonane z
różnych materiałów, na przykład:

- stop odlewniczy na bazie kobaltu (ST)
- stal stopowa narzędziowa (SP)
- stal narzędziowa wysokostopowa (HL)
- stal wysokostopowa do szybkiej obróbki

(HS)
- niepowlekany spiek twardy na bazie

węglika wolframu (HW)
- powlekany spiek twardy (HC)
- diament polikrystaliczny (DP)
- diament monokrystaliczny (DM)

1.2.3. Jakość materiału na korpusy frezów

Korpusy frezów są wykonywane ze stali lub
stopów aluminium o dużej wytrzymałości. W
przypadku korpusów aluminiowych należy
przestrzegać specjalnych zaleceń
dotyczących ich czyszczenia.

1.2.4. Śruby mocujące

W zależności od konstrukcji gniazda noża, w
przypadku narzędzi z odwracanymi nożami i
korpusów aluminiowych stosowane są
dłuższe śruby niż w przypadku korpusów
stalowych.

Obowiązują następujące ogólne wytyczne
odnośnie głębokości wkręcania:
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Korpusy wykonane ze stali oraz korpusy
wykonane z aluminium z zastosowaniem
wkładu Helicoil:

- min. 0,8 x średnica śrub

Korpusy wykonane ze aluminium bez wkładu
Helicoil:

- min. 1,5 x średnica śrub

1.2.5. Elementy mocujące do narzędzi
trzpieniowych

Elementy mocujące firmy OERTLI do
narzędzi trzpieniowych mogą występować w
następujących podstawowych wariantach:

- uchwyt zaciskowy TRIBOS
- uchwyt wiertarski krótki
- uchwyt hydrauliczny
- uchwyt z tuleją zaciskową
- uchwyt zwykły
- uchwyt termokurczliwy
- uchwyt zaciskowy SINO

1.2.6. Elementy mocujące do narzędzi
wiertarskich

Elementy mocujące firmy OERTLI do
mocowania narzędzi wiertarskich mogą
występować w następujących wariantach
podstawowych:

- tuleje
- wały do mocowania

1.2.7. Zestawienie kompletów narzędzi

Komplet narzędzi jest zestawem
poszczególnych narzędzi do wiercenia
umieszczonych na jednym mocowadle lub
jednym wale. Są one oznaczone prefiksem
"TE" i następującym po nim numerem
narzędzia. Komplet narzędzi tworzy jednostkę
funkcjonalną. Poszczególne frezy wiertnicze
mogą też być częściowo wymieniane
pomiędzy sobą przy odpowiednim wykonaniu.
Należy łączyć tylko te narzędzia, które zostały
do tego odpowiednio wykonane przez firmę
OERTLI Werkzeuge AG.

Proszę również wziąć pod uwagę rozdział
"Jakość wyważenia przy narzędziach CNC".

1.3. Ogólne warunki gwarancji

Świadczenia gwarancyjne obejmują naprawę
lub wymianę wadliwych narzędzi i urządzeń
mocujących firmy OERTLI, które wykazują
wyłącznie wady wykonania lub wady
materiałowe. Okres gwarancji biegnie od daty
zakupu i jest określony w ogólnych
warunkach handlowych.

2. Bezpieczeństwo

Nasze urządzenia mocujące i narzędzia
odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy
technicznej i zostały wyprodukowane zgodnie
z normą europejską EN 847-1 i kolejnymi.

W celu bezpiecznego stosowania urządzenia
mocującego lub narzędzia należy
przestrzegać wytycznych producenta
maszyny. Właściwe przepisy są podane w
instrukcji obsługi stosowanej maszyny do
obróbki drewna.

Przed użyciem tego narzędzia należy
zapoznać się z umiejscowieniem i sposobem
działania niezbędnych urządzeń
bezpieczeństwa maszyny do obróbki drewna.

Wszelkie prace mogą być wykonywane tylko
przez odpowiednio wykwalifikowany personel,
przeszkolony w zakresie postępowania z
narzędziami i maszynami do obróbki drewna
oraz właściwych urządzeń mocujących.

Użycie narzędzia lub urządzenia mocującego
jest dozwolone tylko do celów opisanych jako
"zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”

oraz przy uwzględnieniu poniższych
wskazówek bezpieczeństwa.

2.1. Hasła ostrzegawcze

Poniższe wskazówki mają zwracać uwagę na
następujące stopnie zagrożeń:

"NIEBEZPIECZEŃSTWO" które
prowadzą bezpośrednio do
ciężkich uszkodzeń ciała lub
śmierci.
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"OSTRZEŻENIE" które
potencjalnie mogą prowadzić do
ciężkich uszkodzeń ciała lub
śmierci.

"UWAGA" które potencjalnie mogą
prowadzić do lekkich uszkodzeń
ciała.

Hasło ostrzegawcze
"OGŁOSZENIE” wskazuje
niebezpieczeństwa, które mogą
powodować szkody materialne.

2.2. Ogólne źródła niebezpieczeństw

2.2.1. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z
elementami tnącymi

Źródło niebez-
pieczeństwa Kontakt z elementami

tnącymi narzędzia.

Następstwo Rany cięte, ukłucia,
zgniecenia.

Prawdopodo-
bieństwo W przypadku kontaktu z

narzędziem zawsze
istnieje
niebezpieczeństwo
zranienia.

Unikanie Nosić rękawice ochronne
przetestowane zgodnie z
normą EN 388.

Zagrożenie real-
nego zdarzenia Udzielić pierwszej

pomocy. Zgłosić się do
lekarza.

2.2.2. Spadające części

Źródło niebez-
pieczeństwa Obrażenia ciała lub

szkody rzeczowe

spowodowane przez
spadające części.

Następstwo Zgniecenia, stłuczenia w
obszarze stóp i/lub
uszkodzenie narzędzia.

Prawdopodo-
bieństwo Zawsze podczas

transportu lub
niewłaściwego
przechowywania.

Unikanie Transportować w
odpowiednim
opakowaniu lub
urządzeniu.
Nosić odpowiednie
obuwie ochronne.

Zagrożenie real-
nego zdarzenia Udzielić pierwszej

pomocy.
Skontaktować się z
dostawcami/producenta-
mi.

2.2.3. Wadliwe części lub elementy

Źródło niebez-
pieczeństwa Zużyte lub nieprawidłowo

zamontowane elementy,
które mogą powodować
niewyważenie lub utratę
siłę mocującej.

Następstwo Uszkodzenie narzędzia.

Prawdopodo-
bieństwo Podczas prac

związanych z montażem i
demontażem oraz
długotrwałym
stosowaniem lub
przechowywaniem.

Unikanie Poprzez regularne
kontrole wzrokowe.
Stosować tylko
oryginalne części
zamienne.

Zagrożenie real-
nego zdarzenia Sprawdzić, czy narzędzie
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nie jest uszkodzone. W
przypadku uszkodzenia
należy natychmiast zlecić
producentowi
sprawdzenie narzędzia.

2.2.4. Moment dokręcenia

Źródło niebez-
pieczeństwa Śruby mocujące

dokręcone zbyt niskim
lub zbyt wysokim
momentem dokręcenia.

Następstwo Uszkodzenie narzędzia w
wyniku straty siły
mocującej w systemie
mocującym.

Prawdopodo-
bieństwo Po długim okresie

nieużywania narzędzia.

Unikanie Dokręcić wszystkie śruby
bezodrzutowym kluczem
dynamometrycznym.
Sprawdzić śruby
mocujące, które od
dłuższego czasu nie były
poluzowywane (np. po
przeprowadzeniu
konserwacji).

Zagrożenie real-
nego zdarzenia Jeśli śrub nie można

dokręcić podanym
momentem dokręcenia,
należy natychmiast
wyłączyć narzędzie i
razie potrzeby oddać
producentowi do
sprawdzenia.

2.2.5. Modyfikacja produktów OERTLI

Źródło niebez-
pieczeństwa Nieprawidłowe

modyfikacje narzędzi i
urządzeń mocujących
przez użytkownika.

Następstwo Poważne obrażenia ciała
i/lub szkody materialne.

Prawdopodo-
bieństwo Zawsze w przypadku

samodzielnych
modyfikacji przez
użytkownika.

Unikanie Wykonanie wszelkich
modyfikacji należy zlecać
wyłącznie firmie OERTLI
lub za jej zgodą. Zawsze
używać oryginalnych
części.

Zagrożenie real-
nego zdarzenia Udzielić pierwszej

pomocy.
Skontaktować się z
dostawcami/producenta-
mi.

2.3. Wymagane środki ochrony

Okulary ochronne
Okulary ochronne służą do ochrony
oczu przed poderwanymi
częściami podczas obróbki drewna
oraz przed rozpryskiem cieczy, do
którego może dojść podczas
czyszczenia narzędzi.

Rękawice ochronne
Rękawice ochronne chronią
podczas dotykania, montażu lub
demontażu narzędzia przed ranami
ciętymi i ukłuciami. Używać
wyłącznie rękawic ochronnych
przetestowanych zgodnie z normą
EN 388 (niebezpieczeństwa
mechaniczne).

Środki ochrony słuchu
Noszenie środków ochrony słuchu
chroni słuch przed zwiększonym
hałasem podczas obróbki drewna.

Obuwie ochronne
Obuwie ochronne służy do ochrony
stóp przed spadającymi
przedmiotami.

Ewentualne inne wymagane środki ochronny
są podane w instrukcji obsługi producenta
maszyny.

8 / 41



3. Uruchomienie

3.1. Rozpakowanie/transport

Podczas dotykania narzędzia
istnieje niebezpieczeństwo
przecięcia i ukłucia bardzo ostrymi
krawędziami tnącymi.

Podczas rozpakowywania i
pakowania oraz manipulowania
elementami/narzędziami należy
zachować ostrożność.

Nie chwytać narzędzi za krawędzie
tnące.

Nosić odpowiednie rękawice
ochronne (zgodnie z EN 388).

Niebezpieczeństwo przecięcia i
zgniecenia przez spadające
przedmioty.

Narzędzia transportować i
przechowywać tylko w
odpowiednim opakowaniu lub
urządzeniu.

Upewnić się, czy narzędzie jest
prawidłowo umieszczone w
uchwycie.

Podczas posługiwania się ciężkimi
narzędziami należy zawsze nosić
odpowiednie obuwie ochronne.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia
elementu mocującego i narzędzia
wskutek uderzenia.

Podczas rozpakowywania i
pakowania oraz manipulowania
elementami/narzędziami należy
zachować ostrożność.

Narzędzia kłaść zawsze na
miękkich podkładkach.

Elementy mocujące i narzędzia
transportować zawsze w
odpowiednim opakowaniu.

Do transportu używać zawsze
oryginalnych opakowań.

3.2. Montaż

Elementy mocujące z
zamocowaniem ze stożkiem
niesamohamownym wymagają
bolca wciągowego. Bez niego
narzędzie nie będzie trzymane we
wrzecionie.
W razie niezastosowania bolca
występuje niebezpieczeństwo
uszkodzenia elementu mocującego
i narzędzia.

Odpowiedni bolec należy
zamontować na uchwycie ze
stożkiem niesamohamownym
przed włożeniem narzędzia do
wrzeciona.

Zanik siły mocującej może
spowodować uszkodzenie
narzędzia, krawędzi tnących oraz
systemów i elementów
mocujących.

Wszystkie powierzchnie
uczestniczące w zaciskaniu muszą
być czyste - nie mogą być
zabrudzone np. olejem, smarem,
wodą itp.

Regularnie sprawdzać wszystkie
urządzenia mocujące pod kątem
uszkodzeń i natychmiast wymienić
uszkodzone na nowe.

Do czyszczenia nie wolno używać
materiałów włóknistych, np. wełny
wtórnej.
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Niebezpieczeństwo przecięcia,
zgniecenia lub zagrożenie dla życia
w następstwie przypadkowego
uruchomienia maszyny podczas
wymiany narzędzia lub ostrzy.

Przerwać zasilanie maszyny w
energię elektryczną.

Upewnić się, że włączenie
maszyny przez osoby trzecie
podczas prac jest niemożliwe.

Elementy mocujące z narzędziami należy
zamocować i zabezpieczyć zgodnie z
zaleceniami producenta maszyny!
Obowiązujące zasady można znaleźć w
instrukcji obsługi obrabiarki.

4. Obsługa i eksploatacja

Wirujące narzędzie może być
przyczyną skaleczenia lub
zmiażdżenia.

Nie wystawiać kończyn w kierunku
wirującego narzędzia.

Nie hamować narzędzia
przyciskając go w przeciwnym
kierunku.

Nie pracować bez odpowiedniej
osłony.

4.1. Przed rozpoczęciem pracy

Sprawdzić elementy mocujące i narzędzia
pod kątem uszkodzeń i zamocowania oraz
stan krawędzi tnących narzędzi.
Wytyczne na temat serwisowania
uszkodzonych lub tępych krawędzi tnących
można znaleźć w rozdziale "Serwisowanie/
czyszczenie" odpowiedniej instrukcji obsługi
obrabiarki.
Opis postępowania w zakresie konserwacji i
przechowywania można znaleźć w rozdziale
"Konserwacja/przechowywanie" w niniejszej
instrukcji.

Występuje niebezpieczeństwo
zniszczenia narzędzia lub ostrza
wskutek przeciążenia.
Istnieje zagrożenie skaleczenia,
zmiażdżenia lub utraty życia
spowodowane przez odpryskujące
elementy.

Uszkodzone lub odkształcone
elementy mocujące i narzędzia
oraz elementy mocujące i
narzędzia z zardzewiałymi
połączeniami śrubowymi nie mogą
być używane.

Naprawami uszkodzonych
elementów mocujących i narzędzi
powinien zajmować się wyłącznie
ich producent.

Sprawdzić dane robocze maszyny,
np. prędkość obrotową, kierunek
obrotów i posuw, a następnie
porównać je z dopuszczalnymi
wartościami danych roboczych
elementu mocującego i narzędzia.

W przypadku narzędzi złożonych,
wysokość i grubość
zamocowanych płytek
skrawających nie może być
mniejsza, niż 1 mm.

Po transporcie, dłuższym
przechowywaniu lub dłuższym
okresie nieużywania należy
sprawdzić wszystkie połączenia
śrubowe pod względem korozji.
Zardzewiałe śruby muszą zostać
wymienione. Otwory gwintowane
należy sprawdzić pod względem
tolerancji kształtu i wytrzymałości.

Wskutek transportu, silnych
wstrząsów przy obróbce lub po
dłuższym okresie przechowywania/
nieużywania, w połączeniach
śrubowych mogą wystąpić tzw.
efekty osadzania wywołane np.
wibracjami i różnicami temperatury,
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które powodują znaczący spadek
siły mocującej.
Istnieje zagrożenie skaleczenia,
zmiażdżenia lub utraty życia
spowodowane przez odpryskujące
elementy.

Przed każdym użyciem należy
wszystkie śruby dokręcić do
wymaganego momentu
skręcającego.

Elementy mocujące i narzędzia
należy chronić przed drganiami.

W miarę możliwości elementy
mocujące i narzędzia należy
przechowywać w stałej
temperaturze.

4.2. Możliwe rodzaje posuwu

Narzędzia jednoczęściowe mogą być łączone
w zestawy lub kombinacje narzędziowe.
Poszczególne narzędzia składowe takich
zestawów lub kombinacji, które nie nadają się
do pracy z posuwem ręcznym, są w okolicach
piasty zabezpieczone bolcem przed użyciem
jako pojedyncze narzędzie.

Przy posuwie ręcznym występuje
niebezpieczeństwo skaleczenia,
zmiażdżenia lub utraty życia
wskutek odrzutu obrabianego
elementu.

Przy posuwie ręcznym należy
frezować przeciwbieżnie.

Poszczególnych narzędzi
zabezpieczonych bolcami nie
używać przy posuwie ręcznym.

Z oznaczenia podanego na narzędziu można
się dowiedzieć, czy narzędzie to nadaje się do
pracy z posuwem ręcznym, czy
mechanicznym:

Oznaczenie MAN:
=> Narzędzie nadaje się do pracy przy
posuwie ręcznym

Metoda pracy:
=> tylko frezowanie przeciwbieżne (1)

Oznaczenie MEC:
=> Narzędzie nadaje się do pracy przy
posuwie mechanicznym

Metoda pracy:
=> frezowanie przeciwbieżne (1) lub
współbieżne (2)

Upewnić się, że przed rozpoczęciem prac
zostały ustawione prawidłowe parametry
maszyny.

4.3. Dopuszczalny zakres prędkości
obrotowej

Przeciążenie narzędzia może
spowodować jego zniszczenie.
Istnieje zagrożenie skaleczenia,
zmiażdżenia lub utraty życia
spowodowane przez odpryskujące
elementy.

Niektóre elementy mocujące mogą
pracować tylko w jednym kierunku
obrotu. Sprawdzić ewentualny
podany kierunek obrotów elementu
mocującego i porównać go z
kierunkiem obrotów narzędzia oraz
nastawionym kierunkiem obrotów
maszyny.
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W przypadku narzędzi
trzpieniowych i wiertarskich, np. na
tulejach:
Sprawdzić maksymalną
dopuszczalną prędkość obrotową
elementu mocującego i porównać
ją z dopuszczalną prędkością
używanych narzędzi. Najmniejsza
wartość będzie zawsze
maksymalną dopuszczalną
prędkością obrotową danej
kombinacji elementów.
Najmniejsza maksymalna
prędkość obrotowa wszystkich
elementów mocujących i narzędzi
nie może być przekroczona.

W przypadku narzędzi
wiertarskich, np. na wałach do
mocowania CNC:
Narzędzia wiertarskie na wałach
CNC, np. z uchwytami HSK lub
uchwytami ze stożkami
niesamohamownymi, nie mogą być
używane bez sprawdzenia
wytrzymałości.
Dla każdej kombinacji robocza
prędkość obrotowa musi być
sprawdzona oddzielnie. Informację
o tym, czy były robione obliczenia
dla danej kombinacji, można
znaleźć na rysunku klienta. Jeżeli
dla danej kombinacji nie ma
rysunku klienta, należy ją
sprawdzić pod względem
wytrzymałości eksploatacyjnej.

Przy posuwie ręcznym, jeżeli
prędkość obrotowa spadnie poniżej
dopuszczalnego zakresu,
występuje niebezpieczeństwo
skaleczenia, zmiażdżenia lub
utraty życia wskutek odrzutu
obrabianego elementu.

Przy posuwie ręcznym nie obniżać
prędkości obrotowej poniżej
dopuszczalnego zakresu.

4.3.1. Oznaczenie narzędzi z otworem i
narzędzi zespołowych

A: Marka/producent
B: Nr katalogowy / nr frezu
C: Wymiary [mm] i oznaczenie MAN/MEC
D: maksymalna prędkość obrotowa lub

dopuszczalny zakres prędkości obrotowej
[1/min], np. n maks. 10100

Oznaczenie jest umieszczone na korpusie
narzędzia lub w przypadku narzędzi
zespołowych na urządzeniu mocującym.

4.4. Mocowanie narzędzi trzpieniowych

W celu zapewnienia prawidłowego i
niezawodnego przenoszenia sił powstających
w procesie skrawania, element mocujący i
jego zastosowanie musi spełnić bardzo
wysokie wymagania.

Spadek siły mocującej może
spowodować uszkodzenia
narzędzia, ostrzy i systemów
mocujących.
Istnieje zagrożenie skaleczenia,
zmiażdżenia lub utraty życia
spowodowane przez odpryskujące
elementy.

Uszkodzone elementy zaciskowe,
np. śruby, tuleje zaciskowe, bolce
wciągowe i nakrętki mocujące,
należy zawsze wymieniać.

Porównać efektywną średnicę
chwytu narzędzia z podanymi
tolerancjami elementu
mocującego.
Narzędzia trzpieniowe, których
średnica chwytu nie mieści się w
granicach tolerancji, nie mogą być
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używane z danym elementem
mocującym.

Narzędzie może ulec zniszczeniu
wskutek przeciążenia lub
niewyważenia.
Istnieje zagrożenie skaleczenia,
zmiażdżenia lub utraty życia
spowodowane przez odpryskujące
elementy.

Należy porównać dane dla
elementu mocującego dotyczące
minimalnej długości mocowania z
oznaczeniem na narzędziu.
Większą wartość należy przyjąć za
minimalną długość mocowania.

Zmierzyć mimośrodowość (em)
elementu mocującego i porównać
jej wartość z wartością podaną na
oznaczeniu narzędzia (e). Element
mocujący może być użyty tylko
wówczas, gdy "em ≤ e".
Postępować zgodnie z opisem
podanym w rozdziale "Pomiar
mimośrodowości zamocowania".

Nie należy używać elementów
mocujących o wartości "em > 0.1".
W razie potrzeby oddać element
mocujący do dostawcy celem
naprawy.

4.4.1. Minimalna długość mocowania
zgodnie z normą EN 847‑2

A: stare określenie
B: nowe określenie zgodnie z normą EN

847-2

średnica chwytu, D

[mm]

min. długość zamocowania, Le

[mm]

D ≤ 10 ≥ 20

10 < D < 25 ≥ 2.0 * D

D ≥ 25 ≥ 1.8 * D

4.4.2. Oznaczenia narzędzi trzpieniowych

A: Oznaczenie minimalnej długości
mocowania

B: Wymiary [mm]
C: Materiały na narzędzia skrawające i

oznaczenie MAN/MEC
D: maksymalna prędkość obrotowa [1/min],

np. n maks. 18000
E: maksymalna dopuszczalna

mimośrodowość (e)
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Oznaczenie jest umieszczone na chwycie
narzędzia.

4.4.3. Oznaczenie narzędzi z chwytem
HSK

Uwaga: Poniższy rozdział dotyczy tylko
narzędzi, które zostały dostarczone
po grudzień 2016 r.

W przypadku narzędzi z chwytem HSK z
podwyższonymi i odbiegającymi od wartości
podanych w poniższej tabeli siłami
mocującymi oznaczona jest dodatkowo
wymagana siła mocująca wrzeciona
obrabiarki (A).

Jeżeli na wale mocującym HSK nie podano
żadnych wartości, należy przyjąć następujące
wartości:

Siła mocująca (A) uchwytów HSK w
kształcie E:

Wielkość znamionowa

(D)

40 50 63 80 100

Siła mocująca [kN] 6.8 11 18 28 45

Siła mocująca (A) uchwytów HSK -w
kształcie F:

Wielkość znamionowa

(D)

50 63 80 85* 100

Siła mocująca [kN] 6.8 11 18 28 28

*Specjalny wał HSK z rozszerzonym płaskim
stykiem (z 80 do 85 mm) np. do systemów
Powerlock.

Inne siły mocujące wałów HSK w wersjach
specjalnych bez opisu na wale HSK przed
użyciem wymagają wyjaśnienia z danym
dostawcą narzędzi.

Siłę mocującą występującą we wrzecionie
można ustalić za pomocą miernika siły
mocującej.

Zbyt mała siła mocująca może
doprowadzić do awarii lub
niestabilności na złączu HSK.
Niebezpieczeństwo przecięcia,
zgniecenia lub zagrożenie dla życia
spowodowane przez wylatujące
części.

Oczyścić uchwyt HSK przed
każdym użyciem.

W razie potrzeby sprawdzić siłę
mocującą, używając miernika siły
mocującej.

4.4.4. Pomiar mimośrodowości
zamocowania

Mimośrodowość mocowania można
sprawdzić za pomocą trzpienia kontrolnego.
Musi on spełnić następujące warunki:

- Tolerancja średnicy trzpienia kontrolnego
"h7" dla d ≥ 12 mm i "h8" dla d < 12 mm

- Dokładność trzpienia
kontrolnego = 0,002 mm

- Chropowatość powierzchni maks.
Ra = 0,4 µm

- Hartowany

Do pomiaru mimośrodowości mocowania
niezbędny jest czujnik zegarowy. Musi on
spełnić następujące warunki:

- Rozdzielczość czujnika
zegarowego = 0,001 mm

- Dokładność czujnika
zegarowego = 0,006 mm

Średnica (d) trzpienia kontrolnego to średnica
chwytu urządzenia mocującego.
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Do obliczania zmierzonej mimośrodowości
(em) stosuje się następujące równanie:

1: Wrzeciono napędowe / trzpień elementu
uchwytowego

2: Element uchwytowy
3: Miejsce kontroli
4: Trzpień kontrolny

L1: ((L-Le)/2) + 10 [w mm]
Lg: Długość trzpienia narzędzia
d: Średnica trzpienia kontrolnego
Le: Długość mocowania trzpienia kontrolnego

/ narzędzia
L: Całkowita długość narzędzia
T: Błąd współśrodkowości w miejscu kontroli
β: Błąd kątowy

Dane dotyczące Le znajdują się w rozdziale
„Minimalna długość mocowania zgodnie z
normą EN 847-2”.

Zmierzona mimośrodowość (em) musi być
mniejsza lub równa dopuszczalnej
mimośrodowości (e).

Dopuszczalna mimośrodowość (e) jest
podana na narzędziu.

4.5. Dopuszczalna masa narzędzia i
wymiary narzędzia dla urządzeń
mocujących ze stożkiem
niehamowalnym (SK)

Od października 2013 zgodnie z europejską
normą bezpieczeństwa EN 847‑2 wszystkie
urządzenia mocujące CNC muszą być
sprawdzane pod kątem ich naprężenia
niszczącego. Z wyliczenia tego może wynikać
dla odpowiedniej kombinacji narzędzi
(zestawu narzędzi) konieczność
zredukowania roboczej prędkości obrotowej.

Pęknięcie narzędzia lub
urządzenia mocującego przez
nadmierne obciążenie.
Zagrożenie obrażeniami lub
zagrożenie życia przez części
wyrzucone w powietrze podczas
eksploatacji.

Przestrzegać wielkości zadanych
dotyczących maksymalnej masy,
długości niepodpartej i średnicy
narzędzia odpowiedniego
narzędzia mocującego. Porównać
te wielkości zadane z
maksymalnymi wielkościami
zadanymi używanej obrabiarki.
W żadnym wypadku nie
przekraczać tych wielkości
zadanych bez zgody
odpowiedniego dostawcy.
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A: długość niepodparta
B: średnica narzędzia

4.6. Dopuszczalna masa narzędzia i
wymiary narzędzia dla urządzeń
mocujących ze stożkowym chwytem
drążonym (HSK)

Od października 2013 zgodnie z europejską
normą bezpieczeństwa EN 847‑2 wszystkie
urządzenia mocujące ze złączem HSK muszą
być sprawdzane dodatkowo pod kątem ich
wytrzymałości eksploatacyjnej. To wyliczenie
jest zależne od wielu oddziałujących
parametrów i prowadzi do tego, że nie można
tworzyć tabel z wartościami granicznymi.

Pęknięcie narzędzia lub
urządzenia mocującego przez
nadmierne obciążenie.
Verletzungs- oder Lebensgefahr

durch wegfliegende Teile im
Betrieb.

Każda kombinacja narzędzi, która
jest mocowana w urządzeniu
mocującym za pomocą złącza HSK
musi być zgodnie z zaleceniami
europejskiej normy
bezpieczeństwa
EN 847‑2 sprawdzana pod kątem
jej wytrzymałości eksploatacyjnej.

Dane na temat maksymalnej
prędkości obrotowej, z jaką może
być eksploatowana kombinacja
narzędzi (zestaw narzędzi),
znajduje się na rysunku narzędzia.

4.7. Parametry obróbki

Narzędzie może ulec zniszczeniu
wskutek przeciążenia.
Istnieje zagrożenie skaleczenia,
zmiażdżenia lub utraty życia
spowodowane przez odpryskujące
elementy.

Drgania podczas obróbki powinny
być ograniczone do minimum.

W razie potrzeby należy
dostosować posuw, prędkość
obrotową i głębokość obróbki.

Poprawić stabilność zaciśnięcia
obrabianego elementu.

4.7.1. Głębokość robocza frezu tarczowego
do żłóbków, z chwytem

Złamanie narzędzia lub krawędzi
tnącej przy przeciążeniu.
Obrażenia lub zagrożenie życia
przez części wyrzucone podczas
pracy.

Nie przekraczać głębokości
roboczej maks. 3 x średnica
narzędzia.
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Przy głębokościach roboczych
powyżej 1 x średnica narzędzia
posuw musi być zredukowany
proporcjonalnie do wybranej
głębokości roboczej.

4.7.2. Głębokość wiercenia głowicą
frezarską CASTOR‑Sprint

Złamanie narzędzia lub krawędzi
tnącej przy przeciążeniu.
Obrażenia lub zagrożenie życia
przez części wyrzucone podczas
pracy.

Nigdy nie używać głowicy
frezarskiej CASTOR-Sprint
jednoosiowo.

Głowicę frezarską CASTOR-Sprint
zagłębiać zawsze w materiał z
ruchem w osi X i/lub Y.

4.7.3. Uchwyt wiertarski krótki

Pęknięcie narzędzia lub
urządzenia mocującego przez
nadmierne obciążenie.
Zagrożenie obrażeniami lub
zagrożenie życia przez części
wyrzucone w powietrze podczas
eksploatacji.

Uchwyty wiertarskie nadają się
tylko do wiercenia i dlatego mogą
być eksploatowane wyłącznie
jednoosiowo.

Nigdy nie używać uchwytu
wiertarskiego do frezowania.

4.8. Przyczyny ewentualnego zniszczenia
noży lub narzędzi

Następujące przyczyny mogą doprowadzić do
zniszczenia noży:

- zarysowania lub zmiana geometrii
skrawania wskutek niewłaściwego
ostrzenia

- wsteczne ruchy obrabianego elementu
- zakleszczenie narzędzia przez odpady

(przede wszystkim przy odcinaniu)
- przegrzanie wskutek tarcia przy zbyt

małej prędkości posuwu, głębokości
roboczej lub tępego ostrza

- za duża prędkość posuwu
- za duża głębokość robocza
- za słabe zamocowanie obrabianego

elementu
- drgania maszyny

W wyniku zbyt dużego posuwu
podczas obróbki może dojść do
uszkodzenia narzędzia.

Przed każdym użyciem narzędzia
należy sprawdzić wszystkie dane
obróbki i dostosować lub
zmniejszyć je w razie potrzeby.

5. Serwisowanie/czyszczenie

Jakość elementów mocujących i narzędzi
oraz bezpieczeństwo pracy są
zagwarantowane tylko wtedy, gdy elementy te
są przed użyciem czyszczone i sprawdzane.

Przy dokręcaniu połączeń śrubowych należy
dokładnie przestrzegać podanych przez nas
momentów dokręcających (używać kluczy
dynamometrycznych). Tylko w ten sposób
można uzyskać wymagane zamocowanie.

Niezamontowane noże odwracane
lub wymienne mogą być przyczyną
zniszczenia narzędzia lub noża
wskutek niewyważenia.
Istnieje zagrożenie skaleczenia,
zmiażdżenia lub utraty życia
spowodowane przez odpryskujące
elementy.

Nie wolno montować noży
odwracanych lub wymiennych w
sposób niesymetryczny.

W jednym systemie mocującym
używać takich samych śrub i
elementów mocujących.
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Zardzewiałe połączenia śrubowe
mogą być przyczyną zniszczenia
narzędzia lub noża.
Istnieje zagrożenie skaleczenia,
zmiażdżenia lub utraty życia
spowodowane przez odpryskujące
elementy.

Uszkodzone lub zardzewiałe śruby
i elementy mocujące należy
zawsze wymieniać. Oprócz tego
należy sprawdzić odpowiednie
otwory gwintowane pod względem
tolerancji kształtu oraz
wytrzymałości.

Przeciążenie tępych lub
uszkodzonych noży skrawających
może być przyczyną zniszczenia
narzędzia lub noży.
Niebezpieczeństwo przecięcia,
zgniecenia lub zagrożenie dla życia
spowodowane przez wylatujące
części podczas eksploatacji.

Używać tylko oryginalnych części
zamiennych firmy OERTLI
Werkzeuge AG.

W przypadku noży odwracanych i
wymiennych:

- nie ostrzyć, tylko w
odpowiednim czasie
wymieniać

- postępować zgodnie z
instrukcją wymiany noży dla
danego systemu skrawającego

W przypadku narzędzi złożonych i
narzędzi jednoczęściowych, np. pił,
frez DP lub HW, frez spiralnych ze
spieków twardych:

- ostrzyć lub wymieniać
- postępować przy tym zgodnie z

odpowiednimi wskazówkami
podanymi w rozdziale
"Serwisowanie"

Tępe lub uszkodzone noże należy naostrzyć
lub wymienić, gdy:

- strefy ścierania krawędzi skrawających
zwiększyły się do wielkości
powyżej 0.2 mm (należy zwracać
szczególną uwagę na strefy głównego
ścierania)

- na ostrzu widać wyłamania
- na drewnie widać wypalenia
- powierzchnia obrabianego elementu nie

spełnia stawianych wymagań
- pobór prądu przez maszynę wyraźnie

wzrósł (powyżej 10%)

5.1. Momenty dokręcenia

Niewystarczające zamocowanie,
pęknięcie śrub lub uszkodzenie w
wyniku przeciążenia.
Niebezpieczeństwo obrażeń lub
zagrożenie dla życia
spowodowane przez wylatujące
części podczas eksploatacji.

Użyć bezodrzutowego klucza
dynamometrycznego.

Nie montować narzędzi ani
urządzeń mocujących, gdy są one
przechłodzone lub podgrzane.

W przypadku konieczności
dokręcenia więcej niż dwóch śrub
w jednym zespole mocującym
należy je dokręcać w kolejności od
środka na zewnątrz z wymaganym
momentem dokręcenia.
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5.2. Momenty dokręcenia dla elementów
mocujących

5.2.1. Uchwyt zaciskowy siłowy TRIBOS

Wymiana narzędzia jest możliwa tylko za
pomocą specjalnego przyrządu mocującego.

5.2.2. Uchwyt wiertarski krótki

Mechanizm do uchwytu wiertarskiego
krótkiego = 10 Nm

5.2.3. Uchwyt hydrauliczny

Mechanizm do uchwytu hydraulicznego = na
uderzenie

5.2.4. Uchwyty zaciskowe tulejowe

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

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

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

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

Nakrętka mocująca M48 x 2.0
(462 E / OZ 25) = 145 Nm
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5.2.5. Uchwyty zaciskowe

Śruby M12 do mocowania frezów = 35 Nm
Śruby M14 do mocowania frezów = 40 Nm
Śruby M16 do mocowania frezów = 45 Nm

5.2.6. Uchwyty termokurczliwe

Wymiana narzędzia jest możliwa tylko za
pomocą urządzenia do mocowania
termokurczliwego.

5.2.7. Uchwyty zaciskowe SINO

Nakrętka zaciskowa do SINO = 100 Nm

5.2.8. Frezy na tulejach

Śruby do mocowania frezów na
tulejach = 10 Nm
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5.2.9. Wały do mocowania

Śrubę M8 z gniazdem sześciokątnym 5 mm
do zamocowania frezu na trzpieniu
mocującym przykręcić momentem dokręcenia
równym 15 Nm i zabezpieczyć np. środkiem
LOCTITE.

Śrubę z T45 (1x w środku) do zamocowania
frezu na wałach mocujących o Ø25 i
Ø30 przykręcić momentem dokręcenia
równym 20 Nm i zabezpieczyć np. środkiem
LOCTITE.

Śrubę z T45 (3x) do zamocowania frezu na
wałach mocujących o Ø35 i Ø40 przykręcić
momentem dokręcenia równym 20 Nm i
zabezpieczyć np. środkiem LOCTITE.

Nakrętka M33 do mocowania frezów na
PowerLock = 80 Nm

5.2.10. Bolce wciągowe

Bolec wciągowy M10 na stożek
niesamohamowny = 20 Nm

Bolec wciągowy M12 na stożek
niesamohamowny = 24 Nm

Bolec wciągowy M16 na stożek
niesamohamowny = 30 Nm

5.2.11. Kołnierz do cięcia
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5.3. Momenty dokręcenia dla narzędzi z
ostrzami wymiennymi

5.3.1. System skrawający WIN

Wkręty bez łba lewe/prawe M5 do mocowania
noży = 3.5 Nm

Wkręty bez łba lewe/prawe M6 do mocowania
noży = 6.5 Nm

Śruby M6 do mocowania noży = 6.5 Nm

5.3.2. System skrawający do przeciągania
ze szczęką klinową

Śruby M4 do mocowania noży = 4 Nm

Śruby M5 do mocowania noży = 6.5 Nm

5.3.3. System do gwintowania wstępnego

Śruby do zamocowania noża = 4 Nm

5.3.4. System z nożami kwadratowymi

Śruby do mocowania noży = 4 Nm

5.3.5. System gwiazdowy

Śruby do mocowania noży = 4 Nm
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5.3.6. System noży rowkowych

Śruby do mocowania noży = 8 Nm

5.3.7. System przeciągania ze szczęką
przechylną

Śruby do mocowania noży = 6 Nm

5.3.8. System noży profilowych bez płytek
wsporczych

Śruba M6 z gniazdem sześciokątnym 3 mm
do zamocowania noża = 6 Nm.

Śrubę M6 z Torx 15 do zamocowania
noża = 6 Nm.

Śruby M8 do mocowania noży = 8 Nm

5.3.9. System noży profilowych z płytkami
wsporczymi

Śruby M6 do mocowania płytek
wsporczych = 6 Nm

Śruby M8 do mocowania noży = 8 Nm
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5.3.10. Mimośrodowy system noży

Mimośrody do mocowania noży = 4 Nm

5.3.11. System noży TOP‑FIT z
mocowaniem mimośrodowym

Mimośrody do mocowania noży = 4 Nm

5.3.12. System noży CASTOR

Śruby do mocowania noży = 4 Nm

5.3.13. System noży PUR

Lewe/prawe wkręty bez łbaM6 do mocowania
noży = 6.5 Nm
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5.3.14. System noży CAT

Śruby do mocowania noży = 6 Nm

5.3.15. System noży PROTECT

Śruby do mocowania noży = 4 Nm

5.3.16. System noży CASTOR‑Finish/
Classic

Śruby do mocowania noży = 4 Nm

5.3.17. System noży CASTOR‑Sprint

Śruby do zamocowania noża = 4 Nm

5.3.18. System noży profilowych na małe
średnice

Śruby M5 do mocowania noży = 2 Nm
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5.3.19. System noży zaokrąglających

Śruby M6 do mocowania noży = 6 Nm

5.3.20. TOP‑FIT System noży rowkowych

Śruby M5 do mocowania noży = 6 Nm

5.3.21. Komorowy system tnący z klockiem
dociskowym

Śruby M5 z Torx 20 do mocowania
noży = 6 Nm

Śruby M6 z Torx 20 do mocowania
noży = 6 Nm

Śruby M5 z Torx 10 lub Torx 15 do
zamocowania noża = 4 Nm

Śruby M6 z Torx 25 lub Torx 30 do
zamocowania noża = 10 Nm

5.3.22. System noży żłobnikowych

Śruby M5 do mocowania noży = 2 Nm
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5.3.23. System noży przeciągających z
małą szczęką przechylną

Śruby M5 do mocowania noży = 4 Nm

5.3.24. Lamellofrez z nożami wymiennymi

Mimośrody do mocowania noży = 4 Nm

5.3.25. Głowice frezowe PROFI‑VIT

Śruby M6 do mocowania noży = 6 Nm

Śruby M8 do mocowania noży = 8 Nm

Śruby M6 do mocowania płytek
wsporczych = 6 Nm

5.3.26. Frez do frezarek
górnowrzecionowych do frezowania
rowków ozdobnych

Nakrętka mocująca M24 x 1.0 do mocowania
noży = 40 Nm

Śruby do mocowania szczęki
dociskowej = 4 Nm
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5.3.27. Głowice frezowe SINUS

System mocowania SINUS:

Śruby M6 x 16 do mocowania korpusu
nożowego = 5 Nm

Śruby kulkoweM5 x 12 celem zabezpieczenia
noży zabezpieczyć środkiem np. LOCTITE.

Wkręty bez łba M6 x 16 zabezpieczyć
środkiem np. LOCTITE.

Korpus na dodatkowe noże:

Śruby M4 x 12 do mocowania noży = 4 Nm

Wkręty bez łbaM8 x 6 do mocowania korpusu
na dodatkowe noże = 8 Nm

Uzbrojony nóż dodatkowy:

Wkręty bez łba M8 x 10 do mocowania
korpusu na dodatkowe noże = 8 Nm

5.3.28. Głowice nożowe LEADER

Lewe/prawe wkręty bez łbaM6 do mocowania
noży = 6.5 Nm

5.3.29. Głowice nożowe do strugarek

Śruby M8 do mocowania noży = 20 Nm

Śruby M10 do mocowania noży = 25 Nm
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5.3.30. Głowica noża do strugarki z
systemem mocowania z gniazdem
sześciokątnym (inbusowym)

ŚrubaM12dokorpusówaluminiowych=25Nm

Śruba M12 do korpusów stalowych = 40 Nm

5.3.31. Głowice nożowe rowkowe

Śruby M8 do mocowania noży = 20 Nm

Śruby M10 do mocowania noży = 25 Nm

5.3.32. Frezy do złączy na miniwczepy

Śruby M6 do mocowania noży = 6 Nm

Śruby M8 do mocowania noży = 10 Nm
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5.3.33. Frezy trzpieniowe z ostrzami
obracanymi

tabeli 1: Śruby z Torx

tabeli 2: Śruby z gniazdem sześciokątnym

5.3.34. Głowice nożowe przechylne

Wkręty bez łbaM6 domocowania noży = 6.Nm

Śruby M5 do zaciskania elementu
przechylnego = 6 Nm

Nakrętki M6 lub M8 do zaciskania elementu
przechylnego = 15 Nm

Śruby M10 lub M12 do zaciskania elementu
przechylnego = 25 Nm

5.3.35. Wiertła

Wiertła do okuć z nożami do przeciągania:

Śruba M3 i M4 na ostrze środkowe, wiertło
wstępne i przeciągacz = 2 Nm

Wiertła do okuć z ostrzami obracanymi:

Śruby M3.5 na wiertło wstępne i ostrza
obracane = 3 Nm

Śruba M6 na ostrze środkowe = 4 Nm
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5.4. Serwisowanie

5.4.1. Ostrzenie krawędzi skrawających

Nieumiejętne ostrzenie narzędzia może
doprowadzić do wyłamania krawędzi
skrawających, a nawet do zniszczenia
narzędzia! Dlatego też zaleca się generalnie,
aby wszelkie prace związane z ostrzeniem
narzędzi zlecać firmie OERTLI Werkzeuge
AG lub upoważnionym przez nią firmom
zajmującym się ostrzeniem narzędzi.

5.4.2. Instrukcja ostrzenia

Ostrzenie narzędzi może być wykonywane
wyłącznie przez personel posiadający
odpowiednie kwalifikacje. Po ostrzeniu,
narzędzia muszą spełniać wymagania
wszystkich obowiązujących przepisów i norm.

Dotyczy to w szczególności:

- występu krawędzi tnącej
- grubości noży po ostrzeniu
- wielkości przerw na wióra
- niewyważenia szczątkowego
- oznaczeń umieszczonych na narzędziu

Dlatego też prosimy spytać dostawcę
narzędzi o firmę z Państwa regionu, która
zajmuje się ich ostrzeniem.

5.4.3. Ustawienie głowic strugarskich

Uszkodzenie noży poprzez
nieprawidłowe ustawianie.

Do ustawiania wykorzystywać tylko
przykładnice z aluminium lub
tworzywa.

Przy ustawianiu noży obracać
głowicę do tyłu.

1= przykładnica, 2= stół maszyny

5.4.4. Optymalna długość zamocowania
narzędzi trzpieniowych

Długość wolnego chwytu powinna być jak
najmniejsza.

Optymalna długość mocowania

Minimalna (nie optymalna) długość
mocowania

Zbyt niska (niedozwolona) długość
mocowania
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5.4.5. Jakość wyważenia przy narzędziach
CNC

Aby zapewnić jakość wyważenia w przypadku
narzędzi CNC, podczas każdego montażu
należy wyrównać wszystkie komponenty tak,
aby wszystkie oznaczenia (M) leżały w tej
samej linii.

Niewyważenie zestawu narzędzi
może być spowodowane
nieprawidłowym montażem
poszczególnych elementów.
Niewyważenie może prowadzić do
uszkodzenia narzędzia oraz
gorszego rezultatu obróbki
powierzchni.

Podczas każdego montażu należy
upewnić się, że wszystkie
oznaczenia na zestawie narzędzi
znajdują się w jednej linii.

5.4.6. Narzędzia z SP‑Technik lup HPC/
HPC+

Narzędzia z SP-Technik lup HPC/HPC+ są
łączone bez luzu na mocowadle. Tworzą one
jednostkę funkcjonalną, którą można

eksploatować ze znacznie wyższymi
parametrami.

A: Stałe połączenie:
B: Mocowadło (wał)
C: Narzędzie do wiercenia

Poszczególne narzędzia do wiercenia mogą
być odłączane od mocowadła tylko przez
firmę OERTLI Werkzeuge AG.

Narzędzia z SP-Technik lup HPC/HPC+ są
odpowiednio opisane.

Przykład SP-Technik:

A: Narzędzie z SP-Technik i maksymalnej
prędkości obrotowej np. n max. 11800
[1/min]

5.4.7. W razie kolizji narzędzia

Po kolizji narzędzia lub po dużych
wstrząsach podczas obróbki nie
można zagwarantować
wytrzymałości kruchych materiałów
skrawających i utwardzanych
dyfuzyjnie elementów mocujących.
Silne wibracje lub kolizje narzędzia
działają tak, jak uderzenia w
krawędzie skrawające. Przy bardzo
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dużych obciążeniach, które
występują w obróbce drewna
wskutek dużych prędkości
skrawania, możliwe jest
zniszczenie takich uszkodzonych
narzędzi i elementów mocujących.
Odłamki zniszczonego narzędzia
działają przy tak dużych
prędkościach jak pociski!
Istnieje niebezpieczeństwo
skaleczenia, zmiażdżenia a nawet
utraty życia spowodowane przez
odpadające odłamki zniszczonego
narzędzia.

Nie używać narzędzi i elementów
mocujących, które zostały
uszkodzone lub odkształcone.

Naprawy i prace serwisowe przy
narzędziach i elementach
mocujących należy zlecać
producentowi narzędzi.

Badać narzędzia i elementy
mocujące pod kątem mikropęknięć.
Sprawdzać również uchwyt
narzędziowy maszyny.

5.4.8. Czyszczenie

Celem zapewnienia maksymalnej
precyzji i trwałości, narzędzia i
elementy mocujące należy
regularnie - w terminach zależnych
od warunków pracy - oczyszczać z
żywicy i innych zanieczyszczeń.
Zmniejszenie siły mocującej może
spowodować uszkodzenie
narzędzia, krawędzi skrawających,
systemów mocowania noży oraz
elementów do mocowania
narzędzi.

Wszystkie powierzchnie biorące
udział w mocowaniu muszą być
czyste - nie mogą być zabrudzone
np. olejem, smarem, wodą itp.

Po czyszczeniu rozpuszczalnikiem,
narzędzia należy dobrze wypłukać i
osuszyć.

Do czyszczenia nie wolno używać
materiałów włóknistych, np. wełny
wtórnej.

Ryzyko korozji w przypadku
stosowania nieodpowiednich
środków czyszczących do korpusu
z aluminium.
Korozja może doprowadzić do
awarii elementów narzędzia.
Niebezpieczeństwo obrażeń lub
zagrożenie dla życia
spowodowane przez wylatujące
części podczas eksploatacji.

Do aluminium stosować tylko
specjalne rozpuszczalne w wodzie
środki czyszczące na bazie
rozpuszczalników.

Stosować się do zalecanego
stężenia (proporcji mieszaniny),
temperatury i czasu czyszczenia
podanych przez producenta środka
czyszczącego.

Narzędzia z korpusem z aluminium
należy czyścić mechanicznie.

Z powodu nadmiernej temperatury
systemu mocującego może dojść
do osłabienia materiału. Może to
doprowadzić do uszkodzenia
systemu mocującego.
Niebezpieczeństwo przecięcia,
zgniecenia lub zagrożenie dla życia
spowodowane przez wylatujące
części.

Upewnić się, że narzędzia oraz
urządzenia mocujące nie są
podgrzewane powyżej
temperatury 60°C.

Niebezpieczeństwo zniszczenia
krawędzi skrawających.
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Nie czyścić mechanicznie noży
diamentowych.

5.4.9. Czyszczenie stożka uchwytowego

W przypadku mocowadeł, które posiadają
stożek, konieczne są specjalne prace
czyszczące.

Proszę codziennie sprawdzać złącze
narzędziowe pod kątem zanieczyszczeń i
uszkodzeń. Stożek mocowadła można
czyścić pomocniczym środkiem
czyszczącym.

A: Stożek HSK z zanieczyszczeniami (np.
wiórami, kurzem lub rdzą)

B: Pomocniczy środek czyszczący

Instrukcja czyszczenia:

1. Nasunąć pomocniczy środek czyszczący
(B) na stożek.

2. Lekko uciskając obrócić pomocniczy
środek czyszczący na stożku.

3. Zdjąć pomocniczy środek czyszczący.

4. Sprawdzić, czy zanieczyszczenie zostało
usunięte.

5. W razie potrzeby powtórzyć czyszczenie.

Niebezpieczeństwo spowodowane
niestabilnym działaniem narzędzia
z powodu zanieczyszczenia.
Niebezpieczeństwo obrażeń lub
utraty życia z powodu
odpadających części w trakcie
eksploatacji.

Należy regularnie czyścić
powierzchnie nasadowe na stożku
narzędziowym.

Należy regularnie kontrolować i
czyścić wewnętrzny stożek na
wrzecionie zgodnie z zaleceniami
producenta wrzeciona lub
maszyny.

Należy niezwłocznie wymienić
mocowadło, gdy wystąpią usterki
takie jak garby, wgniecenia lub
zarysowania.

5.4.10. Mierzenie

Niebezpieczeństwo zniszczenia
krawędzi skrawających.

Noże diamentowe mierzyć tylko
optycznie.

6. Konserwacja/Przechowywanie/Utylizacja

6.1. Konserwacja/Przechowywanie

Jeżeli narzędzia lub elementy mocujące nie
będą potrzebne przez dłuższy czas
(> 6 miesięcy), to przed zmagazynowaniem
należy je zakonserwować w następujący
sposób:

- Z wyjątkiem skręconych na stałe
hydraulicznych elementów mocujących,
zestawy/kombinacje narzędziowe należy
najpierw zdemontować na pojedyncze
narzędzia.

- Pojedyncze narzędzia i elementy
mocujące, np. tuleje, chwyty, uchwyty,
oprawy, należy dobrze wyczyścić,
postępując zgodnie z rozdziałem
"Czyszczenie" w odpowiedniej instrukcji
obsługi.

- Przy narzędziach z nożami wymiennymi
lub obracanymi dodatkowo zdemontować
i wyczyścić wszystkie układy mocujące
noże, postępując zgodnie z rozdziałem
"Czyszczenie" w odpowiedniej instrukcji
obsługi.

- Powierzchnie styku i mocowania muszą
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być czyste - nie mogą zawierać brudu,
oleju, smaru ani wody.

- Przy narzędziach z nożami wymiennymi
lub obracanymi, noże te można następnie
zamontować ponownie, postępując
zgodnie z rozdziałem "Serwisowanie" w
odpowiedniej instrukcji obsługi.

- Suche, pojedyncze narzędzia i elementy
mocujące nasmarować dostępnym w
handlu olejem konserwacyjnym.

- Pojedyncze narzędzia i elementy
mocujące można następnie - w razie
potrzeby - ponownie zmontować.

- Zakonserwowane narzędzia i elementy
mocujące przechowywać w
pomieszczeniu, w którym nie występują
zbytnie wahania temperatury (20 °C +/-
10 °C).

Składowanie
niezakonserwowanych narzędzi i
elementów mocujących może
spowodować ich korozję.

Nieużywane/składowane
narzędzia i elementy mocujące
należy zawsze konserwować.

Nie wolno używać narzędzi i
elementów mocujących z
zardzewiałymi połączeniami
śrubowymi. Zardzewiałe śruby
należy wymienić. Otwory
gwintowane należy sprawdzić pod
kątem tolerancji kształtu i
wytrzymałości.

6.2. Utylizacja

Narzędzia oraz urządzenia mocujące należy
utylizować zgodnie ze wszystkimi właściwymi
lokalnymi i krajowymi przepisami ochrony
środowiska.

Podczas usuwania środka czyszczącego
należy stosować się do odpowiednich
wskazówek producenta środka
czyszczącego.

7. Akcesoria

Miernik siły mocującej do HSK-E 63:
- nr kat.: TB100077

Miernik siły mocującej do HSK-F 63:
- nr kat.: TB100078

Zestaw kluczy dynamometrycznych:
- nr kat.: TB100050

Przyrząd nastawczy:
- nr kat.: TA851290

Środek czyszczący do stożków do narzędzi
HSK-E 63:
- nr kat.: TB630001

Środek czyszczący do stożków do narzędzi
HSK-F 63:
- nr kat.: TB630003

8. Kontakty/Adresy

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
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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

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
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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

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. Słownik terminów

9.1. Terminy fachowe

Deflektor
Wystający element zabezpieczający, który
ogranicza grubość wiórów.

Frez z otworem (również narzędzie z
otworem)
Są to narzędzia, które mają na środku otwór
do mocowania narzędzia w urządzeniu
mocującym.

Szczęki dociskowe
Element mocujący, który dociska ostrze do
narzędzia.

Mimośrodowość mocowania
Promieniowe niedokładność spowodowana
przez mocowanie narzędzia.

Narzędzia jednoczęściowe
Narzędzia lite, które są wykonane w całości z
jednego materiału.

Średnica okręgu skrawania
Zakres średnic krawędzi skrawającej i
jednocześnie największa średnica
zewnętrzna frezu.

Ruch przeciwbieżny
Podczas frezowania przeciwbieżnego ruch
skrawający narzędzia jest odwrotny do
względnego ruchu posuwu obrabianego
przedmiotu. Ostrze narzędzia dociska i
skrawa obrabiany przedmiot.

Ruch współbieżny
Odpowiedni tylko do posuwu mechanicznego.
Podczas frezowania współbieżnego ruch
tnący narzędzia jest identyczny ze
względnym ruchem posuwu obrabianego
przedmiotu. Ostrze narzędzia wcina się w
obrabiany przedmiot.

Helicoil
Helicoli (nazwa marki) to druciany wkład do
gwintu wewnętrznego.

Osadzenie noża
Obszar w korpusie nośnym, który mocuje
ostrza za pomocą elementów mocujących.
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Średnia grubość wióra
Średnia grubość wióra to przeciętna grubość
wióra.

Ostrzenie dodatkowe
Ponowne ostrzenie krawędzi używanego
stępionego ostrza.

Niewyważenie resztkowe
Dopuszczalny zakres, który narzędzie
wykazuje jeszcze po wyważeniu.

Odrzut (również odrzut przedmiotu
obrabianego)
Niekontrolowany wyrzut przedmiotu
obrabianego lub części przedmiotu
obrabianego przeciwnie do kierunku posuwu.

Frez chwytowy
Narzędzia jednoczęściowe lub złożone, w
których ostrza znajdują się bezpośrednio za
chwytem (obszar mocowania).

Pęknięcia szlifierskie
Pęknięcia szlifierskie to małe mikropęknięcia,
które mogą wystąpić podczas szlifowania
ostrzy.

Występ ostrzy
Promieniowa odległość pomiędzy krawędzią
skrawającą a obwodem korpusu frezu.

Wymiana ostrzy
Wymiana stępionego ostrza na nowe bez
całkowitego demontażu narzędzia

Prędkość skrawania
Jest to prędkość, z którą ostrze narzędzia
przechodzi przez materiał obrabiany w
kierunku cięcia. Prędkość skrawania jest
podawana w metrach na sekundę.

SP-Technik lup HPC/HPC+
Narzędzia z SP-Technik lup HPC/HPC+ są
łączone bez luzu na mocowadle. Tworzą one
jednostkę funkcjonalną, którą można
eksploatować ze znacznie wyższymi
parametrami.

Łamacz wiórów
Jest to element mocujący, który jest używany
między szczękami dociskowymi a ostrzem.
Łamacz wiórów zapewnia optymalne
pęknięcie wiórów podczas obróbki.

Szerokość otworu na wióry
Odległość (styczna) od krawędzi skrawającej
do deflektora lub obwód korpusu nośnego.

Śruba mocująca
Za pomocą śruby mocującej (elementu
montażowego) uzyskuje się przyłożenie siły
trzymającej wymagane do przytrzymania
ostrza przez szczęki dociskowe.

Żywotność
Żywotność to czas, w którym można
korzystać z narzędzia bez przerwy aż do
wystąpienia znaczących oznak zużycia i
konieczności wymiany.

Korpus nośny
Korpus podstawowy, do którego są
zamocowane ostrza.

Przyrządy złożone
Zamocowane narzędzia, składające się z
korpusu nośnego i zamocowanych na stałe
(nie zdejmowanych) ostrzy.

Krajak
Element skrawający, który tnie po obwodzie
oraz przy ostrzy czołowym. Wystaje w
kierunku promieniowym i ewentualnie także
osiowym ponad ostrze główne.

Prędkość posuwu
Prędkość w metrach na minuta, z którą
narzędzie obrabia drewno.

Ostrza wymienne
Ostrza demontowane i wymieniane na nowe
po osiągnięciu końca swojej żywotności.

Ostrza odwracane
Ostrza, które można odwracać i stosować
wielokrotnie.

Jakość narzędzia
Stopień jakości narzędzia

Zestaw narzędzi
Połączenie kilku pojedynczych narzędzi, które
są wspólnie zamontowane na jednym
chwycie lub jednej tulei.

Posuw zęba
Droga w kierunku posuwu pomiędzy dwiema
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następującymi po sobie powierzchniami
cięcia.

Narzędzia złożone
Narzędzie, które składa się z korpusu
nośnego, ostrzy i elementów mocujących,
tworzących razem jedną całość.

9.2. Struktura numeru katalogowego

Numer katalogowy firmy OERTLI ma
następującą strukturę:

9.2.1. A ‑ prefiks

Prefiks składa się zawsze z dwóch znaków,
które mają następujące znaczenie:

TA = części standardowe
TB = części standardowe
TE = zestaw narzędzi (narzędzia specjalne)
TO = narzędzia pojedyncze (narzędzia
specjalne)
TV = różne części specjalne

KC = ostrze profilowane
KP = ostrze profilowane
KX = ostrze profilowane
KW = ostrze WIN
KG = ostrze proste
KN = ostrze rowkowe
KF = ostrze formatowe
KR = ostrze nóż żłobiący

Przykład:
TA469720 = części standardowe

9.2.2. B ‑ część numeru

6- lub 10-częściowy numer między prefiksem i
sufiksem określa dokładny artykuł.

9.2.3. C ‑ sufiks

Sufiks może zawierać następujące
informacje:

Jakość ostrzy:

H8 = standardowy stop twardy
H6 = stop twardy o dużej twardości
C01 = powłoka typu 1
C02 = powłoka typu 2
HS = stal szybkotnąca wysokostopowa
HW = stop twardy
DP = diament

Wyjątek stanowi tylko stop twardy H8,
ponieważ w firmie OERTLI jest używana
standardowo. Numery katalogowe stopu
twardego H8 nie mają sufiksu.

Przykłady:
KP171300 = H8 (stop twardy)
KP171300H6C02 = H6 z powłoką

Wyprofilowane części mocujące:

W systemach mocowania z wyprofilowanymi
częściami mocującymi poszczególne części
mocujące otrzymują własną nazwę.
Umożliwia to lepszą identyfikację
poszczególnych części mocujących.

Rodzaj nazwy:
APL = deflektor
PI/PA = Protect
SPL = płyta nośna
DRB = wyprofilowane szczęki dociskowe
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Przykład:

KP171300 = Ostrze
KP171300SPL = Płyta nośna
KP171300DRB = Wyprofil. szczęki dociskowe
KP171300APL = Deflektor

Skróconej części standardowe:

Części standardowe, które zostały
indywidualnie przycięte, mają następujący
sufiks:

L + przycięta długość w milimetrach

Przykład:
TA469720L195 (skrócenie do 195 mm)

9.3. Numer rysunku

Numer rysunku firmy OERTLI ma następującą
strukturę przedstawioną na poniższym
przykładzie:

A: Rodzaj rysunku (prefiks)
B: Numer projektu
C: Numer bieżący
D: Numeracja wersji
E: Indeks aktualizacji (w porządku

alfabetycznym)

9.4. Symbole

Zakaz używania uszkodzonych
narzędzi Sérült szerszámok
használata tilos

Ostrzeżenie przed obracającym się
narzędziem

Ostrzeżenie przed przecięciem

Ostrzeżenie przed odrzutem

Ostrzeżenie przed substancjami
żrącymi

Przeczytać instrukcję obsługi

Nosić rękawice ochronne

Nosić okulary ochronne

Nosić środki ochrony słuchu

Nosić obuwie ochronne
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9.5. Jednostki

9.5.1. Tabela jednostek

Rozmiar Jednostka Przeliczenie

Długość [mm] x 0.03937 = [inch]

Długość [m] x 39.370 = [inch]

Masa (waga) [g] x 0.035 = [oz]

Masa (waga) [kg] x 2.2046 = [lb]

Siła [N] x 0.22481 = [lbf]

Siła [kN] x 101.9716 = [kp]

Moment obrotowy [Nm] x 0.738 = [Ibf ft]

Ciśnienie [bar] x 14.504 = [PSI]

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

Prędkość
obrotowa

[1/min] ---

Gęstość [kg/m³] ---
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