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1. Leírás

Az OERTLI szerszámok olyan
marószerszámok, amelyeknél egy vagy több
maróból álló szerszám-szettről, vagy
különálló szerszámokról van szó. A
forgácsoló lapkák vagy adhéziós módon fixen
össze vannak kötve a szerszámtesttel (be
vannak ültetve), vagy befogórendszerrel át- ill.
elfordítható (váltólapkás) kivitelűek.

Az OERTLI szerszámbefogók szolgálnak
csatlakozóként a gép orsóhajtásának
befogótokmánya és a szerszám között. A
szerszámbefogók a legkülönfélébb
orsóbefogókhoz (HSK, SK stb.), valamint
szárátmérőkhöz és furatátmérőkhöz való
kivitelben készülnek.

Tartsák be a termékspecifikus kezelési
útmutatókat is, amelyek a mellékelt adat-CD-n
találhatók, vagy a www.oertli.com honlapról
letölthetők.

1.1. Rendeltetésszerű használat

Az OERTLI szerszámok kizárólag forgácsoló
megmunkálásra szolgálnak. Céljuk az illesztő,
falcoló és bemetszőmegmunkálás, valamint a
profilozás, a használat helyének és módjának
figyelembevételével.

Megmunkálandó anyagok:

- puhafák
- keményfák
- trópusi fák
- forgácslapok
- MDF (közepes sűrűségű farostlemez)
- rétegelt lemez
- kompozitanyagok (fa és műanyag)
- műanyagok

Használat helye és módja:

- famegmunkáló gépek
- illesztő, falcoló és bemetsző

megmunkálás, valamint profilozás
- előtolás módja: kézi előtolás vagy

mechanikus előtolás, a szerszám
feliratának megfelelően

- fordulatszám-tartomány ill. legnagyobb
fordulatszám a szerszám feliratának
megfelelően

1.2. Kiviteli változatok

1.2.1. Szerszámfajta

Az OERTLI szerszámok az alábbi
kivitelekben kerülnek alkalmazásra:

- tengelyes furatos maró
- perselyes furatos maró
- szerszámszáras furatos maró
- szármaró

1.2.2. Forgácsolóél

A forgácsolólapkák különböző anyagokból
készülhetnek, mint például:

- kobaltbázisú öntvényötvözet (ST)
- ötvözött szerszámacél (SP)
- erősen ötvözött szerszámacél (HL)
- erősen ötvözött gyorsacél (HS)
- bevonat nélküli wolframkarbid-bázisú

keményfém (HW)
- bevonattal ellátott keményfém (HC)
- polikrisztalin gyémánt (DP)
- monokrisztalin gyémánt (DM)

1.2.3. A marótestek anyagminősége

A marótestek acélból vagy nagy szilárdságú
alumíniumötvözetből készülnek. Kérjük, tartsa
be az alumínium alaptestekre vonatkozó
speciális tisztítási előírásokat.

1.2.4. Befogócsavarok

A kés ülékének konstrukciójától függően a
váltólapkás szerszámok és az alumínium
alaptestek esetében az acéltesthez képest
hosszabb csavarokat alkalmazunk.

A becsavarási mélységre mindig az alábbi
irányelvek érvényesek:

Acél, valamint alumínium alaptest és Helicoil
betét:

- min. 0,8 x csavarátmérő

Alumínium alaptest Helicoil betét nélkül:

- min. 1.5 x csavarátmérő
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1.2.5. Szerszámbefogók száras
szerszámokhoz

A szárral rendelkező szerszámokhoz való
OERTLI patronok az alábbi alapkivitelekben
készülnek:

- nagy erejű befogótokmány (TRIBOS)
- rövid fúrótokmány
- hidraulikus befogótokmány
- patronos befogótokmány
- befogótokmány
- zsugor-befogótokmány
- befogótokmány SINO

1.2.6. Szerszámbefogók furatos
szerszámokhoz

A furatos szerszámokhoz való OERTLI
patronok az alábbi alapkivitelekben
készülnek:

- perselyes
- felfogótengelyes

1.2.7. Összeállítás szerszámkészletek
esetén

Egy szerszámkészlet az egyes fúráshoz
használt szerszámok összeállítását jelenti
egy befogó eszközök vagy tengelyen. Ezeket
"TE" előtaggal, és az azt követő
szerszámazonosító számmal jelöljük. Egy
szerszámkészlet egy működési egységet
jelent. Az egyes lyukmaró szerszámok
részben megfelelő kialakítás esetén
cserélhetőek egymás között. Kizárólag olyan
szerszámokat kombináljon, melyek
kialakítását az OERTLI Werkzeuge AG arra
megfelelőnek nyilvánította.

Vegye figyelembe a "Kiegyensúlyozási
minőség CNC-szerszámoknál" fejezetet is

1.3. Általános jótállási feltételek

A jótállás az OERTLI cég hibás
szerszámainak és szerszámbefogóinak
javítására, illetve cseréjére terjed ki,
amennyiben a hibák kizárólag gyártási vagy
anyaghibákból erednek. A jótállás időtartama
a vásárlás dátumától indul, és az általános
üzleti feltételeken foglaltak szerint alakul.

2. Biztonsági tudnivalók

Szerszámbefogóink a technika jelenlegi
állásának megfelelően és az EN 847-1
európai szabvánnyal és az azt követő európai
szabványokkal összhangban készültek.

A szerszámbefogó, ill. a szerszám
biztonságos használatának érdekében el kell
olvasni a gyártó előírásait. Az erre vonatkozó
rendelkezések az Ön által használt
famegmunkáló gép kezelési útmutatójában
találhatók.

A szerszám használata előtt tájékozódjon a
famegmunkáló gépen szükséges biztonsági
berendezések elhelyezkedéséről és
működési módjáról.

Minden munkát csak az erre kiképzett
szakszemélyzet végezhet, akik a
famegmunkáló szerszámokat és gépeket,
valamint azok szerszámbefogóit megfelelően
tudják kezelni.

Ezen szerszám, ill. szerszámbefogó csak a
"rendeltetésszerű használat” címszó alatt leírt
felhasználási célra, valamint a következő
biztonsági tudnivalók betartása mellett
használható.

2.1. Figyelmeztetések

Az alábbi információk különböző
veszélyességi fokozatokra hívják fel a
figyelmet:

A "VESZÉLY" szimbólum olyan
veszélyekre hívja fel a figyelmet,
amelyek közvetlenül súlyos testi
sérüléshez vagy halálhoz
vezetnek.

A "FIGYELMEZTETÉS" szimbólum
olyan veszélyekre hívja fel a
figyelmet, amelyek súlyos testi
sérüléshez vagy halálhoz
vezethetnek.
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A "VIGYÁZAT" szimbólum olyan
veszélyekre hívja fel a figyelmet,
amelyek könnyű testi sérüléshez
vezethetnek.

A "FELHÍVÁS” figyelmeztetés
olyan veszélyekre hívja fel a
figyelmet, amelyet adott esetben
dologi károkat eredményezhetnek.

2.2. Általános veszélyforrások

2.2.1. Az éllel való kontaktus következtében
történt sérülések

Veszélyforrás A szerszám élével való
kontaktus.

Következmény Vágott, szúrt és
zúzódással járó
sérülések.

Valószínűség A szerszámmal való
kontaktus folyamatos
sérülésveszéllyel jár.

Elkerülés Használjon az
EN 388 szabvány szerint
bevizsgált biztonsági
kesztyűt.

Komoly helyzet
esetén A sérültnek elsősegélyt

kell nyújtani. Keresse fel
orvosát.

2.2.2. Leeső részek

Veszélyforrás Leeső részek által
okozott személyi vagy
dologi károk.

Következmény Zúzódások, ficamok a
lábfejen és/vagy a
szerszám sérülése.

Valószínűség Mindig szállítás vagy nem
megfelelő tárolás esetén.

Elkerülés A szállítás megfelelő
csomagolásban vagy
berendezésben történjen.
Megfelelő védőkesztyűk
használata.

Komoly helyzet
esetén A sérültnek elsősegélyt

kell nyújtani.
Vegye fel a kapcsolatot a
beszállítóval / gyártóval.

2.2.3. Hibás részek vagy elemek

Veszélyforrás Kopott vagy hibásan
felszerelt elemek, melyek
egyenetlenséget vagy a
rögzítőerő elvesztését
okozhatják.

Következmény A szerszám sérülése.

Valószínűség Fel- és leszerelési
munkák esetén és
hosszabb használat vagy
tárolás esetén.

Elkerülés Rendszeres
szemrevételezéssel.
Csak eredeti
alkatrészeket használjon.

Komoly helyzet
esetén Ellenőrizze a szerszámot,

hogy van-e rajta sérülés.
Ha a szerszámon van
sérülés, haladéktalanul
meg kell vizsgáltatni a
gyártóval.

2.2.4. Meghúzási nyomaték

Veszélyforrás A túl kicsi vagy túl nagy
nyomatékkal meghúzott
befogócsavarok.

Következmény A szerszám sérülése a
befogórendszer
rögzítőerejének
elvesztésének
következtében.

Valószínűség A szerszám további
használata tilos.
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Elkerülés Húzzon meg minden
csavart
visszaütésszegény
nyomatékkulccsal.
Ellenőrizze azokat a
befogócsavarokat,
amelyek hosszabb idő
óta (pl. konzerválás után)
nem lazítottak meg.

Komoly helyzet
esetén Ha a befogócsavarokat

nem lehet már a
megadott meghúzási
nyomatékkal rögzíteni, a
szerszámot
haladéktalanul üzemen
kívül kell helyezni, és
adott esetben a gyártóval
ellenőriztetni.

2.2.5. Az OERTLI‑termékek módosítása

Veszélyforrás A szerszámokon és a
szerszámbefogókon a
felhasználónak tilos nem
megengedett
módosításokat végeznie.

Következmény Súlyos személyi és/vagy
dologi károk.

Valószínűség Mindig a felhasználó által
végzett önkényes
módosítás során.

Elkerülés Valamennyi módosítást
csak az OERTLI cég
végezhet vagy
felhatalmazásával
szabad elvégezni. Mindig
eredeti alkatrészeket
használjon.

Komoly helyzet
esetén A sérültnek elsősegélyt

kell nyújtani.
Vegye fe la kapcsolatot a
beszállítóval / gyártóval.

2.3. Szükséges védőfelszerelés

Védőszemüveg
A védőszemüveg megvédi a
szemet a famegmunkálás közben
röpködő részektől és a szerszám
tisztítása közben esetlegesen
fröccsenő folyadéktól.

Biztonsági kesztyű
A biztonsági kesztyű a szerszám
megérintésekor,
összeszerelésekor vagy
szétszerelésekor megvédi a kezet
a vágott és szúrt sebektől.
Kizárólag az EN 388 (mechanikai
veszélyek) szabvány szerint
bevizsgált biztonsági kesztyűt
használjon."

Hallásvédelem
A hallásvédő használata a
famegmunkálás közben megvédi a
fület a megnövekedett
zajterheléstől.

Biztonsági cipő
A biztonsági cipő megvédi a lábat a
leeső tárgyaktól.

Az esetleges további, szükséges
védőfelszereléseket a gépgyártó kezelési
útmutatója tartalmazza.

3. Üzembe helyezés

3.1. Kicsomagolás/szállítás

A szerszám megérintésekor a
nagyon éles élek vágott vagy szúrt
sebeket okozhatnak.

A ki- és becsomagoláskor, valamint
a szerszám kézi mozgatásakor
kellő gondossággal járjon el.

A szerszámokat ne fogja meg a
forgácsolóéleknél.
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Megfelelő védőkesztyű használata
(EN 388 szerint).

Vágás- és becsípődésveszély a
leeső szerszámok következtében.

A szerszámok megfelelő
csomagolásban vagy
berendezésben való szállítása.

Győződjön meg róla, hogy a
szerszám megfelelően van-e a
tokmányba helyezve.

Nehéz szerszámok kezelése
közben mindig viseljen megfelelő
védőkesztyűt.

Az odaütődés következtében
megsérülhet a szerszámbefogó és
a szerszám.

A ki- és becsomagoláskor, valamint
a szerszám kézi mozgatásakor
kellő gondossággal járjon el.

Lehelyezéskor mindig használjon
puha alátétet.

A befogótokmányokat és
szerszámokat csak megfelelő
csomagolásban szállítsa.

Szállításhoz mindig az eredeti
csomagolást használja.

3.2. Beépítés/felszerelés

A meredekkúpos befogású
tokmányokhoz behúzócsap
szükséges. Anélkül a szerszám
nem marad meg az orsóban.
A behúzócsap kihagyása
következtében megsérülhet a
befogótokmány és a szerszám.

Szerelje fel a megfelelő
behúzócsapot a meredekkúpos
befogóra, mielőtt behelyezné a
szerszámot az orsóba.

A rögzítőerő elvesztésének
következtében megsérülhet a
szerszám, a forgácsolóél és a
lapkabefogó rendszer, valamint a
befogótokmány.

Minden, a befogásban részt vevő,
felületnek mentesnek kell lennie a
szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és
víztől.

A szerszámbefogókat
rendszeresen ellenőrizze, hogy
nincsenek-e rajta sérülések, és a
sérülteket azonnal cserélje ki.

A tisztításhoz semmi esetre se
használjon szálas anyagokat, mint
pl. tisztítóvattát.

Vágás-, becsípődésveszély és
életveszély a felügyelet nélkül
működő gépen a szerszám- vagy
az élcsere közben.

Szakítsa meg a gép áramellátását.

Gondoskodjon arról, hogy a gépet
munka közben harmadik személy
ne kapcsolhassa be.

A szerszámbefogókat a szerszámokkal együtt
a gépgyártó előírásainak megfelelően szerelje
be és biztosítsa! Az ide vonatkozó hatályos
rendelkezések az Ön által használt
famegmunkáló gép mindenkori üzemeltetési
útmutatójában találhatók.
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4. Kezelés/üzemeltetés

Vágás és becsípődés veszélye a
forgó szerszám következtében.

Ne nyúljon a forgó szerszámba.

A szerszámot ne fékezze
oldalirányú nyomással.

Ne dolgozzon az e célra szolgáló
védőburkolat nélkül.

4.1. Üzemeltetés előtt

Ellenőrizze a szerzámbefogókat és
szerszámokat, hogy épek-e és a
befogóelemek megfelelően ülnek-e, valamint
ellenőrizze a szerszám forgácsolóéleinek
állapotát.
A sérült vagy életlen forgácsolóéleken
végzendő karbantartási munkáknál tartsa be
az Ön famegmunkáló szerszámának
mindenkori üzemeltetési útmutatójában
található "Karbantartás/tisztítás" c. fejezetben
leírtakat.
A konzerválás és tárolás módja ennek az
üzemeltetési útmutatónak a "Konzerválás/
tárolás" c. fejezetében található meg.

A szerszám- vagy a forgácsolóél
törése a túlterhelés következtében.
Vágás, becsípődés vagy
életveszély az elszabaduló részek
következtében.

A sérült vagy deformálódott
szerszámbefogókat és
szerszámokat, valamint a korrodált
csavarkötésekkel rendelkező
befogókat és szerszámokat ne
használja újra.

A sérült befogókat és
szerszámokon csak a
befogótokmány ill. a szerszám
gyártójával végeztessen javítást.

Ellenőrizze a gép technológiai
adatait, mint pl. a fordulatszám,

forgásirány és előtolás, és
hasonlítsa össze őket a befogó és
a szerszám megengedett
technológiai adataival.

A kompozitszerszámok esetében a
rögzített forgácsolólapkák maradék
magassága és vastagsága nem
lehet kisebb, mint 1 mm.

Szállítás és hosszabb tárolás ill.
pihentetés után minden
csavarkötést ellenőrizzen a
korrózió szempontjából. A korrodált
csavarokat ki kell cserélni. A
menetes furatok alaktűrését és
szilárdságát ellenőrizni kell.

A szállítás, erős megmunkálási
rezgés által és hosszabb tárolás
vagy pihentetés után a
csavarkötéseknél pl. a rezgés és a
hőmérséklet-különbségek
következtében úgynevezett
ülepedési hatás léphet fel. Ez a
csavar feszítőerejének jelentős
csökkenéséhez vezet.
Vágás, becsípődés vagy
életveszély az elszabaduló részek
következtében.

Minden használat előtt az összes
csavart húzza meg a szükséges
forgatónyomatékkal.

A csavarkötéses
szerszámbefogókat és
szerszámokat óvja a rezgéstől.

A patronokat és szerszámokat a
lehetőleg állandó hőmérsékleten
tárolja.

4.2. Lehetséges előtolási módok

Az egyrészes szerszámok szerszám-szetté
vagy szerszám-kombinációvá állíthatók
össze. Az ilyen szettek vagy kombinációk
olyan különálló szerszámai, amelyek kézi
előtolásra nem alkalmasak, az agy területén
egy csappal biztosíthatók a különálló
használat ellen.

10 / 39



Kézi előtolás során vágás,
becsípődés vagy életveszély a
munkadarab visszacsapódása
következtében.

Kézi előtolás során ellenirányú
marással dolgozzon.

A csappal biztosított különálló
szerszámokat kézi előtolással ne
használja.

A szerszám feliratából kiderül, hogy alkalmas-
e a szerszám kézi előtolásra vagy
mechanikus előtolásra:

MAN jelölés:
=> Kézi előtolásra alkalmas

Munkamód:
=> csak ellenirányú marás (1)

MEC jelölés:
=> Mechanikus előtolásra alkalmas

Munkamód:
=> ellenirányú (1) vagy egyenirányúmarás (2)

Gondoskodjon arról, hogy a munka
megkezdése előtt a megfelelő
gépparaméterek előre legyenek beállítva.

4.3. Megengedett fordulatszám-tartomány

A szerszám törése a túlterhelés
következtében.
Vágás, becsípődés vagy
életveszély az elszabaduló részek
következtében.

Néhány szerszámbefogó csak egy
forgásirányban üzemeltethető.
Ellenőrizze, hogy a befogó
esetlegesen előírt forgásiránya
egyezik-e a szerszáméval,
valamint a gép beállított
forgásirányával.

Száras és pl. perselyes furatos
szerszámoknál:
Ellenőrizze a befogótokmány
maximális megengedett
fordulatszámát az alkalmazott
szerszám tükrében. A mindenkori
legkisebb érték az adott
kombináció maximális
megengedett fordulatszáma.
Ne lépje túl a legkisebbet az érintett
tokmány és szerszámok maximális
fordulatszáma közül.

Pl. CNC-felfogótengelyes furatos
szerszámoknál:
A pl. HSK vagy meredekkúpos
befogóval rendelkező CNC-
felfogótengelyes furatos
szerszámokat tilos a szilárdság
ellenőrzése nélkül üzemeltetni.
Az üzemi fordulatszámot minden
kombinációra külön ellenőrizni kell.
Az, hogy az adott kombináció
kiszámításra került-e, a vevői
rajzon található meg. Ha valamely
kombinációhoz nincs vevői rajz,
akkor annak szilárdságát
ellenőrizni kell.

Kézi előtolás során a megengedett
fordulatszám-tartomány lefelé
történő túllépése esetén vágás,
becsípődés vagy életveszély a
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munkadarab visszacsapódása
következtében.

A kézi előtolás során a
megengedett fordulatszám-
tartományt ne lépje túl lefelé.

4.3.1. A fúrószerszámok és a
szerszámkészletek jelölése

A: márkanév/gyártó
B: cikkszám/marószám
C: méret [mm] és jelölés MAN/MEC
D: maximális fordulatszám vagy

megengedett fordulatszám-tartomány    
[1/min] pl. n max. 10100

A felirat a szerszámtesten, vagy készlet
esetén a szerszámbefogón van.

4.4. Száras szerszámok befogása

Annak érdekében, hogy a forgácsolási
folyamat során keletkező erők átvitele
kifogástalan és biztonságos legyen, a
patronnal és annak használatával szemben a
legmagasabb követelményeket állítják.

A rögzítőerő elvesztésének
következtében megsérülhet a
szerszám, a forgácsolóél és a
lapkabefogó rendszer, valamint a
befogó.
Vágás, becsípődés vagy
életveszély az elszabaduló részek
következtében.

A hibás befogóelemeket, pl.
csavarokat, befogópatronokat,
behúzócsapokat és feszítőanyákat
ki kell cserélni.

Hasonlítsa össze a szerszámszár
effektív átmérőjét a befogótokmány
megadott tűrésével.
Azokat a száras szerszámokat,
amelyeknél a szárátmérő a tűrésen
kívül esik, többé ne használja az
adott tokmányban.

A szerszám törése a túlterhelés
vagy a kiegyensúlyozatlanság
következtében.
Vágás, becsípődés vagy
életveszély az elszabaduló részek
következtében.

Hasonlítsa össze a befogótokmány
a minimális befogási hosszra
vonatkozó előírásait a száras
szerszám jelölésével. A nagyobbik
értéket használja minimális
befogási hosszként.

Mérje meg az Ön
szerszámbefogóját befogási
excentricitását (em), és hasonlítsa
össze azt a szerszámfelirat
értékével (e). Csak akkor használja
a tokmányt, ha "em ≤ e". Ide
vonatkozólag kérjük, vegye
figyelembe a "Befogási
excentricitás mérése" c. fejezeten
leírt eljárást.

Azokat a tokmányokat, amelyeknél
"em > 0.1" többé ne használja.
Adott esetben javítassa meg a
tokmányt a szállítóval.
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4.4.1. Minimális befogási hossz (az
EN 847‑2 szerint)

A: régi megnevezés
B: új megnevezés az EN 847-2 szabvány

szerint

Szárátmérő, D

[mm]

Minimális befogási hossz, Le

[mm]

D ≤ 10 ≥ 20

10 < D < 25 ≥ 2.0 * D

D ≥ 25 ≥ 1.8 * D

4.4.2. Száras szerszámok jelölése

A: a minimális befogási hossz jelölése
B: méret [mm]
C: Forgácsolóél és jelölés MAN/MEC
D: maximális fordulatszám [1/min] pl. n max.

18000
E: maximális megengedett excentritás (e)

A feliratok a szerszám szárán találhatók.

4.4.3. A HSK‑szárszerszámok jelölése

Figyelem: Az alábbi fejezet a 2016. december
után kiszállított szerszámokra vonatkozik.

Ha a HSK-szerszámok rögzítőereje
megnövekedett és az alábbi táblázattól eltér,
a szerszámgép orsójának szükséges
rögzítőereje kiegészítésképpen szerepel a
feliraton (A).

Ha a HSK-tokmánytengelyről nincsenek
adatok, az alábbi igazodási értékeket kell
alapul venni:

Az E-alakú HSK-tokmányok rögzítőereje:

Névleges méret (D) 40 50 63 80 100

Rögzítőerő [kN] 6.8 11 18 28 45

Az F-alakú HSK-tokmányok rögzítőereje:

Névleges méret (D) 50 63 80 85* 100

Rögzítőerő [kN] 6.8 11 18 28 28

*Speciális HSK-tokmánytengely kiszélesített
tervtartóval (80-ról 85 mm-re) pl. PowerLock
rendszerekhez.

A speciális kivitelű HSK tokmánytengelyek (a
HSK-tokmánytengelyen nincs felirat) további
rögzítőerejéről használatuk előtt az adott
szerszámbeszállítóval egyeztetni kell.

Az orsón lévő rögzítőerőt a rögzítőerőmérő
eszközzel lehet megmérni.

13 / 39



A túl alacsony rögzítőerő a HSK-
csatlakozás meghibásodásához
vagy instabil állapotához vezethet.
Vágás-, becsípődés- vagy
életveszély az elszabaduló részek
következtében.

A HSK-tokmányt minden használat
előtt tisztítsa meg.

Adott esetben ellenőrizze a
rögzítőerőt egy rögzítőerő-mérővel.

4.4.4. A befogási excentricitás mérése

A befogás excentritása ellenőrző tüskével
ellenőrizhető. Ennek a következő
követelményeknek kell megfelelnie:

- A ellenőrzőtüske átmérő-toleranciája "h7",
ha d ≥ 12 mm és "h8", ha d < 12 mm

- Azellenőrzőtüskepontossága=0.002mm
- A felület érdessége max. Ra = 0.4 µm
- Edzett

A befogási excentritás mérésére mérőóra
szükséges. Ennek a következő
követelményeknek kell megfelelnie:

- Mérőóra-felbontás = 0.001 mm
- Mérőóra-pontosság = 0.006 mm

Az ellenőrző tüske átmérője (d) a
szerszámbefogó szárátmérője.

A mért excentritás (em) számítása az alábbi
egyenlet alapján történik:

1: hajtóorsó / befogószár
2: szerszámbefogó
3: ellenőrzési hely
4: ellenőrző tüske

L1: ((L-Le)/2) + 10 [mm]
Lg: s szerszám szárának hossza
d: az ellenőrző tüske teljes hossza
Le: ellenőrző tüske befogási hossza
L: a szerszám teljes hossza
T: sugárirányú eltérés az ellenőrzési helyen
β: szögeltérés

A Le adatai a Minimális befogási hossz (az
EN 847-2 szerint) című fejezetben találhatók.

A mért excentritásnak (em) kisebbnek vagy
egyenlőnek kell lennie a megengedett
excentritással (e).

A megengedett excentritás (e) a szerszámon
fel van tüntetve.
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4.5. Megengedett szerszámsúly és
szerszámméretek szorítóeszközökhöz
meredek kúppal (SK)

2013 októbere óta az EN 847‑2 számú
európai biztonsági szabvány szerint
ellenőrizni kell minden CNC szorítóeszköz
szakítószilárdságát. Ez a számítás azt
eredményezheti, hogy egy megfelelő
szerszámkombinációnál
(szerszámkészletnél) csökkenteni kell az
üzemi fordulatszámot.

A szerszám vagy a szorítóeszköz
törése a túlzott igénybevétel miatt.
Sérülés- vagy életveszély a
működés közben lerepülő darabok
miatt.

Vegye figyelembe a megfelelő
szorítóeszköz megengedett
maximális súlyára, kinyúlási
hosszára és a szerszám
átmérőjére vonatkozó előírásokat.
Ezeket az előírt értékeket
hasonlítsa össze az Ön által
használt szerszámgép előírt
maximális értékeivel.
Kérjük, semmi esetre se lépje túl
ezeket a maximális előírt értékeket
az adott beszállító
hozzájárulásának hiányában.

A: túlnyúlási hossz
B: szerszámátmérő

4.6. Megengedett szerszámsúly és
szerszámméretek szorítóeszközökhöz
üreges szárú kúppal (HSK)

2013 októbere óta az EN 847‑2 számú
európai biztonsági szabvány szerint
kiegészítésképpen ellenőrizni kell minden
HSK csatlakozóval ellátott szorítóeszköz
működési stabilitását is. Ez a számítás sok
befolyásoló paramétertől függ, és ez azt
eredményezi, hogy nem lehet táblázatokat
készíteni a határértékekről.

A szerszám vagy a szorítóeszköz
törése a túlzott igénybevétel miatt.
Sérülés- vagy életveszély a
működés közben lerepülő darabok
miatt.

15 / 39



Az EN 847‑2 számú európai
biztonsági szabvány előírásai
szerint ellenőrizni kell minden olyan
szerszámkombináció működési
stabilitását, amely egy HSK
csatlakozóval ellátott
szorítóeszközbe kerül rögzítésre.

A szerszámrajzon található az az
adat, amely jelzi, hogy a
szerszámkombináció
(szerszámkészlet) milyen
maximális fordulatszámmal
működtethető.

4.7. Megmunkálási jellemzők

A szerszám törése a túlterhelés
következtében.
Vágás, becsípődés vagy
életveszély az elszabaduló részek
következtében.

Ügyeljen arra, hogy a
megmunkálási rezgés a lehető
legkisebb legyen.

Adott esetben az előtolást, a
fordulatszámot és a megmunkálási
mélységet igazítsa ehhez.

Javítsa a munkadarab
befogásának stabilitását.

4.7.1. Munkamélység, teljes keményfém
spirálmaró szárral

Szerszám- vagy vágóéltörés a
túlzott igénybevétel miatt.
Sérülés- és életveszély a működés
közben lerepülő darabok miatt.

Ne lépje túl a max. 3 x
szerszámátmérő munkamélységet.

Ha a munkamélység nagyobb
mint 1 x szerszámátmérő, az
előtolást a választott
munkamélységnek megfelelően
csökkenteni kell.

4.7.2. CASTOR‑Sprint fúró‑marógép fúrási
mélysége

Szerszám- vagy vágóéltörés a
túlzott igénybevétel miatt.
Sérülés- és életveszély a működés
közben lerepülő darabok miatt.

A CASTOR-Sprint fúró-marógépet
soha ne működtesse egy
tengellyel.

A CASTOR-Sprint fúró-marógépnél
mindig az X- és/vagy Y-tengely
mozgatásával hatoljon bele az
anyagba.

4.7.3. Rövid fúrótokmány

A szerszám vagy a szorítóeszköz
törése a túlzott igénybevétel miatt.
Sérülés- vagy életveszély a
működés közben lerepülő darabok
miatt.

A fúrótokmányok csak fúráshoz
alkalmasak, és ezért csak
egytengelyű módon
működtethetők.

Fúrótokmánnyal soha ne végezzen
marási munkálatokat.

4.8. A lehetséges forgácsolóél- vagy
szerszámtörés okai

Az alábbi okok vezethetnek a forgácsolóél
töréséhez:

- köszörülési repedések vagy a forgácsoló-
geometria módosítása a szakszerűtlen
utánélezés következtében

- a munkadarab lökésszerű mozgásai
- a szerszám megakadása egy

hulladékdarabban (mindenekelőtt
kivágáskor)

- súrlódás általi túlhevülés a túl kicsi
előtolás vagy a túl kicsi munkamélység,
illetve az életlen forgácsolóélek
következtében
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- túl nagy előtolás
- túl nagy munkamélység
- a szerszám nem megfelelő befogása
- a gép rezgése

A megmunkálás közbeni túl nagy
előtolások a szerszámon dologi
kárt okozhatnak.

A szerszám minden egyes
alkalmazása előtt ellenőrizni kell
minden megmunkálási adatot, és
adott esetben módosítani, ill.
csökkenteni kell.

5. Karbantartás/tisztítás

A szerszámbefogó és a szerszám jósága,
valamint a biztonságos munkavégzés csak
akkor biztosított, ha használat előtt a befogót
és a szerszámot is megtisztítják és ellenőrzik.

A csavarkötések meghúzásakor pontosan
tartsa be az általunk megadott meghúzási
nyomatékokat (használjon nyomatékkulcsot).
Csak így biztosítható a megfelelő befogás.

Szerszám- vagy forgácsolóél-törés
a fel nem szerelt váltólapkák általi
kiegyensúlyozatlanság
következtében.
Vágás, becsípődés vagy
életveszély az elszabaduló részek
következtében.

A váltólapkákat ne szerelje
aszimmetrikus módon.

Egy forgácsolórendszeren belül
mindig azonos csavarokat és
befogóelemeket használjon.

A szerszám- vagy a forgácsolóél
törése a korrodált csavarkötések
következtében.
Vágás, becsípődés vagy
életveszély az elszabaduló részek
következtében.

A sérült vagy korrodált csavarokat
és befogóelemeket ki kell cserélni.
Ezen kívül a megfelelő menetes
furatok alaktűrését és szilárdságát
ellenőrizni kell.

Szerszám- vagy forgácsolóél-törés
az életlen vagy sérült
forgácsolóélek túlterhelése
következtében.
Vágás-, becsípődés- vagy
életveszély az üzemben
elszabaduló részek következtében.

Csak az OERTLI Werkzeuge AG
cég eredeti tartalék-alkatrészeit
használja.

Váltólapkák esetén:

- ne élezze, hanem időben
cserélje őket

- ennek során tartsa be a
megfelelő
forgácsolórendszernek a
késcserére vonatkozó
útmutatóját

A kompozitszerszámoknál és az
egyrészes szerszámoknál, mint pl.
a fűrészlapok, beültetett DP és HW
marók, teljesen keményfémből
készült spirálmarók:

- végezze el az utánélezést vagy
cserét

- ennek során tartsa be a
"Karbantartási munkák" c.
fejezet megfelelő utasításait

Az életlen vagy sérült forgácsolóéleket meg
kell élezni vagy ki kell cserélni amennyiben:

- a forgácsolóél kopási zónája nagyobbá
vált, mint 0.2 mm (különösen a fő kopási
zónát figyelje!)

- kitörések észlelhetők az élen
- a fán égésnyomok észlelhetők
- a munkadarab felülete már nem felel meg

a kívánt követelményeknek
- a gép áramfelvétel észrevehetően megnő

(több mint 10%-kal)
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5.1. Meghúzási nyomatékok

Nem megfelelő befogás,
csavartörés vagy sérülés
túlterhelés következtében.
Sérülés- vagy életveszély az
üzemben elszabaduló részek
következtében.

Visszaütésmentes nyomatékkulcs
használata.

A szerszámokat és a
szerszámbefogókat ne használja
felmelegített vagy túlhűtött
állapotban.

Amennyiben befogóegységenként
kettőnél több csavart kell
meghúzni, akkor a
befogócsavarokat középről kifelé
mutató sorrendben kell a
meghúzáshoz szükséges
meghúzási nyomatékkal meghúzni.

5.2. Befogótokmányok meghúzási
nyomatékai

5.2.1. Nagy erejű befogótokmány (TRIBOS)

Szerszámcsere csak speciális
befogókészülékkel lehetséges.

5.2.2. Rövid fúrótokmány

Rövid fúrótokmány mechanikája = 10 Nm

5.2.3. Hidraulikus befogótokmány

Hidraulikus befogótokmány mechanikája =
ütközésig
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5.2.4. Patronos befogótokmány

Feszítőanya M32 × 1.5
(430 E / ER 25) = 100 Nm

Feszítőanya M40 × 1.5
(470 E / ER 32) = 120 Nm

Feszítőanya M50 × 1.5
(472 E / ER 40) = 150 Nm

Feszítőanya M33 × 1.5
(415 E / OZ 16) = 100 Nm

Feszítőanya M48 × 2.0
(462 E / OZ 25) = 145 Nm

5.2.5. Befogótokmány

M12-es maróbefogó csavarok = 35 Nm

M14-es maróbefogó csavarok = 40 Nm

M16-os maróbefogó csavarok = 45 Nm

5.2.6. Zsugor‑befogótokmány

Szerszámcsere csak fűtött zsugorkészülékkel
lehetséges.

5.2.7. Befogótokmány SINO

Szorítócsavar a SINO
befogótokmányhoz = 100 Nm
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5.2.8. Perselyes marók

Perselyes maróbefogás csavarja = 10 Nm

5.2.9. Felfogótengelyes

35-ös és 40-as felfogótengelyen maróbefogó-
csavarok meghúzása T45-tel (3x) = 15 Nm,
valamint pl. LOCTITE csavarbiztosítóval

25-ös és 30-as felfogótengely lévő
maróbefogó-csavarok meghúzása T45-tel (1x
középen) = 20 Nm, valamint pl. LOCTITE
csavarbiztosítóval

35-ös és 40-as felfogótengelyen lévő
maróbefogó-csavarok meghúzása T45-tel
(3x) = 20 Nm, valamint pl. LOCTITE
csavarbiztosítóval

PowerLock maróbefogás M33-as
csavarja = 80 Nm

5.2.10. Behúzócsapos

M10-es behúzócsapmeredek kúphoz = 20Nm

M12-es behúzócsapmeredek kúphoz = 24Nm

M16-os behúzócsapmeredek kúphoz = 30Nm

5.2.11. Karima fűrészeléséhez
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5.3. Váltólapkás szerszámok meghúzási
nyomatékai

5.3.1. WIN forgácsolóél‑rendszer

Jobbos/balos M5-ös menetes késbefogó
csapok = 3.5 Nm

Jobbos/balos M6-os menetes késbefogó
csapok = 6.5 Nm

M6-os késbefogó csavarok = 6.5 Nm

5.3.2. Ékpofás üregelő
forgácsolóél‑rendszer

M4-es késbefogó csavarok = 4 Nm

M5-ös késbefogó csavarok = 6.5 Nm

5.3.3. Elővágóél‑rendszer

Késbefogó csavar = 4 Nm

5.3.4. Négyélű rendszer

Késbefogó csavarok = 4 Nm

5.3.5. Csillagkéses rendszer

Késbefogó csavarok = 4 Nm
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5.3.6. Fűrészkéses (horonymaró) rendszer

Késbefogó csavarok = 8 Nm

5.3.7. Billenőpofás üregelő
forgácsolóél‑rendszer

Késbefogó csavarok = 6 Nm

5.3.8. Támasztólap nélküli profilos
forgácsolóél‑rendszer

Késbefogó M6 -os, 3 mm belső nyílású
hatszögű = 6 Nm

KésbefogóM6-os csavarok Torx 15-tel = 6.Nm

M8-as késbefogó csavarok = 8 Nm

5.3.9. Támasztólapos profilos
forgácsolóél‑rendszer

M6-os támasztólap-befogó csavarok = 6 Nm

M8-as késbefogó csavarok = 8 Nm
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5.3.10. Excenteres forgácsolóél‑rendszer

Késbefogó excenter = 4 Nm

5.3.11. Excenter‑befogású TOP‑FIT
forgácsolóél‑rendszer

Késbefogó excenter = 4 Nm

5.3.12. CASTOR forgácsolóél‑rendszer

Késbefogó csavarok = 4 Nm

5.3.13. PUR forgácsolóél‑rendszer

Jobbos/balos M6-os menetes késbefogó
csapok = 6.5 Nm
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5.3.14. CAT forgácsolóél‑rendszer

Késbefogó csavarok = 6 Nm

5.3.15. PROTECT forgácsolóél‑rendszer

Késbefogó csavarok = 4 Nm

5.3.16. CASTOR‑Finish/Classic
forgácsolóél‑rendszer

Késbefogó csavarok = 4 Nm

5.3.17. CASTOR‑Sprint
forgácsolóél‑rendszer

Késbefogó csavar = 4 Nm

5.3.18. Profilos forgácsolóél‑rendszer kis
átmérőkhöz

M5-ös késbefogó csavarok = 2 Nm
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5.3.19. Lekerekítő forgácsolóél‑rendszer

M6-os késbefogó csavarok = 6 Nm

5.3.20. TOP‑FIT Fűrészkéses
(horonymaró) rendszer

M5-ös késbefogó csavarok = 6 Nm

5.3.21. Tisztító‑ lapkarendszer nyomóékkel

M5-ös Torx 20-szal késbefogó
csavarok = 6 Nm

M6-os Torx 20-szal késbefogó
csavarok = 6 Nm

Késbefogó M5-ös csavar Torx 10 vagy
Torx 15-tel = 4 Nm

Késbefogó M6-os csavar Torx 25 vagy
Torx 30-tel = 10 Nm

5.3.22. Homorúkéses rendszer

M5-ös késbefogó csavarok = 2 Nm
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5.3.23. Üregelő forgácsolóél‑rendszer kis
billenőpofával

M5-ös késbefogó csavarok = 4 Nm

5.3.24. váltólapkás Lamello marószerszám

Késbefogó excenter = 4 Nm

5.3.25. PROFI‑VIT marófejek

M6-os késbefogó csavarok = 6 Nm

M8-as késbefogó csavarok = 8 Nm

M6-os támasztólap-befogó csavarok = 6 Nm

5.3.26. Díszítőhorony‑felsőmarók

Késbefogó anya M24 × 1.0 = 40 Nm

Nyomópofa feszítőcsavarja = 4 Nm
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5.3.27. SINUS marófejek

SINUS befogórendszer:

M6 × 16-os késtartó-feszítő csavarok = 5 Nm

Az M5 × 12-es golyós csavarnál a kést
biztosítsa pl. LOCTITE-tal

Az M6 × 16-os menetes csapnál a
centrifugális éket biztosítsa pl. LOCTITE-tal

Kiegészítő késtartó:

M4 × 12-es késbefogó csavarok = 4 Nm

M8 × 6-os menetes csapok a kiegészítő
késtartó megfeszítésére = 8 Nm

Beültetett kiegészítő kés:

M8 × 10-es menetes csapok a kiegészítő
késtartó megfeszítésére = 8 Nm

5.3.28. LEADER marófejek

Jobbos/balos M6-os menetes késbefogó
csapok = 6.5 Nm

5.3.29. Gyalukéses marófejek

M8-as késbefogó csavarok = 20 Nm

M10-es késbefogó csavarok = 25 Nm
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5.3.30. Gyalukéses marófejek belső nyílású
hatszögű (imbusz)
befogórendszerrel

M12-es csavar alumíniumtestekhez = 25 Nm

M12-es csavar acéltestekhez = 40 Nm

5.3.31. Rovátkolt profilmarófejek

M8-as késbefogó csavarok = 20 Nm

M10-es késbefogó csavarok = 25 Nm

5.3.32. Ékfogú marók

M6-os késbefogó csavarok = 6 Nm

M8-as késbefogó csavarok = 10 Nm
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5.3.33. Átfordítható lapkás szármaró

1 táblázat: Torx csavarok

2 táblázat: Imbuszcsavarok

5.3.34. Dönthető élű marófejek

M6-os késbefogó hernyócsavarok = 6 Nm

M5-ös lengőelem-befogó csavarok = 6 Nm

M6-os vagy M8-as lengőelem-befogó
anyák = 15 Nm

M10-es vagy M12-es lengőelem-befogó
csavarok = 25 Nm

5.3.35. Fúrók

Süllyesztőmarók (fúrók) üregelő-
forgácsolóéllel:

M3 és M4 menetes csavar a központi
csúcsnál, az elővágóélnél és az
üregelőéleknél = 2 Nm

Átfordítható lapkás süllyesztőmarók (fúrók):

M3.5-ös csavarok az elővágóélnél és az
átfordítható éleknél = 3 Nm

M6-os csavar a központi csúcsnál = 4 Nm
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5.4. Karbantartási munkák

5.4.1. A forgácsolóélek utánélezése

A szerszám szakszerűtlen utánélezése az
élek kitöredezéséhez vagy akár
szerszámtöréshez vezethet! Ezért mindig azt
ajánljuk, hogy minden utánélezési munkát az
OERTLI Werkzeuge AG céggel vagy egy
általunk felhatalmazott élezőszolgálattal
végeztessen.

5.4.2. Élezési útmutató

Élezési munkát csak erre kiképzett munkaerő
végezhet. A szerszámnak az élezést
követően meg kell felelnie valamennyi
hatályos előírásnak és szabványnak.

Ez különösen az alábbiakra vonatkozik:

- forgácsolóél túlnyúlásai
- forgácsolóélek maradék vastagsága
- forgácsárok szélessége
- maradék kiegyensúlyozatlanság
- szerszámfelirat

Ezért érdeklődjön szerszámkereskedőjénél
az Ön régiójában található élezőszolgálat
iránt.

5.4.3. Gyalufejek beállítása

Vágóélek sérülése a szakszerűtlen
beállítás miatt.

A beállításhoz csak alumínium,
vagy műanyag beállítóvonalzót
használjon.

A beállításnál a gyalufejet mindig
fordított irányban forgassa.

1= beállítóvonalzó, 2= gépasztal

5.4.4. Száras szerszámok optimális
befogási hossza

A száras szerszámok befogásakor ügyeljen
arra, hogy a szabad szárhossz a lehető
legkisebb legyen.

Optimális befogási hossz

Legkisebb befogási hossz (nem optimális)

Túl mély befogási hossz (nem megengedett)
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5.4.5. Kiegyensúlyozási minőség
CNC‑szerszámoknál

A CNC-szerszámok egyenletességének
biztosítása érdekében szerelésekor az
összetevőket úgy kell elrendezni, hogy a
jelölések (M) egy vonalban legyenek.

Az egyes összetevők hibás
szerelésének következtében a
szerszámkészleten egyenetlenség
fordulhat elő.
Az egyenetlenség a szerszámon
dologi kárt, valamint a
megmunkálás során rossz
felületeket eredményezhet.

Minden szerelésnél meg kell
győződni arról, hogy a
szerszámkészleten a jelölések egy
sorban vannak.

5.4.6. SP‑Technik vagy HPC/HPC+
rendelkező szerszámok

SP-Technik vagy HPC/HPC+ rendelkező
szerszámok holthézag nélkül kerülnek
összeillesztésre a befogó eszközön. Egy
működési egységet alkotnak, melyet

lényegesen magasabb üzemelési adatokkal
lehet működtetni.

A: szilárd összeköttetés
B: befogó eszköz (tengely)
C: fúrószerszám

Az egyes fúrószerszámokat kizárólag az
OERTLI Werkzeuge AG cég veheti le a
befogó eszközről.

Az SP-Technik vagy HPC/HPC+ ellátott
szerszámok megfelelő feliratozással
rendelkeznek.

Példa SP-Technik:

A: SP-Technik rendelkező szerszám és
maximális fordulatszám pl. n max 11800
[1/min]-től

5.4.7. Követendő eljárás a szerszám
ütközése után

A szerszám ütközése vagy nagy
megmunkálási rezgések után már
nem biztosított a rideg forgácsoló
anyagok és a betétedzett
szerszámbefogók szilárdsága. A
nagy rezgés vagy a szerszám
ütközése ütésként hat a
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forgácsolóélre. A
famegmunkálásban alkalmazott
nagy forgácsolósebességből eredő
rendkívül nagy terhelések az így
elősérült szerszámok és befogók
töréséhez vezethetnek. A széttört
szerszám darabjai a nagy
megmunkálási sebességeken
lövedékként viselkednek!
Vágás, becsípődés vagy
életveszély a szerszám
elszabaduló darabjai
következtében.

A sérült vagy deformálódott
szerszámokat és befogókat ne
használja többé.

A szerszámbefogón és
szerszámokon csak a befogó ill. a
szerszám gyártójával végeztessen
javítást és helyreállítást.

Vizsgáltassa meg a szerszámot és
a befogót, vannak-e rajtuk
mikrosérülések, és ellenőrizze a
gép tokmányát.

5.4.8. Tisztítás

A legnagyobb pontosság és
élettartam érdekében fontos, hogy
a szerszámokat és a befogókat a
használati körülményektől függően
rendszeresen gyantátlanítsák és
megtisztítsák.
A rögzítőerő elvesztésének
következtében megsérülhet a
szerszám, a forgácsolóél és a
lapkabefogó rendszer, valamint a
szerszámbefogó.

Minden, a befogásban részt vevő,
felületnek mentesnek kell lennie a
szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és
víztől.

Az oldószeres tisztítást követően a
szerszámokat jól öblítse át és
szárítsa meg.

A tisztításhoz semmi esetre se
használjon szálas anyagokat, mint
pl. tisztítóvattát.

Korrózióveszély alumínium
alaptestek tisztításához használt
nem megfelelő tisztítószerek
következtében.
A korrózió a szerszámelemek
meghibásodását okozhatja.
Sérülés- vagy életveszély az
üzemben elszabaduló részek
következtében.

Csak az alumíniumhoz megfelelő,
vízben oldódó, oldószer-alapú,
speciális tisztítószerek
használhatók.

A gyártó által ajánlott koncentráció
(keverési arány), hőmérséklet és
tisztítási idő betartása.

Az alumíniumból készült alaptestek
mechanikus tisztítása.

Ha a rögzítő rendszer
hőmérséklete túl magas,
anyaggyengülés és tágulás
következhet be. Ez a
rögzítőrendszer károsodását
okozhatja.
Vágás-, becsípődés- vagy
életveszély az elszabaduló részek
következtében.

Gondoskodjon arról, hogy a
szerszámok és a szerszámbefogók
ne hevüljenek 60 °C fölé.

A forgácsolóélek törésének
veszélye.

A gyémánt forgácsolóéleket ne
tisztítsa mechanikailag.
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5.4.9. Felvevő kúp tisztítása

A befogó eszközök, melyek kúppal
rendelkeznek, speciális tisztítási munkát
igényelnek

Vizsgálja meg a naponta a szerszám illesztő
felületeit, hogy van-e rajtuk szennyeződés
vagy sérülés. A befogó eszköz kúpja tisztítási
segédeszközzel lehet megtisztítani.

A: HSK-kúp szennyeződésekkel (pl. forgács,
por vagy rozsda)

B: Tisztítási segédeszköz

Tisztítási utasítás:

1. tisztítási segédeszközt (B) tolja rá a
kúpra.

2. A tisztítási segédeszközt enyhe
nyomással forgassa el a kúpon.

3. Vegye el a tisztítási segédeszközt.

4. Vizsgálja meg, hogy a szennyeződés
eltávolításra került-e

5. Szükség esetén ismételje meg a tisztítást.

Instabil szerszám miatti veszély az
üzemben szennyeződés miatt.
Sérülés- vagy életveszély
szerteszét repülő alkatrészek miatt
az üzemben

Rendszeresen tisztítsa meg a
felfekvő felületet a szerszámkúpnál

Ellenőrizze és tisztítsa meg
rendszeresen a belső kúpot az

orsónál az orsó és a berendezés
gyártójának előírásai szerint.

Rögtön használja a befogó
eszközt, ha olyan hibákat észlel,
mint horpadások, benyomódások
vagy repedések.

5.4.10. Mérés

A forgácsolóélek törésének
veszélye.

A gyémánt forgácsolóéleket csak
optikailag mérje.

6. Konzerválás/Tárolás/Ártalmatlanítás

6.1. Konzerválás/Tárolás

Ha a szerszámra vagy szerszámbefogóra
hosszabb ideig nincs szüksége (> 6 hónap),
akkor azokat a tároláshoz a következőképpen
kell konzerválni:

- A fixen összecsavarozott hidraulikus
befogók, szerszám-szettek és
kombinációk kivételével először szerelje
szét őket különálló szerszámokká.

- Az egyes szerszámokat és befogókat,
mint pl. a perselyek, szárak,
befogópatronok és tokmányok, jól tisztítsa
meg. Ennek során kérjük, vegye
figyelembe a megfelelő üzemeltetési
útmutató "Tisztítás" c. fejezetét.

- Az átfordítható vagy cserélhető
forgácsolóéllel rendelkező (váltólapkás)
szerszámoknál kiegészítőleg minden
forgácsolóél-befogó rendszert szét kell
szerelni és meg kell tisztítani. Ennek
során kérjük, vegye figyelembe a
megfelelő üzemeltetési útmutató
"Tisztítás" c. fejezetét.

- Ügyeljen arra, hogy minden befogó és
érintkező felület szennyeződéstől, olajtól,
zsírtól és víztől mentes legyen.

- Az átfordítható vagy cserélhető
forgácsolóéllel rendelkező (váltólapkás)
szerszámoknál ekkor visszaszerelhetők a
forgácsolóélek. Ennek során kérjük,
vegye figyelembe a megfelelő

33 / 39



üzemeltetési útmutatók "Karbantartási
munkák" c. fejezetét.

- A száraz különálló szerszámokat és
befogókat kezelje le a kereskedelemben
kapható konzerválóolajjal.

- A különálló szerszámokat és befogókat
akkor adott esetben ismét össze lehet
szerelni.

- A konzervált szerszámokat és
szerszámbefogókat olyan helyiségben
tárolja, amelyik nincs túl nagy hőingásnak
kitéve (20 °C +/- 10 °C).

Korrózióveszély a nem konzervált
szerszámok és befogók
tárolásakor.

A szerszámokat és befogókat
mindig konzerválja, ha nem
használja őket.

A korrodált csavarkötésekkel
rendelkező szerszámokat és
szerszámbefogókat tilos üzembe
helyezni. A korrodált csavarokat ki
kell cserélni. A menetes furatok
alaktűrését és szilárdságát
ellenőrizni kell.

6.2. Ártalmatlanítás

A szerszámot és a szerszámbefogót a helyi
és a nemzeti környezetvédelmi előírásokkal
összhangban kell. ártalmatlanítani.

A tisztítószer ártalmatlanításához kérjük,
vegye figyelembe a gyártó ártalmatlanításra
vonatkozó utasításait.

7. Tartozék

Befogóerő-mérőeszköz HSK-E 63 -hez:
- cikkszám: TB100077

Befogóerő-mérőeszköz HSK-F 63 -hez:
- cikkszám: TB100078

Nyomatékkulcs-készlet:
- cikkszám: TB100050

Beállítósablon:
- cikkszám: TA851290

Kúptisztító HSK-E 63 szerszámokhoz:
- cikkszám: TB630001

Kúptisztító HSK-F 63 szerszámokhoz:
- cikkszám: TB630003

8. Kapcsolattartó/Cím

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. Szójegyzék

9.1. Szakkifejezések

Terelőlemez
Kiálló biztonsági alkotóelem, amely a
befogásmélységet korlátozza.

Furatos maró (fúrószerszám is)
Olyan szerszámok, amelyek középpontjában
furat található, amelyen keresztül a
szerszámot rögzíteni lehet a
szerszámbefogóra.

Nyomóék
Olyan befogóelem, amely a forgácsolóél-
rendszert nyomóerő kifejtésével tartja meg.

Rögzítési excentritás
Radiális pontatlanság, amely a szerszám
befogásakor keletkezik.

Egyrészes szerszámok
Masszív szerszámok, amelyek teljes
egészében ugyanabból az anyagból
készültek.

Forgácsolóél külső átmérője
Az él oldalának átmérője, ezzel a maró
legnagyobb külső átmérője.

Ellenirányú marás
Ellenirányú marás esetén a szerszám marási
iránya a munkadarab relatív előtolási
mozgásával ellentétes irányú. A szerszám
forgácsolóéle a munkadarabot mindig marja
és nyomást fejt ki rá.

Egyenirányú marás
Csak mechanikus előtolásra alkalmas.
Egyenirányú marás esetén a szerszám
marási iránya a munkadarab relatív előtolási
mozgásával azonos irányú. A szerszám
forgácsolóéle a munkadarabot mindig vágja.

Helicoil
A Helicoli (márkanév) menetes betét belső
menetekhez.

A kés üléke
A tartótestben lévő terület, amely a
forgácsolóélet befogja, amelyet a
befogóelemek rögzítenek benne.

Befogó középvastagsága
A befogó átlagos vastagsága.

Utánélezés
A forgácsolóél-rendszer már használt, tompa
éleinek újbóli megélezése.

Maradék egyenetlenség
A szerszám összehangolását követően
megmaradó, megengedett tartomány.

Visszaütés (munkadarab-visszaütés is)
A munkadarab vagy a munkadarab részeinek
kontrollálatlan kiforgása az előtolás irányával
ellentétes irányba.

Szármaró
Egyrészes vagy kompozit szerszámok,
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amelyeknél a forgácsolóélek közvetlenül a
szál (befogóterület) után találhatók.

Köszörülési repedések
Olyan mikrorepedések, amelyek a
forgácsolóél köszörülése közben
keletkezhetnek.

A forgácsolóél túlnyúlásai
A radiális távolság a marótest éle és hatóköre
között.

Forgácsolóél-csere
A tompa élek újjal való kicserélése a
szerszám teljes szétszerelése nélkül.

Forgácsolási sebesség
Az a sebesség, amellyel a szerszám
forgácsolóéle forgácsolási irányban a
megmunkálandó anyagon átjut. A
forgácsolási sebesség m/s-ban van megadva.

SP-Technik vagy HPC/HPC+
SP-Technik vagy HPC/HPC+ rendelkező
szerszámok holthézag nélkül kerülnek
összeillesztésre a befogó eszközön. Egy
működési egységet alkotnak, melyet
lényegesen magasabb üzemelési adatokkal
lehet működtetni.

Forgácstörő
A nyomóék és a forgácsolóél közé
behelyezett befogóelem.
Forgácsolás közben gondoskodik a megfelelő
forgácstörésről.

Forgácsárok szélessége
A forgácslap és a tartótest terelőlemez vagy
hatóköre közötti tangenciális szélesség.

Befogócsavar
A befogócsavar (rögzítőelem) segítségével
megfelelő visszatartó erő kifejtésére kerül sor,
így a nyomóék vissza tudja tartani a
forgácsóélet.

Használati idő
Az az időtartam, amely alatt a szerszám
megszakítás nélkül használható, anélkül,
hogy azon jelentős kopási nyomok jelennének
meg, és ki kellene cserélni.

Tartótest
A forgácsolóéleket tartó alaptest.

Kompozit szerszámok
Beültetett szerszámok, amelyek egy
tartórészből, valamint egy beültetett (nem
meglazítható) forgácsolóélből állnak.

Elővágóél-rendszer
A forgácsolóél-rendszer része, amely a
hatókörben és a végvágó élnél is vág.
Radiális és adott esetben axiális irányban
túlnyúlik a fő forgácsolóélen.

Előtolási sebesség
Az a sebesség méter/percben, amennyivel a
szerszám a fát megmunkálja.

Váltólapkás forgácsolóél-rendszer
Szétszerelhető forgácsolóélek, amelyek a
használati idő elérését követően újakkal
kicserélhetők.

Megfordítható lapkás forgácsolóél-rendszer
Megfordítható, agy többször használható
lapkák.

Szerszámminőség
A szerszám minőségi fokozata

Szerszámkészlet
Több egyedi szerszám kombinációja,
melyeket együtt egy szárra vagy egy
perselyre lehet befogni.

Fogelőtolás
Két egymást követő forgácsolási felületen az
előtolási irányba megtett út.

Összetett szerszámok
Tartótestből, forgácsolólekből és
rögzítőelemekből álló szerszám, melyek
egységet képeznek.
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9.2. A cikkszámok kiosztásának struktúrája

Az OERTLI cikkszámainak felépítése a
következő:

9.2.1. A ‑ előtag

Az előtag mindig két számjegyű és az alábbi
rövidítéseket tartalmazza:

TA = standard részek
TB = standard részek
TE = Készlethez tartozó szerszámok (egyedi
szerszámok)
TO = Nem készlethez tartozó szerszámok
(egyedi szerszámok)
TV = különféle egyedi részek

KC = profilos forgácsolóél-rendszer
KP = profilos forgácsolóél-rendszer
KX = profilos forgácsolóél-rendszer
KW = WIN forgácsolóél-rendszer
KG = Egyenes forgácsolóél-rendszer
KN = Horonymaró forgácsolóél-rendszer
KF = Formamaró forgácsolóél-rendszer
KR = Bordás kés

Példa:
TA469720 = standard részek

9.2.2. B‑ Számrész

Az előtag és az utótag közötti 6- vagy 10-
számjegyű szám a pontos árucikket jelöli.

9.2.3. C ‑ utótag

Az utótag az alábbi információkat
tartalmazhatja:

A forgácsolóél minősége:

H8 = standard keményfém-minőség
H6 = kemény keményfémminőség
C01 = 1. típusú bevonat
C02 = 2. típusú bevonat
HS = erősen ötvözött gyorsacél

HW = keményfém
DP = gyémánt

Kivételt csak a H8-as keményfém-minőség
képez, mivel az az OERTLI cég standardként
alkalmazza. A H8-as keményfém-minőségű
termékek cikkszámainak nincs utótagja.

Példák:
KP171300 = H8 (keményfém-minőség)
KP171300H6C02 = H6 bevonattal

Profilált befogóelemek:

A profilált befogóelemekkel rendelkező
befogórendszerekben az egyes
befogóelemek önálló jelölést kapnak. Ez az
egyes befogóelemek jobb azonosítását
szolgálja.

Jelölési módok:
APL = terelőlemez
PI/PA = Védőlemez
SPL = Támasztólemez
DRB = Profilált nyomóék

Példa:

KP171300 = Forgácsolóél
KP171300SPL = Támasztólemez
KP171300DRB = Prof. nyomóék
KP171300APL = Terelőlemez

Lerövidített standard részek:

Az egyedileg lerövidített standard részek az
alábbi utótagokkal rendelkeznek:

L + lerövidített hossz milliméterben megadva

Példa:
TA469720L195 (195 mm-re rövidítve)
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9.3. Rajzszámok

Az OERTLI cég rajzszámainak felépítését az
alábbi példa szemlélteti:

A: rajzítpus (utótag
B: projektazonosító
C: sorszám:
D: Verziószám:
E: Módosítások tárgymutatója (ábécé

sorrendben növekvő)

9.4. Szimbólumok

Sérült szerszámok használata tilos

Figyelemfelhívás forgó szerszámra

Figyelemfelhívás vágott
sérülésekre

Figyelemfelhívás visszaütésre

Figyelemfelhívás maró anyagokra

A kezelési útmutató elolvasása

Biztonsági cipő viselése

Védőszemüveg viselése

Hallásvédő használata

Biztonsági kesztyű viselése

9.5. Mértékegységek

9.5.1. Egységek táblázata

Méret Mértékegy-

ség

Átszámítás

Hosszúság [mm] x 0.03937 = [inch]

Hosszúság [m] x 39.370 = [inch]

Tömeg (súly) [g] x 0.035 = [oz]

Tömeg (súly) [kg] x 2.2046 = [lb]

Erö [N] x 0.22481 = [lbf]

Erö [kN] x 101.9716 = [kp]

Forgatónyomaték [Nm] x 0.738 = [Ibf ft]

Nyomás [bar] x 14.504 = [PSI]

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

Fordulatszám [1/min] ---

Sűrűség [kg/m³] ---
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