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Решение за отвори от ИСКАР
Обикновено метчиците са най-лесния и удобен ин-
струмент за правене на резба в отвор. Когато използ-
ваме метчик, не е необходимо специално умение. 
Времето за изработване е много малко в сравнение с 
правенето на резба чрез фрезоване и цените на ин-
струментите са много атрактивни. 
За да се постигне подходящото качество на резбата 
трябва да се имат предвид няколко фактора. 
Най-първата стъпка в избора на подходящ метчик 
е определянето на неговия тип. Основно има ня-
колко популярни геометрии, които се отнасят до 
спицифични приложения: 
1. Метчик със спирални водещи канали/оръдеен тип/ 
– използван за проходни отвори. Лявата спирала на 
водещата част на метчика натиска стружките напред, 
с което осигурява гладък режещ процес. Плитките ка-
нали осигуряват оптимизирана устойчивост и якост, а 
така също и добро смазване. 
2. Метчик с прави канали – за проходен и глух отвор. 
Подходящ за материали с къси стружки. 
3. Метчик със спирални канали – за глухи отвори. Спи-
ралните канали отвеждат в правилна посока стружки-
те навън от отвора, осигуряващи по този начин гладък 
режещ процес и елиминират залепването на стружки-
те към инструмента или дъното на отвора. /Виж Фиг. 1/ 
4. Метчик за студена обработка – отличава се от реже-
щия метчик. Резбата се осъществява чрез пластична 
деформация. 
Няма формиране на стружки. Този тип може да бъде 
използван за материали с якост на опън не превиша-
ващи 1200 n/mm2. 

Като втора стъпка ние трябва да знаем какъв мате-
риел ще обработваме. Това ще ни води при опре-
деляне повърхностната обработка и покритие на 
работната част на метчика:
- TiN покритие – има твърдост приблизително 2300HV 
и устойчивост при температури до 600®C. Това е пре-
възходно покритие за най-общо приложение. 
- Темпериран – има покритие от Fe3O4 , който намаля-
ва триенето между инструмента и работния материал 
и защитава от студено приваряване. 
- Нитриран – препоръчва се за обработка на износо-
устойчиви и абразивни материали като сив чугун и 
алуминиеви сплави с високо процентно съдържание 
на силиций /повече от 10%/. 
 Например при обработка на части от неръждаема 
стомана ние се нуждаем от метчик със спирални во-
дещи канали от HHS-E / темперирана HHS/. От друга 
страна за обработка на сив чугун ние се нуждаем от 
нитриран метчик с прави канали /виж фиг. 2/ 
Вървейки крачка напред, ИСКАР предлага една много 
уникална концепция. ИСКАР представя нова продукто-
ва линия, наричана ONETAP, която има оптимизирана 
режеща геометрия с униварсални приложение за ши-
рок спектър от материали. 
Новата ONETAP разрешава на клиентите значително да 
намалят складовото съдържание, а също така да по-
стигнат тай-висока ефикасност на производството. 
ONETAP беше създаден съгласно най-напредничавите 
технолотии и има патентована геометрия, която: 
- намалява и разпределя режещите усилия, предпаз-
ващ от претоварване процеса. 
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- осигурява най-добро качество на повърхността /даже 
и на последния детайл/. 
- Увеличава живота до два пъти /в зависимост от усло-
вията на рязане и материала/. 
Новата ONETAP линия ще бъде в 
наличност за две от най-популяр-
ните геометрии: метчици със спи-
рална водеща част и прави канали 
за проходни отвори и метчик със 
спирални канали за глухи отвори. 
С ONETAP вие може да обработ-
вате сив чугун и неръждаема сто-
мана, като постигате превъзходен 
живот и стандарт на резбата. 

В един тест материалът беше сто-
мана С45 с резба M8X1. 25. Стан-
дартен метчик достигна живот 
152 детайла. Когата използвахме 
ONETAP ние достигнахме 245 бр. /
което е значително по-високо/. Със 
същата геометрия, изпитана върху 
сив чугун GG25 живота беше уве-
личен с 27%. 

Следващата крачка е да про-
верим спесификациите за точ-
ността на резбата. Толеранса на 
метчика отговаря на стандарта на 
резбата. Нормалния толеранс на 
метчика /среден клас/ е ISO 2 (6H), 
за да се получи средно качество на 
сглобката болт-гайка. По-малкият 
толеранс ISO 1 (4H;5H) създава 
фина сглобка без хлабина между 

Фигура 2

Фигура 3

болт и гайка. Високият толеранс, /свободен клас/ ISO 3 
(7H;8H) предполага грубо пасване с голяма хлабина /
предназначена за гайки, които ще имат покритие/. 
Стандартните толеранси на метчиците на ИСКАР са 
класифицирани като ISO 2, съгласно DIN 13, които са 
6Н за метрична резба и 2В за унифицирана резба, съ-
гласно таблицата /фиг. 3/
Следваща крачка би трябвало да е държача. Метчикът 
трябва да се монтира по оста на отвора. 
За несинхронизирани машини /подаване-скорост/ ние 
препоръчваме използването на държачи / ISCAR GTI, 
GTIN патронник/. За несинхронизираните машинни 
шпиндели степента на подаване би трябвало по пра-
вило да се програмира приблизително 5-10% по-малко 
от стъпката на резбата. 
В този случай трябва да се използва патронник за мет-
чик. Той ще компенсира разликата между подаването и 
стъпката на резбата. Важно е налягането на пружината 
за аксиална компенсация да е настроено на минимал-
но, за да се избегне претоварване на метчика. Пружи-
ната трябва да е натегната, така че метчика да започне 
да реже с налягане на пружината до половината от 
стъпката. Изискването за затягане на метчиците за де-
формация е значително по-високо от това за режещите 
метчици. 
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Как да изберем правилен размер на свредлото?
Много важно е да се разбере, че свредлото трябва да 
направи минимален вътрешен диаметър за резбата. 

Прецизната формула за размера на свредлото за ре-
жещ метчик е:
S- размер на свредлото /мм/
D- основен диаметър на резбата (mm)
%- процент от резбата
P- стъпка на резбата (mm)
S= D – ([% X P] : 76. 98)
Например, необходимия диаметър на свредлото за 
M8X1. 25 с 75% от пълната резба:
 8 – ([75X1. 25]÷76. 98)=6. 78mm
Прецизната формула за размера на диаметъра на 
свредлото за метчик с деформация е:
S- размер на свредлото (mm)
D- основен диаметър на резбата (mm)
%- процент от резбата
P- стъпка на резбата (mm)
S= D – ([% X P] ÷ 147. 06)
Например, необходимия размер за метчик M8X1. 25 с 
70% от пълната резба: 
8 – ([70X1. 25]÷147. 06)=7. 4mm

Независимо от това най-популярния начин за изчисля-
ване на диаметъра на свредлото е много прост:
За метчик за рязане:           За метчик за деформация:
    

Всички свредла, произвеждани от ИСКАР, са подхо-
дящи за стандартните толеранси на резбите. Моно-
литните твърдосплавни свредла, произведени с m7 
толеранс и свредлата със сменяеми глави са произве-
дени с k7 толеранс. Толеранса на отвора направен с 
тези свредла е 0/+0. 05 mm. Той ще осигури правилния 
предварителен отвор за резбата. 

Винаги е за предпочитане да се прави фаска на отвора 
преди да се направи резбата. ИСКАР предлага специ-
ални SUMO-UNICHAM и SCDT свредла, които съчетават 
операциите пробиване и фаски в един цикъл. 
SUMO-UNICHAM системата разрешава регулиране на 
дълбочината на пробиване, съгласно изискванията на 
резбата. Многообразието на SUMO-UNICHAM главите 
разрешава да се обработват различни материали, кое-
то ги прави предпочитани и пестящи време. /виж фиг. 
4 и 5/
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