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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. 

Фигура 1
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ИСКАР РЕШАВА ПРОБЛЕМА СЪС СТРУЖКИТЕ
В металообработването една от главните причини за 
повреждане на инструменталната екипировка, което 
може да има неблагоприятен ефект върху качеството 
е образуването и отвеждането на стружките. За да се 
преодолеят тези проблеми широко разпространено е 
използването на различни начини за сружкочупене и 
отнемане на стружките като контрол на този процес. 
На кратко, стружкочупач е специална геометрична 
форма, разположена след режещия ръб на пластината 
за струговане. Тя отвежда образуваните стружки и им 
придава  желана форма, която може ефективно да бъде 
контролирана. Тази ефикасна форма на стружките 
консумира по-малко мощност, намалява генерираната 
топлина и най-важното им помага бързо да напускат 
работната зона. 
Новосъздадените стружкочупещи геометрии на ИС-
КАР са специално предназначени да намалят обема на 
стружките, отделящи се от обработвания материал по 
време на процеса и ефикасно да ги отведат извън ра-
ботната зона.
Новите стружкочупещи геометрии чупят стружките на 
малки парченца, което осигурява по-добра гладкост на 
обработваната повърхнина, предпазва от оплитането 
им около обработвания детайл и опростява тяхното от-
деляне от машината. 
Режещият ръб, създаден от високоефективния отдел за 
развитие /R&D/ на ИСКАР помага на фирмата постоянно 
да стои на първата линия на развитието на металореже-
щите инструменти  и пластини. Да помогне в осигуря-
ването на непрекъснат технически прогрес в полето на 
стружкочупенето и другите фактори на металорежещи-
тe инструменти ИСКАР инвестира приблизително 6% от 
общите приходи на компанията в жизнено важната раз-
война и изследователска дейност. Като признат пионер 
в полето на стружкочупенето ИСКАР има дълга история 
в създаването и представянето на продукти с прогре-
сивно стружкочупене, които водят до ефикасно отделя-
не на стружките от инструмента и работната среда.
Предизвикани от разширяващите се нужди на глобална-
та стругова индустрия, последните стружкочупещи гео-
метрии на ИСКАР са концепции, които бяха определени 
и развити чрез ограничени анализни елементни програ-
ми. Тази много точна оценка и процеса на изследване 
се подпомогнаха от създаването на широк спектър от 
прототипи. Отделът за развитие и изследване на ИСКАР 
предприе изчерпателни, практически машинни изпита-
ния, дублиращи широк спектър от стругови приложе-
ния за различните материали.Този старателен процес 
доведе до понататъшни усъвършенствания. Само след 
това стана ясно, че новите оригинални стружкочупещи 
геометрии представляват един първостепенен скок на-
пред с последните продукти на ИСКАР, представени на 
пазара.
Чрез използването на новите стругови пластини на 
ИСКАР с техните нови геометрии се генерира по-малко 
топлина, проблемът с атакуване на режещите инстру-
менти и техните компоненти от стружките се елимини-

ра, качеството на обработвания материал се подобрява, 
живота на пластините чувсвително се удължава и се 
постига значителна производителност.
Типичните  пластини на ИСКАР, които представят нови-
те геометрии са от новата генерация на популярната 
ISOTURN линия. Излязлата напоследък, подобрена ли-
ния комбинира новите SUMO TEC сортове с високоефи-
касните геометрии за по-голяма сигурност  на процеса 
на обработка.
Природата на стружките, получавани в процеса на стру-
говане варира в зависимост от материала, който бива 
обработван, типа на инструмента, който се използва, 
скоростта и подаването и начин и степен на охлаждане. 
Тъй като изчерпателните нови видове стружкочупещи 
геометрии на ИСКАР задоволяват обширен спектър от 
стругови обработки за широка гама от материали се из-
ползва един лесен за разбиране производствен код.
ИСКАР представя три нови геометрии:  F3P, M3P и R3P за 
финишно, средно и грубо струговане на стомана.

Фиг.1
ИСКАР предлага нов дизайн за стружкочупене, който за-
едно с най-прогресивните SUMOTEC сортове осигурява 
по-висока производителност, живот и сигурност.
Новите пластини вече носят новите, по-систематични 
означения, за да улеснят избора на пластини от клиента.

F3P геометрия
F3P геометрията има положителни предни ъгли за глад-
ко рязане, намаляване на режещите сили и износването, 
водещо до драматично увеличаване на живота. Област 
на приложение - 0.40 - 2.0 mmD.O.C. и 0.05-0.25mm/rev.
(фиг.2 & 3) - D.O.C- дълбочина на рязане.
Отличителни белези

     -    Двустранни пластини за финишна обработка на 
стомана
     -    Подсилен режещ ръб
     -    Положителен преден ъгъл за гладко рязане и ниски 
сили
/фиг. 4 и 5/

М3Р геометрия
М3Р геометрията е за средни обработки на стомана с 
подсилен режещ ръб. Нейният  отличителен белег е 
положителния преден ъгъл за намаляване на режещите 
сили и гладко рязане. Диаопазон на приложение - 0.5-6 
mm D.O.C. и 0.15-0.60 mm/rev.
(фиг.6, 7, 8 & 9)
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R3Р геометрия
R3Р геометрията е за груба обработка на стомана с под-
силен режещ ръб. Тя има положинелен преден ъгъл за 
намаляване силите на рязане и гладко рязане. Диапазон 
на приложение - 4.0-12 mm D.O.C. и 0.4-1.0 mm/rev

Като обобщение – много фирми са доволни от много-
странните предимства при ползването на пластините 
на ИСКАР с новите геометрии.  Клиентите докладват, че 
проблемът със съприкосновението на стружките с реже-
щите инструменти и техните компоненти е бил тотално 
елиминиран и че инструментите издържат повече, а об-
работвания материал е с по-добра повърхност.За повече 
информация посетете www.iscar.com.

(фиг. 10, 11, 12 & 13)
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