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VARDEX
VARDEX - Zaawansowane rozwiązania w dziedzinie narzedzi do toczenia i frezowania
gwintów
VARGUS Ltd. jest światowym liderem w dziedzinie rozwoju, produkcji i marketingu najwyższej jakości
precyzyjnych narzędzi do obróbki metali i ich stopów. Produkty z linii VARDEX to największa na świecie
oferta narzędzi w zakresie rozwiązań do toczenia i frezowania gwintów. Narzędzia z linii VARDEX znajdują
zastosowanie w każdym segmencie przemysłu metalowego na całym świecie.

Frezowanie gwintów
TMSD

TM Monolity

Standard TM

Toczenie gwintów
microscope

Standard TT

Już od ponad 50 lat, VARDEX jest numerem 1 w dziedzinie narzędzi składanych do obróbki gwintów w przemyśle metalowym.
Od momentu wprowadzenia pierwszej na świecie trójkatnej wymiennej płytki do toczenia gwintów i pierwszego systemu
narzędzi na płytki wymienne do ferezowania gwintów linia produktów VARDEX oferuje tysiące rozwiązań dla każdego
standardu i prawie każdego możliwego do wyobrażenia zastosowania w gwintowaniu. Znakomita większośc narzędzi jest
gotowa do natychmiastowego dostarczenia do kientów z magazynów rozmieszczonych na całym świecie. VARDEX począwszy
od pierwszego opracowanego narzędzia ąż do współczesnych rozwiazań 21 wieku stale ustanawia standardy w dziedzinie
gwintowania w przemyśle metalowym. VARDEX - toczenie i frezowanie gwintów staje się łatwe!
VARDEX toczenie gwintów
Kompletny zakres we wszystkich standardach narzędzi składanych od bardzo drobnozwojnych do narzedzi dla wielkich średnic i
największych skoków. Bogata gama typów płytek: standardowe poziome, pionowe, wielozębne, typu U oraz wiele innych.
Linia narzędzi VARDEX do toczenia gwintów oferuje rozwiązania począwszy od miniaturowych do mega aplikacji.
VARDEX frezowanie gwintów
VARDEX dostarcza profesjonalny i najszerszy pakiet rozwiązań dla frezowania gwintów z dostępnych na rynku. Nasza oferta
obejmuje bogatą gamę płytek zarówno jedno jak i wielozębnych w rozmaitych typach wykonania oraz narzędzia monolityczne.
Dzięki temu posiadamy właściwe rozwiązania zarówno do otworów miniaturowych jak i bardzo dużych, przelotowych i
nieprzelotowych oraz do gwintów zewnętrznych.
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NAFTA I GAZ
VARDEX zaprojektował i produkuje
unikalną linię narzędzi dla obróbki
gwintów w przemyśle wydobycia i
przetwórstwa ropy naftowej oraz gazu.
Ta innowacyjna i kreatywna oferta
uczyniła VARDEX wiodącym dostawcą
narzędzi dla klientów z tego rosnącego
segmentu przemysłu.

Metoda obróbki
gwintu

Zastosowania
Obudowy, tubingi i złącza

Toczenie gwintu

Frezowanie gwintu

Rurociągi
Złącza do wierteł obrotowych
Zawór wlotowy
Wyspa zaworowa “choinka”

Standard gwintu
API-5CT: Buttress Casing, API Round, EL-Extreme
Line, VAM, OTTM, OTTG
API-5L: LP, NPT
API-7: NC, Regular, FH, IF, Hughes H-90
NPT, BSP, UN, ACME, ST. ACME, Modified ACME
NPT, BSP, UN, ACME, ST. ACME, Modified ACME

Linia narzędzi VARDEX dla przemysłu Naftowego i Gazowego oferuje zarówno szeroką gamę narzędzi katalogowych jak i bogatą
ofertę narzędzi typu ”tailor-made” specjalnie zaprojektowanych według specyfikacji klienta dla konkretnego przypadku.

TMSD U
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Helicool

Standard

Studium przypadku 1

NAFTA I GAZ

Linia narzędzi 14D - nowa płytka dla standardu API
Wprowadzenie do przypadku
Klient używał narzędzia z firmy konkurencyjnej do masowej produkcji złączy gwintowanych. Ponieważ osiągał trwałość
tylko około 35 gwintów na krawędź intensywnie poszukiwał alternatywnego rozwiązania w celu poprawy trwałości
narzędzia.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Specjalnie zaprojektowana sztywna oprawka z chwytem VDI dostosowana do maszyny klienta na płytkę z linii 14D.
Rezultat wzrost trwałości krawędzi o 400%.
DANE Z TESTU
Gwint
Część
Materiał
Oprawka
Płytka
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Ilość przejść
Czas cyklu

4.5" X 5 BUT x 55
Złącze
N80
T03 Oprawka L1=121 168/256
14DIR5BUT752T+ (14D)
160
446
5
15 sek.

150 części na krawędź –wzrost trwałości o 400%!

Studium przypadku 2
Multi+ w produkcji masowej
Wprowadzenie do przypadku
Producent złączy jest zmuszony w kontrakcie do wyprodukowania dużej ilości części w bardzo krótkim czasie. Dotychczas
stosuje standardowe jednozębne płytki do gwintu i potrzebuje 12 przejść oraz 41 sekund na wykonanie cyklu
gwintowania.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Zastosowanie płytki do toczenia gwintu typu Multi+ wymaga tylko 6 przejść i skraca czas cyklu o około 49% oraz
jednocześnie wydłuża okres trwałości o około 100%. Dzięki temu rośnie produktywność oraz możliwość terminowego
wywiązania się z kontraktu przez klienta.

DANE Z TESTU
Gwint
Część
Materiał
Oprawka
Płytka
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Ilość przejść
Czas cyklus

2 7/8" x 8 APIRD x 60
Złącze
NL 80
AVRC 40-4
4IR8APIRD2M+
160
660
6
21 sek.

Redukcja czasu o około 49% i wzrost trwałości
narzędzia o 100%!
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ZAWORY I ARMATURA
Aby uniknąć niektórych problemów
związanych z toczniem gwintów w
korpusach zaworów, które na ogół
maja nieregularny kształt i wymagają
specjalnego i drogiego oprzyrządowania
do mocowania ich na tokarkach VARDEX
oferuje swój system narzędzi do szybkiego
frezowania gwintów, który jednocześnie
eliminuje wiele problemów związanych z
używaniem gwintowników.

Studium przypadku
MiTM efektywnie zstępuje gwintowniki u producentów zaworów i armatury
Wprowadzenie do przypadku
Producent armatury często natrafia na problemy związane z łamaniem się
gwintowników i brakiem możliwości efektywnego ich usunięcia z otworu oraz
poważne problemy z niską jakością powierzchni gwintu oraz koniecznością
ręcznego ich poprawiania.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Dzięki zastosowaniu wielopłytkowych frezów do gwintów z serii
MiTM nie wstępują przestoje zwiane z łamaniem się gwintowników a
powierzchnia gwintów jest doskonałej jakości.
DANE Z TESTU
Gwint
Część
Materiał
Oprawka
Płytka
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Posuw
Czas cyklu

1¼” x 8UN x 35.0
Zawór wlotowy
Staliwo
RTMC 2520-44S3 (MiTM)
R25I8UNTM VBX
70
1100
0,05
2 min 40 sek.

Zachowana ciągłość produkcji, doskonała
jakość powierzchni gwintu nieosiągalna w innej
metodzie!

Helicool
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TM Standard

Głowice TMSD

Głowice

ZŁĄCZKI I HYDRAULIKA
Światowa produkcja złącz i elementów hydrauliki
obejmuje ogromną ilość aplikacji dla narzędzi
począwszy od produkcji prostej żeliwnej złączki
aż do obróbki najbardziej zaawansowanych
technologicznie części do elementów automatyki
przemysłowej. VARDEX posiada bogate
doświadczenie w rozwiązaniach narzędziowych
spełniających najwyższe wymagania klientów z
tego sektora przemysłu Oferuje najnowocześniejszą
gamę narzędzi i technologii zarówno do toczenia
jak i frezowania gwintów

Studium przypadku
Helicool do produkcji złączki
Wprowadzenie do przypadku
W produkowanej dotychczas części podczas toczenia gwintu często dochodziło do uszkodzenia jego powierzchni
przez nieregularnie i trudne do bezpiecznego połamania ewakuujące się wióry. Ze względu na najwyższe wymagania
jakościowe konieczne było wprowadzenie dodatkowej czasochłonnej operacji.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Aby uniknąć problemów związanych z odprowadzaniem trudnych do połamania wiórów VARDEX zaproponował
monolityczny frez do gwintu z serii Helicool, dzięki temu osiągnięto doskonałą powierzchnie na gwincie (krótki wiór
wynikający ze zmiany technologii oraz wysokie ciśnienie płynu chłodząco smarującego podawanego centralnie przez
narzędzie ) i tylko 17 sekund na wykonanie cyklu gwintowania - prawie dwa razy krótszy czas w porównaniu do poprzedniej
metody.
DANE Z TESTU
Gwint
Część
Materiał
Narzędzie
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Posuw f (mm/krawędź)
Ilość przejść
Czas cyklu

⁄2"x14NPTx13.55
Złączka
Stal nierdzewna 316
HC16142L19-EI14NPT TM VTH (Helicool)
100
2234
0.034
1
17 sek.

1

Redukcja czasu maszynowego o 50% przy jednoczesnym
zwiększeniu jakości powierzchni gwintu!

Helicool

Mini-L
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KOŁA ZĘBATE
Zaawansowane technologie do obróbki
kół zębatych, wielowypustów i zębatek
VARDEX prezentuje oryginalne i innowacyjne
rozwiązania dla przemysłu obrabiającego
uzębienia oferując profesjonalną alternatywę
do tradycyjnej metody obwiedniowej.
Producenci uzębień mogą teraz frezować
zewnętrzne wielowypusty, zewnętrzne
uzębienia na kołach zębatych, uzębienia
zębatek oraz wiele innych podobnych części.

KONCEPCJA FREZOWANIA UZĘBIEŃ VARDEX
• Narzędzia do frezowania z wymiennymi płytkami węglikowymi
• Płytki i głowice typu Taylor made wykonane dla konkretnego zastosowania. Płytki posiadają dokładny ewolwentowy, wg
involuty lub inny żądany zarys profilu uzębienia

VARDEX zalety systemu:
• Super szybkość - Co najmniej 50% krótszy czas cyklu wykonania uzębienia w
stosunku do innych metod:

•
•
•
•

•
•
•

- Płytki węglikowe - Wysoka prędkość skrawania
- Płytki pełnoprofilowe - Jedno przejście narzędzia na każdy ząb
Długi okres trwałości - Wytrzymały submikronowy węglik pokrywany
Obróbka - Prosty i szybki set- up na 3-5 osiowych centrach CNC lub na tokarkach
Wysoka opłacalność - Absolutna przewaga - stosunku cena/jakość w porównaniu
do każdej innej technologii
Wysoka precyzja - Koła zębate w klasie 7 zgodnie z DIN 3962 lub w klasie 11
zgodnie z ANSI 390.03
- Wielowypusty involutowe wg DIN 5480 lub ANSI B92.1
- Wielowypusty o prostym boku zgodnie z ISO 14-1982
Dokładność - Nie wymagane żadne dodatkowe operacje obróbcze po frezowaniu
Krawędzie skrawające - Do 3 krawędzi na jednej płytce wysoka ekonomiczność
Jakość - Wysoka jakość powierzchni uzębienia

WIELOWYPUST

Głowica
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Frez palcowy

Frez tarczowy

KOŁO ZĘBATE

ZĘBATKA

Typ - U

Typ - UT

Studium przypadku 1

KOŁA ZĘBATE

Produkcja kół zębatych
Wprowadzenie do przypadku
Jeden z wiodących europejskich producentów kół zębatych produkuje koła tradycyjną metoda używając freza
obwiedniowego z HSS. Czas cyklu frezowania na każdym kole jest zbyt długi. Klient poszukuje rozwiązania w celu skrócenia
tego czasu.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Po analizie sytuacji zaproponowano użycie freza na płytki wymienne Dzięki zastosowaniu wielopłytkowych frezów z
pełnym profilem uzębienia na płytce udało się znacznie skrócić o 75% czas cyklu w produkcji masowej.
DANE Z TESTU
Aplikacja
Część
Materiał
Frez
Płytka
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Ilość przejść
Czas cyklu

Modu 0,75
Koło (średnica 40.5, 52 zęby)
42CrMoS4V
GMD10S D80-22-2U
(dziesięciopłytkowy)
2UEM0.75GM VBX
(pełny profil zęba)
125
500
1
4.3 min.

Redukcja czasu maszynowego o 75%!

Studium przypadku 2
Produkcja zębatek
Wprowadzenie do przypadku
Do tej pory producent używał narzędzi z HSS które wykonywało 4 zęby w jednym przejściu. Czas maszynowy wynosi
dla tej metody 10,7 min.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Po analizie sytuacji zaproponowano użycie freza na płytki wymienne. Dzięki zastosowaniu wielopłytkowego narzędzia
z podwójnym uzębieniem udało się pomimo że poprzednio frezowano 4 zęby jednocześnie a teraz tylko 2 skrócić czas
cyklu do 3,3 min.
DANE Z TESTU
Aplikacja
Część
Materiał
Frez
Płytka
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Ilość przejść
Czas cyklu

Modu 5,0
Zębatka
ST52-3
GMD16S D160-50-5U
(2x8 płytek)
5UEM5.0GM VBX
(pełnoprofilowa)
150
300
1
3.3 min.

Redukcja czasu maszynowego w produkcji
masowej zębatek z 10,7min do 3,3min!
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FORMY I MATRYCE
Formy i matryce pomimo że charakteryzują się
bardzo złożonymi i nieregularnymi kształtami
oraz bardzo wysoką twardością są bardzo
dobrym obszarem dla zastosowania technologii
frezowania gwintów.
Technologia ta pozwala na uniknięcie
problemów związanych ze złamaniem
gwintownika i trudnością usunięcia go z otworu.
VARDEX oferuje szeroką gamę narzędzi do
frezowania gwintów dla przemysłu form i matryc,
zarówno monolitycznych z węglika spiekanego
jak i składanych na płytki wymienne.

Studium przypadku
Frez TMSD zastępuje gwintowniki w przemyśle form i matryc
Wprowadzenie do przypadku
Firma produkująca formy obrabia różne gwinty do mocowania uchwytów pierścieniowych miedzy innymi M30x3.5 /
M36x4 / M42x4.5 / M45 x4.5 / M48x5 / M56 x5.5 / M64x6. Ogólnie jest teraz używana duża ilość różnych gwintowników,
które stwarzają nieraz bardzo poważne i kosztowne problemy w przypadku złamania się w otworze. Dla wykonania
gwintów o dużych średnicach brakuje także momentu na wrzecionie maszyny niezbędnego do użycia gwintownika.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Jako rozwiązanie problemu VARDEX zaoferował frez do gwintu typu TMSD do głębokich gwintów który generuje niską
siłę promieniową reakcji na narzędzie i może pracować z wysokimi prędkościami i posuwami bez niebezpieczeństwa
generowania drgań. Ponadto zastosowano płytkę niepełnoprofilową i dzięki temu jedno narzędzie może wykonać prawie
wszystkie gwinty.
DANE Z TESTU
Zastosowanie
Część
Materiał
Frez
Płytka
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Posuw
Czas cyklu

M48x5x98
Forma
Żeliwo (28-32 HRc)
TM4CS40W42 120-3U (TMSD)
3UIDH60TM VBX
110
834
0,25
3.85 min.

Jeden frez TMSD wykonuje prawie wszystkie rodzaje
gwintów!

Helicool
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MilliPro

TMSD

MilliPro HD

LOTNICTWO
Przemysł lotniczy jest znany jako bardzo wymagający
w zakresie jakości i dokładności wykonania części.
Precyzyjne narzędzia VARDEX całkowicie spełniają
oczekiwania klientów z tego segmentu i są zdolne do
obróbki aluminium, tytanu, magnezu, oraz stopów
żaroodpornych najczęściej używanych przez tych
producentów. Unikalne typowe dla branży standardy
MJ i UNJ są zawsze dostępne z magazynu dla
użytkowników na całym świecie.

Standardy dedykowane dla
przemysłu lotniczego
Standard

Skoki

MJ
UNJ

0.7 - 3mm
48 - 4 zw/cal

Studium przypadku
Frez Helicool w przemyśle lotniczym
Wprowadzenie do przypadku
Na jednej z części należącej do hydraulicznego układu
wykonawczego wymagane jest wykonanie gwintu o najwyższej
dokładności i jakości na powierzchni.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Frez monolityczny do gwintu Helicool przewyższył konkurentów
czasem trwałości o 20% i uzyskał najlepsza powierzchnię gwintu.

DANE Z TESTU
Zastosowanie
Część
Materiał
Frez
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Posuw f (mm/ząb)
Czas cyklu

½” x 14NPTx13.5
Część hydrauliczna
Stal nierdzewna PH1734R-009
HC16142L19-EI14NPT TM VTH (Helicool)
110
2500
0.04
10 sek.

Doskonała jakość powierzchni gwintu!

TT wewn trzny

TT zewn trzny

Helicool

MilliPro

TM Standard
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MOTORYZACJA
Szybko zmieniająca się masowa produkcja
charakterystyczna dla przemysłu
motoryzacyjnego wymaga krótkiego czasu
dostawy i niezawodnych narzędzi. VARDEX
oferuje dla tych klientów elastyczność i kreatywne
rozwiązania narzędziowe pozwalające na
znaczącą redukcję kosztów.

Studium przypadku
V6 –dla znaczącej redukcji kosztów
Wprowadzenie do przypadku
W celu znalezienia najbardziej ekonomicznego narzędzia do pewnego zadania klient przetestował 3 różne płytki do
toczenia gwintu: pierwszy dostawca - rezultat 1050 gwintów na płytkę, drugi dostawca 1162 gwinty na płytkę.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Płytka VARDEX typu V6 rezultat 3040 gwintów na płytkę.
VARDEX V6 – innowacyjne rozwiązanie płaskiej płytki do toczenia gwintów z 6 krawędziami skrawającymi jest idealnym
rozwiązaniem dla tego przypadku gwarantuje najdłuższy okres trwałości większy o 30% od konkurentów.
DANE Z TESTU
Zastosowanie
Część
Materiał
Oprawka
Płytka
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Ilość przejść
Czas cyklu

M26x1.0x28.0
Amortyzatort
SAE 4340
AVR 20-3
3IR1.0ISO-6C VKX (V6)
90
1100
4
12 sek.

Płytka V6 (dwustronna z 6 krawędziami) najbardziej
ekonomiczne rozwiązanie do toczenia gwintów!

HTC
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Helicool

TMSD

BUDOWA MASZYN
Ogromna ilość zastosowań w przemyśle budowy
maszyn wymaga bardzo wielu narzędzi i płytek do
gwintowania ze wszystkimi profilami i standardami.
VARDEX jest dumny z tego że oferuje ponad 30000
kombinacji narzędziowych do gwintowania aby
dostarczyć rozwiązanie dla każdej aplikacji.

Studium przypadku
Redukcja kosztów dzięki użyciu standardowych narzędzi VARDEX
Wprowadzenie do przypadku
Poszukiwane jest narzędzie do wykonania gwintu 1i1/8UNx48 zastosowanego w wymienniku ciepła.
W przeszłości klient używał narzędzia specjalnego w celu wykonania tego gwintu. Ponieważ było ono
zbyt drogie a czas dostawy relatywnie długi konieczne jest znalezienie alternatywnego rozwiązania.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
VARDEX zaoferował standardowe narzędzie do frezowania gwintu typu TM helical dzięki temu
obniżono znacznie koszty narzędzi a czas dostawy wynosi dwa dni.

DANE Z TESTU
Zastosowanie
Część
Materiał
Narzędzie
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Posuw f (mm/krawędź)
Czas cyklu

11⁄8"x12UNx48
Wymiennik ciepła do instalacji
odsalania wody
Stal wysokostopowa
H20199L51-I12UNF TM VTH (Helical)
94
1500
0.07
19 sek.

Redukcja kosztów narzędzi dzięki VARDEX TM standard!

TT Standard

MilliPro

Helicool

Głowica TMSD
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ENERGETYKA WIATROWA
Rosnąca popularność “zielonej” energii kreuje wzmożone
zapotrzebowanie na turbiny wiatrowe różnego typu i
skali wielkości. Aby odpowiedzieć na potrzeby producentów z tej branży VARDEX oferuje zaawansowaną
linię narzędzi do frezowania gwintów TMSD specjalnie
zaprojektowana do pracy w głębokich otworach.

Studium przypadku
TMSD dla producentów turbin wiatrowych
Wprowadzenie do przypadku
Używając gwintowników do produkcji części turbiny wiatrowej - pierścienia statora operator maszyny jest
zmuszony do przerywania procesu aby sprawdzić czy nie pozostają na narzędziu okręcone wióry oraz aby
dostarczyć olej do strefy obróbki w każdym gwintowanym otworze. Takie rozwiązanie powoduje straty czasu
a także uzależnia stabilność i jakość procesu od doświadczenia obsługującego i zmusza go do ciągłego
monitorowania pracy maszyny.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
VARDEX zaoferował linię narzędzi TMSD do frezowania gwintów w głębokich otworach jako standardowe
narzędzie. Dzięki nim nie jest wymagane ciągłe nadzorowanie maszyny i podawanie oleju do strefy gwintowania
związane z zatrzymaniem procesu. Dodatkowa korzyść to używanie ekonomicznych wymiennych dwustronnych
płytek co spowodowało redukcje kosztów narzędzi.
DANE Z TESTU
Zastosowanie
Część
Materiał
Oprawka
Płytka
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Posuw f (mm/krawędź)
Czas cyklu

M24x3x52
Turbina wiatrowa – Podparcie i
pierścień statora
ST37
CTM2SC16C21-80-2U
2UIDC60TM VTX (TMSD)
162
2500
0.23
1.25 min.

Wzrost bezpieczeństwa i stabilności procesu oraz
redukcja kosztów

Głowica TMSD
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TMSD (Typ Mini L)

TMSD (Typ U)

ENERGETYKA KONWENCJONALNA
Elektrownia jest wielofunkcyjnym systemem
produkcji i utrzymania, który potrzebuje
nieograniczonej ilości narzędzi zarówno
standardowych jak i specjalnych do gwintów.
VARDEX dostarcza kompletny i szeroki zakres
narzędzi dla przemysłu energetycznego.

Studium przypadku
TMSD dla przemysłu energetycznego
Wprowadzenie do przypadku
Podczas wykonywania gwintów w ogromnej i kosztownej turbinie producent oczekuje skrócenia cyklu i obniżki kosztów
narzędzi. Jednocześnie ponieważ turbina jest ogromnym i kosztownym obiektem jakiekolwiek zakłócenia w procesie
gwintowania może go narazić na gigantyczne straty finansowe. Dlatego wymagane są absolutnie pewne narzędzia i
stabilne procesy przy ich zastosowaniu.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
VARDEX zaoferował głowicę z linii narzędzi TMSD do frezowania gwintów w głębokich otworach wyposażoną w 18
płytek skrawających. Cykl produkcyjny został skrócony o 45% (jedno przejście narzędzia). Poprzednie narzędzie wymagało
3 przejść.
DANE Z TESTU
Zastosowanie
Część
Materiał
Oprawka
Płytka
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Posuw f (mm/krawędź)
Ilość przejść
Czas cyklu

580x9 ARTILERIEx240
Część turbiny dla energetyki
Stal stopowa kuta
TM18S-250-605V(18 płytek)
5VIRD9ARTILVBX (TMSD)
119
152
0.12
1 promieniowe / 27 cykli
2,5godz

TMSD: Wzrost trwałości narzędzia 0 62% i redukcja czasu
cyklu o 45%!

Głowica TMSD

TMSD typ U

Głowica

TT zewnętrzny
dużych

Typ U dla
gwintów o dużych
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MEDYCYNA
Rynek implantów chirurgicznych jest gwałtownie rozwijającym się
segmentem przemysłu pracującego dla medycyny.
Większość tego typu produktów jest wykonywanych ze stopów
tytanu, stali nierdzewnych oraz innych drogich i trudnych w
obróbce materiałów. Bardzo często aplikacje te wymagają
stosowania narzędzi i płytek o niestandardowych profilach.
VARDEX opracował dedykowane dla tych zastosowań narzędzia
monolityczne z rodziny TM do frezowania gwintów typowych dla
implantów.
Te najwyższej jakości narzędzia to doskonałe rozwiązanie dla
wielozwojnych stożkowych gwintów stosowanych w tych
wymagających elementach. Oprócz tego VARDEX oferuje pełną
gamę narzędzi do miniaturowych otworów.

Studium przypadku
Specjalny frez monolityczny TM do gwintu stożkowego metrycznego 20°
Wprowadzenie do przypadku
Producent implantów chirurgicznych wykonuje specjalny metryczny 20° dwuzwojny gwint stożkowy. Ale dotychczasowe
narzędzie może wykonać tylko do 50 gwintów. Inne jednozębne narzędzie do frezowania gwintów potrzebuje 30 sekund
co jest nieakceptowane a jakość powierzchni niezadowalająca.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
VARDEX zaoferował specjalny frez monolityczny do gwintu z rodziny TM. Teraz klient jest w stanie osiągnąć doskonałą
powierzchnię na gwincie a ponieważ narzędzie jest w stanie obrabiać dwa zwoje jednocześnie na głębokości całego
otworu gwintu w jednym przejściu czas maszynowy został zredukowany do 3 sekund a frez jest w stanie wykonać 2800
gwintów.
DANE Z TESTU
Zastosowanie
Część
Materiał
Oprawka Narzędzie
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Posuw f (mm/krawędź)
Ilość przejść
Czas cyklu

6 x 0.5 x 5 (2 starts)
Implant chirurgiczny
Tytan
S060L0.90 I 0.5TAP60 TM VTH
(stożkowy)
80
5660
0.03
1
3 sek.

Doskonała jakość powierzchni i tylko 3 sekundy!

MilliPro
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Stożkowy

STOMATOLOGIA
Technologia implantów dentystycznych jest relatywnie nowa w
stomatologii. Z powodu rosnącej popularności implanty medyczne staja
się elementami masowo produkowanymi ze specjalnymi wymaganiami
w zakresie jakości obrabianych powierzchni i dokładności wykonania
gwintu. VARDEX opracował specjalna linię unikalnych monolitycznych
frezów MilliPro Dental jako oryginalne rozwiązanie dla takich aplikacji.

Najpopularniejsze stndardy
M zwykły

M drobnozwojny

M1.0x0.25

M1.4x0.25

UNF

M1.2x0.25
M1.4x0.30

0-80
1-72

M1.6tx0.35
M1.8x0.35
M2.0x0.40

M2.0x0.35

M2.5x0.45

Studium przypadku
MilliPro dla przemysłu implantów stomatologicznych
Wprowadzenie do przypadku
Implanty stomatologiczne są produkowane przede wszystkim ze stopów tytanu i ze stali nierdzewnych i w obu
przypadkach obróbka gwintów przy pomocy gwintowników wywołuje duże problemy zwłaszcza gdy chodzi o bardzo
małe gwinty i twarde materiały o dużej wartości. W dodatku gwintowniki wytwarzają na dnie otworu zadziory, bardzo
trudne do dokładnego usunięcia i nieakceptowalne.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Narzędzia monolityczne z serii MilliPro Dental do frezowania bardzo małych gwintów to doskonałe
rozwiązanie dla tego typu zastosowań. Posiada ono 25 % dłuższy okres trwałości w stosunku do
standardowych frezów a obrobiona nim powierzchnia gwintu jest doskonała.
DANE Z TESTU
Zastosowanie
Część
Materiał
Narzędzie
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Posuw f (mm/krawędź)
Czas cyklu

1-72UNx6.0
Implant stomatologiczny
Tytan
D3T03014L057-I72TM VTH
(MilliPro Dental)
90
20,000
0.02
6 sek.

Wzrost okresu trwałości narzędzia o 25%!
Najwyższa jakość gwintu!

MilliPro Dental

MilliPro
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VARDEX NARZĘDZIA SPECJALNE
Inżynierowie i cały personel z firmy VARGUS maja wiedzę
ekspercką i bogate doświadczenie w projektowaniu i produkcji
narzędzi specjalnych dostosowanych do szczególnych wymagań
i konkretnej aplikacji klienta. Niezależnie od tego czy jest to
skomplikowane narzędzie z płytkami o złożonym profilu czy tylko
modyfikacja narzędzia standardowego jesteśmy w stanie szybko
wyprodukować narzędzie, którego potrzebujesz przy zastosowaniu
najnowszych osiągnięć technologicznych.

•
•
•

Ekspertyza VARDEX
Szybka wycena
Krótki czas dostawy

Studium przypadku
Specjalne narzędzie do gwintów o bardzo dużym (20mm) skoku
Wprowadzenie do przypadku
Klient mający do wykonania gwint TR180x18x310 nie mógł znaleźć standardowego narzędzi do tego
zadania i zwrócił się do firmy VARGUS o rozwiązanie.

Rozwiązanie z firmy VARGUS
Zaproponowano specjalna płytkę wykonaną z pręta węglikowego
16mm. Profil trapezowy został wykonany na dwóch końcach co czyni
takie rozwiązanie bardzo ekonomicznym. Płytka wykonała gwint w
ciągu 5,5minuty a powierzchnia gwintu był a doskonała.

DANE Z TESTU
Zastosowanie
Część
Materiał
Oprawka
Płytka
Prędkość skrawania V (m/min)
Obr/min
Ilość przejść
Czas cyklu

TR180x18x310
Podnośnik do ciężkich maszyn
S355J2G32
NL40-16U Specjalna
2M16THE18TR Specjalna (Linia Mega)
85
160
50
5.5 min.

Idealne rozwiązanie dla gwintów o bardzo dużych
skokach!

18

VARDEX NA ŚWIECIE
Chiny

VARGUS China



+86 215239 5005/6/9

info@varguschina.net

Dania
Szwecja
Norwegia

VARGUS Scandinavia



+45 8794 4100

vargus@vargus.dk

Francja

VARGUS France



+33 1 4601 7060

commercial@vargus.fr

Niemcy

VARGUS Germany



+49 7043 36 161

info@vargus.de

Hiszpania
Portugalia

VARGUS Ibérica



+34 977 52 49 14

rmiota.vargus@neumo-es.com

Indie

VARGUS India



+91 98990 73393

info@vargusindia.com

Izrael

VARGUS Israel



+972 3 537 3275

neumo@neumo-vargus.co.il

Polska

VARGUS Poland



+48 46 834 9904



+48 603 888 064

Szwajcaria

VARGUS Switzerland



+41 41784 2121

info@vargus.ch



+1 44 1952 583 222

tooling.uk@vargustooling.co.uk



+1 800 828 8765



+608 756 4930

Wielka Brytania VARGUS Tooling UK Ltd.
USA

VARGUS USA

vargus@neumo.pl

sales@vargususa.com

Kompletna światowa lista dystrybutorów VARDEX dostępna na stronie www.vargus.com

VARGUS Ltd.

mrktg@vargus.com

www.vargus.com
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VARDEX Rozwiązania dla przemysłu

Odzwiedz firmę
VARGUS

VARGUS Poland
Neumo-Polska sp. z.o.o.
96-100 Skierniewice, Strobów

Tel: 46/ 834 99 04
Fax: 46/ 834 99 05
Tel. kom. 603 888 064

E-mail: vargus@neumo.pl
www.vargus.pl
www.vargus.com
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