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Válcování závitů s kruhovými nástroji

Zápichové válcování
Typickou technologií výroby závitů je zápichové válcová-
ní. Obrobek je po celé délce tvářeného profilu v kontaktu s 
tvářecím nástrojem, který za studena vniká do materiálu a tváří 
profil tak jak je vybroušen v nástroji. Zásadním parametrem je 
rychlost tváření – ta nesmí být ani moc rychlá, ani moc pomalá.

Obrázek 1: Stroj na válcování závitů 2-PR 100 CNC/AC

Charakteristiky:

• Úhel stoupání nástroje = úhel stoupání obrobku
• Úhel natočení nástroje = 0° - teoreticky žádná složka 

axiální síly

Obrázek 2: Zápichové válcování

Nástroj Nástroj
Obrobek

Válcování závitů s kruhovými nástroji lze v základu rozdělit na zápichové a průběžné válcování. Při průběžném 
válcování dochází kromě rotace také k axiálnímu pohybu vývalku vůči nástroji, narozdíl od zápichového válcování.

+ Velice krátké válcovací časy

+ Zpravidla dlouhá životnost nástrojů

+ Válcování nenáročné na příslušenství

Délka válcovaného závitu omezena šířkou nástroje

U větších stoupání může být limitujicí max válcovací 
síla válcovačky

Výhody, Nevýhody:
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Obrázek 3:  Průběžné válcování závitů prstencovými nástroji

Obrázek 4: Průběžné válcování závitu s částečně 
    korigovaným stoupáním nástrojů (TDU)

Průběžné válcování závitů prstencovými 
nástroji

Pro toto válcování se používají tvářecí válce s vybroušenými 
drážkami bez stoupání. Rozměry a rozteč drážek definuje 
norma ISO DIN 13. Pří válcování jsou tyto válce vertikálně 
naklopeny v úhlu dle potřeby – dle válcovaného průměru. 
Tedy stejným nástroje lze válcovat stejné stoupání na různých 
průměrech vývalku. Stejně tak lze válcovat stejným nástrojem 
levý nebo pravý závit. Jedna otáčka nástroje generuje axiální 
pohyb vývalku v délce odpovídající stoupání závitového válce.

Broušením částečného stoupání do nástroje lze ovlivnit ver-
tikální náklon nástrojů a volitelnou šířkou nástroje zajistit 
dostatečný počet otáček tváření. Na výjimky platí, že čím 
vyšší požadovaná kvalita a vyšší pevnost válcovaného mate-
riálu, tím je nutné zajistit vice otáček tváření. Dlouhé tváření 
samozřejmě vede k namáhání povrchu materiálu, proto 
možnosti navyšovat počet otáček tváření nejsou nekonečně. 
Některé materiály také mají sklony při plastickém tváření 
zpěvňovat. Pak musí být tvářecí proces co nejkratší. Obecně 
platí, že jedno otočení nástroje generuje axiální pohyb vývalku 
v délce menší, než je stoupání závitu. Přesná hodnota závisí 
na konstrukci nástroje.

Charakteristiky:

• Úhel stoupání nástroje = 0°
• Úhel naklopení nástroje = úhel stoupání vývalku, 

vznikající axiální síla působí na vývalek
• Geometrie pramenu je pevná, úhel stoupání je flexi-

bilní, dle nastavení stroje

Možnost nastavit vertikální náklon nástroje umožňuje mít 
flexibilnější nástroj, ale zejména pro větší stoupání, kdy jsou 
tvářecí válce značně nakloněny, nevyhovuje rychlost tváření 
technologii tváření za studena.

Výhody, Nevýhody:
+ Spolehlivá a známá konstrukce
+ Univerzálně použitelný

+ Technicky jednoduchý, tedy i nákladově efektivní

Počet otočení dílu pro tváření profilu je pevně daný  
a zejména pro velké stoupání a pevnější materiály 
nevhodný

Průběžné válcovaný závit má vždy výběh a náběh

Průběžné válcování závitu s částečně  
korigovaným stoupáním nástrojů (TDU)
Tvářecí válce TDU se konstruují přímo na aktuální proces 
a vývalek, aby byl zajištěn nejlepší proces válcování. Kons-
trukce nástroje umožňuje ovlivnit rychlost axiálního posuvu, 
počet otáček tváření a vznikající válcovací sílu, takže apli-
kaci lze zaměřit na vysoký válcovací výkon, dlouhou život-
nost nástrojů nebo vynikající kvalitu vývalku.

Charakteristiky:

• Úhel stoupání nástroje + úhel veritikálního náklonu 
nástroje = úhel stoupání vývalku

• Pokud je úhel vertikálního náklonu 0°, pak se jedná o 
nástroje s korigovaným stoupáním

• Profil závitu je daný geometrií zubu nástroje

Designem s malým vertikálním náklonem a dlouhým 
náběhem nástroje lze průběžně válcovat i aplikace s 
velkým stoupáním nebo materiály s vysokou pevností.

Výhody, Nevýhody:
+ Válcovací nástroje jsou konstruovány na konkrétní 

proces
+ Životnost nástroje lze ovlivnit změnou konstrukce 

nástroje
+ Nejvyšší dosažitelná kvalita, aplikace i pro nejpřesnější 

kuličkové závity
Nástroj použitelný zpravidla pouze pro jeden konkrét-
ní závit
Nutná konstrukce nástroje
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