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Superfinišování zvyšuje funkčnost a
životnost ložiskových komponent
Vzrůstající požadavky na kvalitu při zachování
funkčnosti, provozní bezpečnosti, životnosti,
efektivnosti, tichého chodu vyžadují stálé zle-
pšování výrobního postupu. Superfinišovací
proces přitom hraje jako poslední, a tím pádem
kvalitu nejvíce ovlivňující krok výrobního proce-
su, hlavní roli.

Dokonalejší mazání ložisek
Procesem superfinišování lze spolehlivě dosáh-
nout charakteristických parametrů povrchu.
Vznikající struktura povrchu (rovinná plocha)
s vysokým podílem materiálu (styčnou plochou)
a optimální tvorbou mazacího filmu umožňuje
pouze minimální zvětšení ložiskové vůle během
celé doby životnosti. Křížové uspořádání drážek
vzniklých superfinišováním vede k dokonalému
rozložení mazacího filmu. Díky dvoustupňovému
obrábění jsou vytvářeny rovinné plochy s velkou
nosnou plochou povrchu a definovanými
drážkami pro zachycení maziva.

Vylepšení geometrie obrobku
Kontaktní zóna mezi nástrojem a obrobkem je
při procesu superfinišování vždy rozložena na
velkou plochu. Díky tomu jsou výrazně reduko-
vány odchylky v kruhovitosti, vlnitost, nepřesné
příčné tvary a profily.

Optimalizace vlastností okrajových částí
Při broušení a velmi jemném soustružení
dochází díky vysokým teplotám obrábění a řez-
ným silám ke změnám struktury materiálu.
Takto vzniklá měkká povrchová vrstva po kalení
má negativní vliv na funkčnost a opotřebení
součástí ložisek. Při procesu superfinišování je
kompletně odstraněna poškozená vrchní vrstva
tak, aby nepoškozený základní materiál tvořil
nosný povrch. Současně vzniká v nové vrchní
zóně vnitřní napětí, které předchází vytvoření
obávaných trhlin a důlků.

Vysoká hospodárnost
Při implementaci superfinišovacího procesu
jsou ušetřeny náklady na dokončovací práce,
jako jsou velmi jemné soustružení, velmi jemné
broušení nebo také lapovací procesy. Techno-
logie společnosti Supfina umožňují provádět
finišování jemně i nahrubo vysoustružených
povrchů bez jakéhokoliv broušení.

Úkoly, které nám zadávají naši zákazníci, jsou různorodé –
modulární koncept strojů Supfina na výrobu valivých ložisek
nabízí vždy vhodné řešení.

V závislosti na zadaných rámcových podmínkách a stavu
obrábění kombinujeme modulární stavební části

• Superfinišovací jednotky
• Centrovací systémy
• Pohony obrobků
• Manipulační systémy

pro výkonný superfinišovací stroj.

Přitom spoléháme na komponenty, v nichž se spojuje
naše desetiletí trvající zkušenosti a nejnovější stav techniky.
Naše modulární řešení garantují jistotu investice, dnes i do
budoucna.
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Superfinišování
vnitřních a vnějších kroužků valivých ložisek

725
Typ:
A
B
C

• Obrábění libovolných příčných profilů např.
konkávních, konvexních, přímých, vypouk-
lých, vydutých, logaritmických prostřednic-
tvím patentovaného počítačově řízeného
překrytí zdvihu

• Plynule regulovatelná frekvence kmitání
• NC-řízené přítlačné válečky
• NC-řízené centrovací zařízení
• Zakládání a vykládání automatické nebo ruční
• Řízení pomocí digitálních pohonů pro lineární

a rotační pohyby
• Jedno- nebo vícestupňové obráběcí metody

se zařízením pro vícenásobné otáčení držáku
kamene

• Obrábění ve stabilní poloze, žádné posouvání,
odvalování nebo rázy

• Volitelné obrábění opěrného čela, čela a vni-
třního průměru vnitřních kroužků

• Volitelné obrábění opěrného čela vnitřních
kroužků a vnějšího průměru vnějších kroužků

725

Superfinišovací jednotky

Výměna obrobků
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Šířka obrobku:
8 – 100mm
20 – 200mm
50 - 400mm

Průměr obrobku:
50 – 320mm
100 – 650mm
600 – 1200mm
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725

Supfina 725 kombinuje pro Supfinu typické ver-
tikální uspořádání vřeten obrobků se superfini-
šovacími jednotkami, které byly optimalizovány
pro vícestupňové obrábění válečkových a kuže-
líkových ložisek. Je podporováno také obrábění
naklápěcích válečkových ložisek.

S výkonnými lineárně oscilačními systémy pro
finišování oběžných drah je možné kombinovat
pásové finišovací jednotky pro opracování
opěrného čela nebo vnějšího průměru stejně jako
vřetena s hrncovými kotouči pro obrábění čela.

Pro superfinišování tedy nenechává Supfina 725
žádná nesplněná přání – totéž platí také pro
strojní funkce centrování, pohánění obrobků,
stejně jako jejich zakládání a odebírání. Ve všech
případech jsou k dispozici přesné a současně
flexibilní moduly, které mohou být nastaveny na
nový obrobek rychle a téměř bez nutnosti použití
výměnných částí. Díky cílenému nasazení
počítačově řízených přestavitelných os je dosa-
ženo seřizovacích časů kratších než 15 minut.

Doba finišování

konstantní
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Oběžná dráha

Oběžná dráha

Úběr

Ú

Superfinišovací
kámen

Pohyb superfinišo
vacího kamene

Rychlost překrývání pozic
(posuv superfinišovacího kamene)
variabilní

Prostřednictvím paten-

tovaného počítačově

řízeného překrytí zdvihu

jsou obráběny oběž né

dráhy libovolných

příčných profilů (např.

soudečkovitost 15 µm).

Srovnání příčného tvaru

Před superfinišováním
Po superfinišování

2,00

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

p
říč

ný
tv

ar
[µ

m
]
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31.268 µm

Broušení rozsah nerovností = 1.889 µm
1.268 µm

-0.805 µm

31.268 µm

rozsah nerovností = 0.658 µm
1.268 µm

-0.805 µm

Superfinišování

Vnější kroužek kuželíkového ložiska, dvouřadý

Náš výkon
� Váš užitek

NC- řízené superfinišovací jednotky
� Na cyklu závisející nastavení oscilační

frekvence
� Patentované překrytí zdvihu pro obrábění

libovolných příčných profilů
Zařízení pro otáčení kamene pro
dvou- a třístupňové procesy
� Dosažení optimální kvality povrchu
� Prodloužení životnosti nástrojů

Volitelně jedna nebo dvě obráběcí stanice se
servopohonem vřetene
� Lepší dynamika
� Kratší doba výrobního taktu
� Dodatečná produktivita díky druhé stanici
Flexibilně nastavitelné centrovací systémy
� Rychlejší přeseřízení
� Malý počet výměnných částí
Velký pracovní rozsah a rozmanitost typů
� Vhodné také pro malé a střední série
� Jistota investice při změně typu obrobků

Kroužek - vnější průměr: 180mm
Průměr oběžné dráhy: 150mm
Šířka oběžné dráhy cca: 42mm
Šířka kroužku: 150mm

Materiál: 100Cr 6
Hloubka drsnosti Ra: 0,07µm
Kruhovitost: <1,5µm
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Superfinišování
Obrábění vnitřních a vnějších kroužků
kuličkových ložisek

727

Superfinišovací jednotky

Výměna obrobků
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• NC-řízený křížový oscilátor pro výrobu
libovolných povrchových struktur
(rovinných ploch)

• Automatické řízení úhlu oscilace / amplitudy
během obrábění

• Automatické přestavení kontaktního úhlu
• Plynule nastavitelná frekvence kmitání
• NC-řízené přítlačné válečky
• NC-řízené vnější centrovací zařízení
• NC-řízené centrovací trny pro

centrování v otvoru
• Automatické nebo ruční zakládání

a odebírání obrobků
• Řízení s digitálními pohony pro

přímé a rotační pohyby
• Jedno- nebo vícestupňové obrábění se

zařízením na otáčení kamene
• Obrábění ve stabilní poloze (naležato), žádné

posouvání, odvalování nebo rázy
• Volitelné obrábění opěrného čela u vnitřních

kroužků a vnějšího průměru vnějších kroužků

727
Typ:
A
B

Šířka obrobku:
8 – 100mm
20 – 200mm

Průměr obrobku:
50 – 320mm
100 – 650mm
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kontaktní
úhel

stred
nataćění

IR AR

IR AR

IR AR

IR AR

Modulární uspořádání

a vysoká flexibilita stroje

umož ňují superfinišo-

vání různých tvarů a

geometrií oběž ných

drah na jedno upnutí.

Flexibilní koncept

umož ňuje seřízení na

různé tvary IR-

a AR-lož isek.

Náš výkon
� Váš užitek

NC-řízené superfinišovací jednotky
� Krátký přípravný čas díky automatickému

nastavení úhlu
� Optimální kvalita díky nastavení oscilační

frekvence a amplitudy v závislosti na cyklu
Zařízení pro výměnu kamene pro
dvoustupňové řízení
� Vytváření povrchu s vysokým podílem nosné

plochy a dobrými mazacími vlastnostmi
� Delší životnost nástroje

Volitelně jedna nebo dvě obráběcí stanice se
servopohonem vřeten
� Vylepšená dynamika
� Zkrácený strojní takt
� Přídavná produktivita díky druhé stanici
Flexibilně nastavitelné centrovací systémy
� Rychlejší proces seřizování
� Malý počet výměnných částí
Velký pracovní rozsah a typová rozmanitost
� Vhodné také pro malé a střední série
� Jistota investice při změně typu obrobků

Rádiální a radiálně axiální kuličková ložiska
jsou doménami Supfiny 727, která je vybavena
vertikálními vřeteny a pro tuto oblast použití
uzpůsobenými superfinišovacími jednotkami.
Díky seriově automatickému přestavení kon-
taktního úhlu je možné provádět vícestupňové
obrábění dvouřadých ložisek kola (nábojů) a
gotických profilů.

Pro zvýšení schopností stroje při obrábění
křížovým oscilátorem lze pro obrábění vnějšího
průměru kombinovat pásové finišovací jednotky
i vřetena hrncových brusných kotoučů pro
obrobení čela (příruby).

Supfina 727 je optimálně vybavena pro sou-
časné i budoucí požadavky – to platí pro strojní
funkce centrování a pohon obrobků stejně jako
pro zakládání a odebírání obrobků. K dostání
jsou přesné a flexibilní moduly, které mohou být
rychle seřízeny na nový obrobek. Díky cílenému
použití NC-řízených přestavitelných os je dosa-
ženo doby přípravy kratší než 15 minut.

Vlnitosti po obvodu před a po Superfinišování
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Vnitřní kroužek radiálně axiálního kuličkového ložiska

Kroužek-∅ cca: 220mm
Oběžná dráha ∅ cca: 205mm
Rádius oběžné dráhy cca: 21mm
Šířka kroužku: 50mm
Materiál: 100Cr 6

Hloubka drsnosti Ra: 0,03µm
Kruhovitost: <1,0µm
Příčný tvar: <1,2µm

727
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Superfinišování
Obrábění vnitřních a vnějších kroužků
valivých ložisek

705

Superfinišovací jednotky

Výměna obrobků
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715

Superfinišovací jednotky

Výměna obrobků
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Supfina Race 705 a Race 715 jsou koncipovány
pro superfinišování oběžných drah vnitřních a
vnějších kroužků až do průměru 160 mm. Zku-
šenosti a výhody na trhu etablované výrobní
řady Supfina 725 pro větší průměry kroužků byly
nahrazeny nově vyvinutou koncepcí stroje.

Řady Race 715 a Race 705 se odlišují pracovním
rozsahem. Řada 705 se používá pro obrobky do
průměru 90 mm, řada Race 715 pak pro průměr
obrobků do 160 mm.

Obrobky:
• Válečková ložiska
• Kuželíková ložiska
• Jehlová ložiska

Race 705
Počet obráběcích stanic: 2
Průměr obrobku: 28 – 90mm
Šířka obrobku: až 45mm
Úhel natočení: 0 – 30°

Race 715
Počet obráběcích stanic: 2
Průměr obrobku: 62 – 160mm
Šířka obrobku: až 65mm
Úhel natočení: 0 – 30°
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• 2 obráběcí stanice
• 2 superfinišovací jednotky
• Vertikální vřetena pro upínání obrobků
• NC-polohování superfinišovacích jednotek
• NC-řízené pohony vřetene
• Variabilní centrovací systémy
• Automatické zakládání a odebírání obrobků
• Vícestupňový, automatický pracovní postup
• Moderní řízení s technologickou pamětí
• Integrovaný rozvaděč
• Nástroje pro větší rozsah použití
• Vysoká produktivita díky minimálním

vedlejším časům

• Nízké náklady na výměnné části
• Seřizování < 15 minut
• Jednoduché menu
• Optimální přístupnost
• Malá potřeba místa
• Otočná jednotka pro obrábění kuželíkových

ložisek
• Překrytí posuvu pro vypuklé / logaritmické

válečkové dráhy
• Volitelné přídavné zařízení pro opracování

opěrného čela

Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobení
se specifickým požadavkům zákazníků. Podle
stupně demontáže mohou být realizovány
seřizovací časy kratší než 15 minut. Samotné
seřizování spočívá v nastavení jen několika
velmi snadno ručně nastavitelných prvků.

Stejně jako je obvyklé i u jiných strojů Supfina,
nejsou zde potřeba téměř žádné výměnné díly
v závislosti na jednotlivých typech obrobků.
Obrobky jsou na stroj transportovány a obráběny
v horizontální poloze. Transport jednotlivých
částí uvnitř stroje se provádí bez relativního
pohybu mezi obrobkem a strojem. Tím se
minimalizuje riziko poškození či opotřebení.

Centrálně uložené ovládání provádí současně
uchopení, zdvih a transport 3 kroužků valivého
ložiska. Oproti tradičním systémům se redukuje
doba zakládání o více než 50 %.

Obě pracovní stanice jsou umístěny před strojem
a jsou lehce přístupné. Díky tomu má obsluha
všechny pracovní procesy stále na očích.
Moderní řízení podporuje seřizovací a automa-
tický provoz. V rozsáhlé technologické paměti je
uloženo know-how superfinišování tak, aby bylo
zaručeno spolehlivé, reprodukovatelné dodržení
parametrů kvality.

Vnitřní kroužek kuželíkových ložisek s opracováním opěrného čela

Vnější ∅ kroužku - cca: 140mm
Oběžná dráha - ∅ cca: 120mm
Šířka válečkové dráhy cca: 38mm
Šířka kroužku: 50mm
Materiál: 100Cr 6

Drsnost Ra oběžné dráhy: < 0,08µm
Drsnost Ra opěrného čela: < 0,08µm
Kruhovitost: < 1,5µm

Race 705
715
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Superfinišování
Obrábění vnitřních a vnějších kroužků oběžných
drah kuličkových ložisek

707

Superfinišovací jednotky

Výměna obrobků
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717

Superfinišovací jednotky

Výměna obrobků
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Inovativní výrobní řada Supfina Race 707 a
Race 717 nasazují novou lat’ku pro superfinišování
vnitřních a vnějších kroužků kuličkových ložisek.
Obě varianty jsou optimalizovány pro splnění
vysokých požadavků na produktivitu, přičemž je
zároveň dosaženo nejlepších výsledků kvality,
krátké doby přípravy a vysoké spolehlivosti.

Podněty našich zákazníků byly kombinovány
s dlouholetými zkušenostmi z výrobní řady
Supfina 727 a staly se součástí tohoto nově
vyvinutého strojního konceptu.

Výrobní řady Race 707 a Race 717 se liší pra-
covním rozsahem. Řada Race 707 se používá
do průměrů obrobků až 90 mm, řada 717 pak
pro průměry obrobků do 160 mm.

Obrobky:
• Radiální kuličková ložiska
• Radiálně-axiální kuličková ložiska
• Naklápěcí válečková ložiska
• Ložiska kol

Race 707
Počet obráběcích stanic: 2
Průměr obrobku: 28 – 90mm
Šířka obrobku: až 45mm
Úhel natočení: 0 – 55°

Race 717
Počet obráběcích stanic: 2
Průměr obrobku: 62 – 160mm
Šířka obrobku: až 65mm
Úhel natočení: 0 – 55°
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Obrábění oběž né dráhy

vnitřního krouž ku na

stroji Supfina Race.

• 2 obráběcí stanice
• 2 superfinišovací jednotky
• Vertikální vřeteno pro upínání obrobků
• NC-polohování superfinišovacích jednotek
• NC-řízené pohony vřetene
• Variabilní centrovací systémy
• Automatické zakládání a odebírání obrobků
• Vícestupňový, automatizovaný pracovní proces
• Moderní řízení s technologickou pamětí
• Integrovaný skříňový rozvaděč
• Nástroje pro větší rozsah použití

• Vysoká produktivita díky minimálním
vedlejším časům

• Nízké náklady na výměnné části
• Seřizování < 15 minut
• Jednoduché přehledné menu
• Optimální přístupnost
• Malá potřeba místa
• Otočná jednotka pro obrábění

radiálně-axiálních kuličkových ložisek
• Volitelné přídavné zařízení pro

obrábění pásem

Pro každý požadavek optimální moduly: při
obzvláště výkonných Supfina Race 707 a
Race 717 jsou jimi křížový oscilátor s dosud
nepřekonanou výkonností a velmi rychlým
zakládacím systémem.

Současně je stroj snadno přestavitelný,
změnu typu obrobku je možné provést za
méně než 15 minut.

Málo početné, s rozsahem související výměnné
části zpřehledňují potřebu nástrojů a zaručují
jistotu investice i do budoucna.

Supfina Race 707 a Race 717 jsou snadno
transportovatelné a umožňují rychlé usazení
stroje na zvoleném místě.

Integrovaný zakládací systém je možné pro-
střednictvím spojových pozic na vnější straně
stroje bez problémů připojit k existujícím
přívodům a přípojkám.

Dobrá přístupnost zjednodušuje obluhu stejně
jako moderní řízení. Přes řídící pult s barevným
displejem jsou adresovatelné všechny strojní
funkce v seřizovacím a automatickém provozu.
V technologické paměti je uloženo know-how
superfinišování tak, aby bylo možné vždy zaručit
opakovatelné dodržení parametrů kvality.

Vnitřní kroužek radiálně-axiálního kuličkového ložiska, dvouřadý

Vnější ∅ kroužku - cca: 64mm
Šířka kroužku: 36mm
Materiál: 100Cr 6

Drsnost Ra: < 0,04µm
Kruhovitost: < 1,2µm
Příčný tvar: < 1,2µm

Race 707
717
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Superfinišování
Obrábění vnitřních a vnějších kroužků
kuličkových a valivých ložisek

• NC-řízený křížový oscilátor k výrobě
libovolných povrchových struktur (rovin)

• Automatické řízení oscilačního
úhlu / amplitudy během procesu obrábění

• Automatické přestavení kontaktního úhlu

725-727

Superfinišovací jednotky

Výměna obrobků
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• NC-řízený lineární oscilátor pro obrábění
libovolných příčných profilů jako např.
konkávních, konvexních, přímých, vypuklých,
dutých, logaritmických, a to díky patento-
vanému NC-řízenému překrytí posuvů

• Plynule regulovatelná frekvence kmitů
• NC-řízené přítlačné válečky
• NC-řízené vnější centrovací zařízení
• NC-řízené centrovací trny pro centrování otvorů
• Zakládání a odebírání obrobků automatické

nebo manuální
• Řízení s digitálními pohony pro lineární a

rotační pohyby
• Jedno- nebo vícestupňové obrábění se

zařízením na otáčení kamene
• Horizontální obrábění, žádné posouvání

obrobku, odvalování nebo rázy
• Vnější kroužek – volitelné obrábění

vnějšího průměru

725-727
Typ:
A
B
C

Šířka obrobku
8 – 100mm
20 – 200mm
50 - 400mm

Průměr obrobku
50 – 320mm
100 – 650mm
600 – 1200mm
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Výroba stabilně špičkové kvality při zachování
maximální flexibility je optimálním způsobem
realizována u Supfiny 725-727 pro ložiska pohonů,
u výroby prototypů nebo menších sérií.
Kombinace až čtyř různých superfinišovacích
jednotek neklade flexibilitě prakticky žádné další
překážky.

S výkonnými křížovými a lineárními oscilačními
systémy pro finišování oběžných drah je možné
kombinovat pásové finišovací jednotky pro vnější
průměr a opěrná čela stejně jako vřetena s hrn-
covými brusnými kotouči pro obrábění přírub.

Stejně flexibilní jako pohon obrobků jsou i upínací
a centrovací systémy. Supfina používá výhradně
osvědčené a v průběhu několika desetiletí opti-
malizované moduly, které mohou být rychle a
témeř bez nutnosti použití výměnných částí
seřízeny na nový obrobek. Díky inteligentní
konstrukci, podporované NC-řízenými přestavi-
telnými osami, je dosaženo doby přípravy kratší
než 20 minut.

Náš výkon
� Váš užitek

NC-řízené křížové a lineárně-oscilační
superfinišovací jednotky
� Maximální flexibilita při obrábění libovolných

tvarů oběžné dráhy
� Opakovatelná špičková kvalita i při výrobě

malých sérií
Zařízení pro otáčení kamene
pro dvoustupňový proces
� výroba povrchu s vysokým podílem nosného

povrchu a dobrými mazacími vlastnostmi
� Prodloužená životnost nástroje

Volitelně až dvě další superfinišovací
jednotky na jednom stroji
� Pásový přístroj pro vnější průměr
� Pásový přístroj pro kuželíková ložiska-IR
� Pásový přístroj pro válečková ložiska
� Pásový přístroj pro axiální naklápěcí

válečková ložiska
Flexibilně nastavitelné centrovací systémy
� Rychlejší seřizování
� Menší počet výměnných částí
Velký pracovní rozsah a typová různorodost
� Optimální pro malé a střední série
� Jistota investic při změně typu

Finišování rovinných ploch: srovnání Abottovy křivky na výsledcích z procesu broušení a finišování

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abbotova křivka - broušení

Abbotova křivka - plocha II

Mr1 broušení

Mr2 broušení

Měřená délka lm Podíl materiálu Mr

Abbotova křivka - plocha I

Rpk
broušení

Rk
broušení

Rvk
broušení

Rpk Plat. I
Rk Plat. II

RVk Plat. II

725-727
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Superfinišování
Obrábění válečkových a kuželíkových těles

470+478

Superfinišovací jednotky

Výměna obrobků
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• Průběžné finišování pro sériovou
výrobu tělísek

• Odpružený vyrovnávací
pneumatický oscilátor

• Vertikální přestavení finišovacích jednotek pro
výměnu kamene, válců, volitelně automatické

• Volitelně připojitelné překrytí zdvihu

• Zástavba až 14 vedení kamene se
systémem pro jeho rychlou výměnu

• Přítlačný tlak kamene individuálně
regulovatelný

• Kontrola opotřebení kamene pro
plně automatický provoz

• Flexibilní přestavení válců, volitelně
automatické

• Transportní válce s užitečnou
délkou 900 nebo 1100 mm

• Optimalizované tvary přepravních
válců pro různé geometrie obrobků

• Automatické podávání obrobků

470
Průměr obrobku: 6 – 100mm
Délka obrobku: až 250mm

478
Průměr obrobku: 5 – 24mm
Délka obrobku: až 65mm



Válečková tělíska

Náš výkon
� Váš užitek

Výkonný pneumatický oscilátor až
se 14 vedeními kamene
� velký výkon díky vysokým úběrům
� odolné proti opotřebení a dlouhá životnost
� Vyvarování se nežádoucím oscilacím
� Krátká doba seřizování díky systémům rychlé

výměny a automatickému přestavení výšky
Zařízení pro flexibilní přestavení válců
� Mohou být obráběny obrobky různých rozměrů
� Díky volitelnému NC-přestavění je dále

zkrácena doba přípravy

Přepravní válce o užitečné délce až 1100 mm s
optimalizovanými profily
� Zvýšená produktivita s rychlostí vodících

hřídelů i více než 9 m/min.
� Výroba vypuklých, cylindricko-vypuklých

a logaritmických obrobků
Kontrolní zařízení
� Při zlomení nebo opotřebení kamene

nedochází k žádnému poškození stroje
� Při založení nesprávného obrobku se

proces obrábění automaticky zastaví
� V automatickém provozu je zajištěna z

velké části bezobslužná výroba

15

Superfinišování

válečkových tělísek

Supfina 470 a Supfina 478 jsou lídry mezi
superfinišovacími stroji. Podle rozměrů obrobků
je možné průběžně finišovat za minutu stovky
tělísek. Současně je také dosaženo špičkových
hodnot opracování, které splňují nejvyšší
požadavky na kvalitu tvaru a povrchu.

Použitelné stavební prvky dovolují různé
stupně automatizace.

Díky cílenému použití NC-řízených přestavitel-
ných os může být dosaženo obzvláště krátké
doby přípravy. Přepravní válce s užitečnou
délkou až 1100 mm a specifickým rozložením
profilu otevírají nové možnosti.

Na povrchu pláště tělísek valivého ložiska
jsou v průběhu superfinišování vytvářeny
vypuklé nebo logaritmické profily.

Chyba kruhovitosti před / po superfinišování (filtr 1-15) Chyba kruhovitosti před / po superfinišování (filtr 15-500)
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Kruhovitost před superfinišováním
Kruhovitost po superfinišování

Válečky - ∅ cca: 13mm
Délka cca: 18mm
Drsnost Ra: 0,04µm
Produktivita: 400 ks/min

470
478



Rpk = redukovaná výška špiček
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Dvoustupňový superfinišovací proces vytváří
plochy s důrazem na rovinný povrch s definino-
vaným křížovým výbrusem, optimálním tvarem a
kruhovitostí stejně jako s vysokým nosným
podílem. Integrovaná jednotka pro zakládání
obrobků je flexibilní a rychle přestavitelná na
různé rozměry obrobků. Díky cílenému použití
NC-servopohonů je dosaženo seřizovacích
časů kratších než 20 minut.

• Dvě nebo čtyři pracovní stanice
• Dvě nebo čtyři superfinišovací jednotky
• Horizontální upínání obrobků ve válcové stolici
• NC-řízené nastavení rádiusu
• Digitální pohony pro nástroj a obrobek
• Integrované zakládání a odebírání obrobků,

NC-řízené
• Dvoustupňová metoda obrábění
• Moderní řízení s technologickou pamětí
• Nástroje pro větší rozsah použití
• Seřizovací časy < 20 minut

Superfinišování
Obrábění válečků do válečkových ložisek

778

Superfinišovací jednotky

Výměna obrobků
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778
Typ:
A
B

Délka obrobku:
12 – 60mm
50 – 200mm

Průměr obrobku:
14 – 50mm
50 – 120mm

Supfina 778 je průmyslovým standardem pro
superfinišování ložiskových soudečků. Stroj
může být vybaven volitelně i zapichovacím
způsobem obrábění válečků a kuželíků.
U moderních válečkových ložisek souvisí zvyšo-
vání výkonnosti a nosnosti bezprostředně se
zachováním velikosti povrchu. Vysoce výkonný
stroj Supfina 778 zde hraje rozhodující roli.
Hromadně kompenzované superfinišovací pří-
stroje umožňují dosahovat vysokých oscilačních
frekvencí a amplitud. Díky tomu je možné v
krátkém čase realizovat vysoké úběry materiálu.



Rk = drsnost jádra

Rvk = hloubka rýhy (Množství zadrženého oleje)

Soudečky

Soudečky-∅ cca: 20mm
Kruhovitost: 0,41µm
Drsnost Ra: 0,038µm

Rpk: 0,049µm
Úběr materiálu: 6µm
Takt stroje: 3,5s
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Obrábění asymetrických

soudečků

Rozsah měření: 1,000mm
Interval měření: 0,10°

15–500

1,00µm

1,00µm

1,00µm

1,00µm

Rozsah měření: 1,000mm
Interval měření: 0,10°

15–500

1,00µm

1,00µm

1,00µm

1,00µm

Funkční plochy se

zdůrazněným rovinných

ploch podle DIN 4776

Náš výkon
� Váš užitek

NC-řízené superfinišovací jednotky
� Nastavení frekvence kmitočtu v závislosti

na cyklu
� Rychle opakovatelné nastavení rádiusu

při změně typu
� Pro obrobky > ∅ 50 mm patentované

překrytí posuvu pro obrábění libovolných
příčných profilů

Dvoustupňový superfinišovací proces
� Výroba optimální kvality povrchu
� Delší životnost nástroje

Volitelně dvě nebo čtyři
obráběcí stanice se servopohony
� Přídavná produktivita díky paralelnímu

obrábění dvou obrobků
� Vylepšená dynamika
� Zkrácená doba strojního taktu
Flexibilně nastavitelná válcová stolice
� Rychlé seřízení stroje
� Menší počet výměnných částí
Velký pracovní rozsah a typová rozmanitost
� Vhodný pro malé, střední a velké série
� Volitelné obrábění válečků a kuželíků

778
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Superfinišování
Servis

Servis je významnou součástí naší podnikové
filozofie. Našim zákazníkům podrobně radíme a
společně s nimi hledáme nejlepší možné řešení
pro jejich konkrétní problém se superfinišo-
váním povrchů.

Předprodejní servis včetně souvisejícího
poradenství, zkušebního obrábění, atd. je pro
nás stejnou samozřejmostí jako poprodejní
servis, školení obsluhy, údržba strojů a
zásobování superfinišovacími nástroji.

Rychlé přizpůsobení strojů na flexibilní výrobu s
různými obrobky nebo parametry povrchu je
ulehčeno díky flexibilním strojním konceptům.

Tak mohou naši zákazníci rychle reagovat na
měnící se požadavky svých zákazníků, což pro
ně může znamenat rozhodující konkurenční
výhodu.
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Neustálý vývoj nových procesních technologií
pro rostoucí požadavky na kvalitu, komplexnější
geometrie a nové specifikace materiálů.

K tomu náleží testovací obrábění vzorových
součástek a sérií.

Technologický vývoj

Po cílené analýze požadavků a přání našich
zákazníků jsou ukázány možné způsoby řešení
a jejich realizace.

Aplikační poradenství

U společnosti Supfina nebo přímo u zákazníků
nabízíme cílená školení týkající se obsluhy a
údržby strojů.

Tímto jsou teoreticky i prakticky zopakovány a
prohloubeny obsahy detailní strojní dokumentace.

Školení

Stejnou samozřejmostí je pro nás i podpora
zákazníka při zahájení a během výroby, stejně
jako vývoj nových technologií při změně

požadavků na obrobky, jako je změna tolerancí,
doby výrobního taktu nebo odchylek.

Podpora výroby

Servisní zásah se provádí na místě následující
pracovní den, na přání dokonce o víkendech a ve
svátky. Díky naší online podpoře přes telefon,
online-spojení a videokameru je možné se

vyhnout mnoha servisním zásahům nebo
je předběžně specifikovat, a pokud možno
okamžitě odstranit.

24hodinový servis

Většina standardních náhradních dílů a spotřeb-
ních materiálů může být z našeho rozsáhlého
skladu doručena v průběhu 24 hodin.

Od společnosti Supfina obdržíte pro Vaše použití
originální nástroje pro maximální plynulost a
kvalitu ve Vaší výrobě.

Nástroje a náhradní díly

Díky třístupňovému servisnímu konceptu mohou
být provedeny cílené, termínované i preventivní
údržbářské práce.

Redukování prostojů, zvýšení použitelnosti stroje
a prodloužení životnosti opotřebených součástí
tak vede k jistotě výroby a plánování.

Údržba



Superfinišování pro
výrobu valivých ložisek

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Schmelzegrün 7 · 77709 Wolfach / Germany

Tel. +49 (0)78 34 866-0 · Fax +49 (0)78 34 866-200

www.supfina.com · info@supfina.com

Supfina Machine Company, Inc.

181 Circuit Drive · N. Kingstown, RI 02852 / USA

Tel. +1 401-294-66 00 · Fax +1 401-294-62 62

www.supfina.com · info@supfina.com

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Bejing representative Office

DiYang Tower 1202B · Chaoyang District Bejing

100027 P.R. China

Tel. +86-10-84536-669 · Fax +86-10-84536-670

www.supfina.com · supfina@126.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

SK Technik, spol. s r.o.

Merhautova 20, CZ - 613 00 BRNO

tel.: +420 545 429 511, fax: +420 545 211 275

email: info@sktechnik.cz, www.sktechnik.cz




