
 

4.9. Nacinanie gwintów 
 

4.9.1. Materiał nauczania 
 

Gwintowanie na tokarce przeprowadza się zwykle na dwa podstawowe sposoby:  

 gwintowanie narzędziami samonaprowadzającymi: narzynką lub gwintownikiem,
 nacinanie gwintów no Ŝem tokarskim.

Narzynki stosowane są do wykonywania gwintów o małych  średnicach, zwykle do około  
M20. Trzpień do gwintowania zamocowuje się w uchwycie samocentrującym a narzynkę z 

pokrętką przystawia do czoła sworznia i lekko dociska tuleją konika (rys. 33 a). Chwyt 

pokrętki opiera się luźno na zamocowanym w imaku noŜowym gładkim trzpieniu oporowym 

(moŜe to być trzonek noŜa tokarskiego o odpowiedniej długości). W celu wprowadzenia 

narzynki na sworzeń naleŜy obróci ć ręką (za uchwyt) wrzeciono tokarki (2–3 obroty), 

dociskając jednocześnie narzynkę tuleją konika. Następnie po odsunięciu konika naleŜy 

uruchomić wrzeciono. W czasie gwintowania narzynka z pokrętką przesuwa się w stronę 

uchwytu, przy czym chwyt pokrętki ślizga się po trzpieniu oporowym. W czasie gwintowania 

naleŜy uŜywać cieczy smarująco-chłodzących:  

 do stali niestopowych – oleju wiertniczego (emulsji ),
 do stali stopowych oleju wiertniczego, terpentyny, pokostu,
 do Ŝeliwa – na sucho lub nafty,
 do aluminium emulsji lub spirytusu. 
Orientacyjne prędkości skrawania przy gwintowaniu narzynką powinny wahać się w 

granicach:  

 dla stali 2,5–4 m/min,
 dla Ŝeliwa 4–8 m/min,
 dla mosiądzu 9–15 m/min.

Podczas gwintowania otworów gwintownikami, gwintown ik podpiera się w kle konika,  
a ramię pokrętła jest oparte o trzpień zamocowany w imaku podobnie jak przy nacinaniu 

gwintu narzynką (rys. 33 b). Po uruchomieniu obrotów wrzeciona gwi ntownik jest 

samoczynnie prowadzony w gwintowanym otworze, naleŜy jednak powolnym ruchem 

przesuwać tuleje konika tak, aby kieł nie stracił kontaktu z gwintownikiem. Aby wykręcić 

gwintownik naleŜy odsunąć konik i trzymając ręką pokrętkę, zmienić kierunek obrotów 

wrzeciona. Prędkości skrawania przy gwintowaniu gwintownikiem powinny być od dwóch 

do trzech razy większe niŜ przy gwintowaniu narzynką. NaleŜy pamiętać równie Ŝ o 

stosowaniu cieczy chłodząco-smarujących. 
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Rys. 33. Nacinanie gwintu: a) narzynką, b) gwintownikiem [2].  
 
 
 



 

 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. W jaki sposób nacina si ę gwint na tokarce za pomocą gwintownika? 

2. W jaki sposób nacina si ę gwint na tokarce za pomocą narzynki? 
 


