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Het Zwitserse bedrijf Patentap heeft tapgereedschap ontwikkeld dat afbreekt als de

tap blijft steken in het werkstuk. Bijzonder is dat dit gereedschap afbreekt op een

vooraf bekende plaats en dat het met een speciale sleutel alsnog verwijderd kan

worden uit het werkstuk. Zonder beschadiging natuurlijk.
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Een metaalbewerker moet het verspaningsproces

zodanig beheersen dat gereedschappen niet hoe-

ven te breken. Maar iedereen weet ook dat tap-

pen de vervelende eigenschap hebben om net in

het laatste gaatje van een werkstuk af te breken.

De meeste tappen breken af als ze zo’n 80% tot

90% gebruikt zijn qua standtijd. Het verwijderen

van een gebroken tap kan een lastig karwei zijn,

vooral als deze diep in het kostbare werkstuk zit.

Het idee van het Patentap is simpel: als een tap

dan tóch moet breken, dan op een vooraf be-

kende plaats. En zodanig dat machine, hoofdspil

en werkstuk niet beschadigen. Bovendien moet

de afgebroken tap met een tang gemakkelijk te

verwijderen zijn uit het werkstuk. 

De tapgereedschappen van Patentap beschikken

over een aantal inkervingen waar het gereed-

schap zal afbreken. De gereedschaphouder, ook

van Patentap, heeft een speciale koppeling die tij-

dens het vastlopen en afbreken van de tap enkele

milliseconden opent en alle aandrijf- en aanzetbe-

wegingen wegneemt. De spindel springt als het

ware snel terug, waardoor ook de bewerkingsma-

chine niet overbelast wordt.

Is er eenmaal een tap gebroken, dan kan deze

met behulp van een speciale sleutel uit het ge-

Zelf-afbrekende tappen

Patentap kan geleverd worden als een complete set tappen inclusief

gereedschapopnames, sleutels en ander toebehoren (foto’s:

Patentap/Ertec)

reedschap worden verwijderd. Het stuk schroef-

draad blijft daarbij intact en kan met een nieuwe

tap weer verder gesneden worden. De Patentap

biedt als voordeel dat deze tot 100% van de

standtijd gebruikt kan worden, waarbij conventi-

onele tappen al bij een levensduur van 80% van

de standtijd voortijdig vervangen worden. De spe-

ciale tappen worden dus maximaal gebruikt. 

De speciale tappen zijn overigens van het merk

Manigley, maar worden door Patentap nabe-

werkt. Hierdoor zijn er veel tapmaten leverbaar.

De gereedschapopnames en de toebehoordelen

worden wel door Patentap zelf gemaakt. Paten-

tap wordt in de Benelux vertegenwoordigd door

Ertec in Nuenen.

De inkervingen waar het tapgereedschap kan breken Dit diagram geeft aan waar de Patentap afbreekt 
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