
Řezné materiály pro frézování

� CVD

� PVD

Obrobek

P01 P10 P20 P30 P40 P50 M10 M20 M30 M40 S01 S10 S20 S30 H01 H10 H20K01 K10 K20 K30 N10 N20 N30ISO

Povlako-

vaný SK

Cermet

CBN/PCD

Nepovlako-

vaný SK

P M K N S H

CN2000

CN20

CN30

KB360 KB350

PC210F

H01ST20

U10 H05ST30A

U20 H10ST30N

U40 G10ST40

NCM325

NC5330NC5330

NCM325

PC5300

NCM335

PC5300

PC9530

PC3545 PC3545

NCM335

PC5300

PC3545
PC6510

PC8110

ND2000

PD2000

DP150

H01

PC5300

NC5330

PC3500

Systém výběru

Rozsah použití materiálů pro frézování

Ocel Korozivzdorná ocel Litina Neželezné HRSA Kalené

Rozdělení řezných materiálů KORLOY pro frézování 

OcelP

Neželezné kovyN

Korozivzdorná ocelM

HRSAS

OcelP Korozivzdorná ocelM LitinaK

LitinaK

Kalená ocelH
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Řezné materiály pro frézování

NC5330

NCM325

P15–P25
M10–M20
K10–K20

P20–P30
M20–M30

P30–P40
M30–M40NCM335

• Pro vysokorychlostní frézování oceli a korozivzdorných ocelí
• Vysoká odolnost proti otěru a vyštipování při obrábění ocelí a korozivzdorných ocelí
• MT-TiCN + Al2O3 + TiN

• Pro vysokorychlostní frézování oceli a korozivzdorných ocelí
• Tvrdý povlak a substrát optimalizovaný pro korozivzdorné oceli
• MT-TiCN + Al2O3 + TiN

• Pro přerušovaný řez a hrubování ocelí a korozivzdrných ocelí
• Nejhouževnatější substrát spolu s tvrdým povlakem zaručují vysokou životnost při těžce
přerušovaném řezu

• MT-TiCN + Al2O3 + TiN

Vlastnosti slinutých karbidů povlakovaných CVD pro frézování

Nepřerušovaný řez

Nepřerušovaný řez

Přerušovaný řez

Nepřerušovaný řez

Přerušovaný řez

Nepřerušovaný řez

Nepřerušovaný řez

270 (220–320)

250 (150–300)

230 (120–280)

170 (130–220)

200 (150–250)

180 (140–230)

170 (120–210)

NC5330

NCM325

NCM335

NC5330

NC5330

NCM325

NCM335

P15

P20

P25

P30

P35

P40

M10

M20

M30

M40

K20

K30

P

M

K

Ocel

Korozi-

vzdorná 

ocel

Litina

NC5330

NC5330

NC5330

NCM325

NCM335

NCM325

NCM335

Slinuté karbidy s povlakem CVD

SK s povlakem CVD pro korozivzdorné a měkké oceli

NC5330

Systém výběru

�  Houževnatý slinutý karbid s hladkým povlakem.
�  Zlepšená odolnost proti tvorbě nárůstků, vrubů a houževnatost.
�  Vynikající výkon při obrábění korozivzdorných ocelí.
�  Vynikající pro obrábění měkkých ocelí a výkovků.
�  Vynikající životnost nástroje při obrábění těžko obrobitelných

materiálů, jako jsou inconel a stellit.

TiN film: Hladký povrch a vynikající 
odolnost proti tvorbě nárůstků

Jemný sloupcovitý TiCN film: 
Optimální houževnatost a tvrdost

Nejhouževnatější používaný 
speciální karbidový substrát

Al2O3
 film: Vynikající odolnost 

proti oxidaci

Struktura povlaku

Obrobek Typy obrábění Doporučená 
jakost

Doporučená řezná 
rychlost (m/min)

ISO Oblast použití

Jakosti s povlakem CVD VlastnostiISO
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Řezné materiály pro frézování

Vlastnosti slinutých karbidů s povlakem PVD

Slinutý karbid s povlakem PVD

Systém výběru

Nepřerušovaný řez

Nepřerušovaný řez

Přerušovaný řez

Přerušovaný řez

Nepřerušovaný řez

Nepřerušovaný řez

Přerušovaný řez

Přerušovaný řez

Nepřerušovaný řez

PC3500

PC3545

PC5300

PC5300

PC9530

PC3545

PC6510

PC8110

PC5300

PC5300

PC3545

PC210F

200 (150–250)

120 (100–150)

120 (100–150)

130 (50–200)

120 (100–150)

200 (150–250)

250 (200–400)

165 (120–210)

70 (40–100)

50 (30–70)

250 (150–300)

P20

P30

P40

P50

M20

M30

M40

K01

K05

K10

K20

S20

S30

H01

H10

Korozi-

vzdorná 

ocel

Ocel

Litina

S

H

HSRA

Kalená ocel

P

M

K

SK s povlakem PVD 

P20–P30

P30–P50

P30–P40
M20–M30
K10–K20
S20–S25

K01–K10

PC3500

PC3545

PC5300

PC8110

ISO Vlastnosti

• Pro střední frézování až hrubování ocelí
• Speciální povlak s odolností proti oxidaci a tepelnou stabilitou
• Nový koncept v technologii povlaků TiAlN/TiN
• K dispozici jsou VBD pro zapichování, upichování a frézování

• Střední až těžké obrábění ocelí
• Zvýšená odolnost substrátu proti vyštipování
• Povlak K-Gold

• Vynikající univerzální karbid pro ocel, litinu, těžko obrobitelné kovy a korozivzdornou ocel
• Nový povlak a ultrajemná zrnitost zaručují odolnost proti opotřebení a oxidaci
• Pro soustružení, frézování, zapichování, upichování, vrtání a řezání závitů

• Střední až težké obrábění těžkoobrobitelných materiálů a korozivzdorných ocelí
• Vynikající odolnost proti opotřebení při dokončování litiny
• Nový povlak a ultrajemná zrnitost zaručují odolnost proti opotřebení a oxidaci
• Pro soustružení, frézování, zapichování a upichování

K05–K15PC6510
• Slinutý karbid pro vysokorychlostní obrábění litiny a slůitin hliníku
• Povlak K-Gold

M20–M35

H01–H10PC210F

PC9530

• Slinutý karbid pro vysokorychlostní frézování kalené oceli, litiny a korozivzdorné oceli (Laser Mill)
• Nový povlak a ultrajemná zrnitost zaručují odolnost proti opotřebení a oxidaci

• Slinutý karbid pro obrábění korozivdorných ocelí při středních a nízkých rychlostech
• Nejhouževnatější submikronový substrát zaručuje vynikající řezný výkon při vysokém posuvu.
• TiAlN povlak
• Pro frézování a vrtání

PC3500

PC5300
PC3545

PC5300

PC8110

PC9530

PC6510

PC5300

PC210F

PC3545

PC5300

�  Vysoká efektivita při obrábění uhlíkové oceli, litiny, korozivzdorné oceli
a HRSA.

�  Stabilní obrábění díky specifickému karbidovému substrátu s vysokou
houževnatostí a tvrdostí, která omezuje vyštipování řezné hrany.

�  Vynikající odolnost proti opotřebení díky speciálnímu povlaku s odolností
proti oxidaci, tepelnou stabilitou a hladkým povrchem.

Struktura povlaku

Vnější vrstvaVnější vrstva

Vnitřní vrstvaVnitřní vrstva

Lepší odolnost proti Lepší odolnost proti 

vysokým teplotám a oxi-vysokým teplotám a oxi-

daci, vysoká tvrdostdaci, vysoká tvrdost

Nejnovější technologie povlaků 
PVD vyvinutá fi rmou KORLOY
Nový koncept povlaků 
s vysokou
odolností proti teplu a oxidaci 
a vysokou tvrdostí

Lepší adheze vrstvy Lepší adheze vrstvy 

fi lmu pro vyšší odolnost fi lmu pro vyšší odolnost 

proti lomuproti lomu

Nejhouževnatější submikronový karbidNejhouževnatější submikronový karbid

}
}

Obrobek Typy obrábění Doporučená jakost
Doporučená řezná 
rychlost (m/min)

ISO Oblast použití

Univerzální slinutý karbid s povlakem PVD

PC5300
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Řezné materiály pro frézování

ST30A

H01, H05

H10, G10

H01

H01

130 (70–180)

150 (100–200)

140 (90–190)

500 (300–800)

200 (150–300)

P30

K01

K10

K20

K30

92,7
92,1
91,9
91,3
92,4
91,1
91,3
89,2
93,2
92,9
90,9

140
175
200
230
170
210
230
270
185
210
250

-
48
56
53
47
-

53
-

61
66
63

-
6,2
5,2
5,2
-
-

5,2
-

4,4
4,7
-

-
25
45
-
-

88
-
-

105
109
105

Vynikající odolnost proti tepelným rázům a plastické deformaci

Všeobecné jakosti s odolností proti tepelným rázům a vysokou tvrdostí

Vysoká tvrdost a vynikající odolnost proti opotřebení

Uhlíková ocel, slitinová ocel, korozivzdorná ocel

Uhlíková ocel, slitinová ocel, korozivzdorná ocel, litá ocel

Litina, neželezné kovy, nekovy

�  Díky vyspělé technologii spékání, kterou Korloy využívá, mají nepovlakované slinuté karbidy Korloy
jemnou strukturu, která je nezbytná pro dosažení vynikající kvality řezného nástroje.

 1 Gpa = 102 kg/m2, 1 w/m·k = 2,59×10-3 cal/cm·s·°C

Výhody 
�  Zastoupeny třídy P, M a K a mohou se používat ve všech druzích obrobků.
�  Vysoká odolnost proti termálním šokům umožnuje obrábět s chlazením kapalinou.
�  Díky speciálnímu složení mají jemnou mikrostrukturu a nízkou afinitu k obrobku.
�  Mají vynikající houževnatost a nízký řezný odpor.

Obrobek Jakost Doporučená řezná rychlost (m/min) ISO Oblast použití

Systém výběru

Složení a rozsah použití

Fyzikální vlastnosti

Ocel

Litina

Slitiny hliníku

Slitiny mědi

ISO Složení Vlastnosti Obrobek

P

M

K

WC-TiC-TaC-Co
WC-TiC-TaC-Co

WC-Co

ISO Jakost
Tvrdost

(HRA)

TRS
(kgf/mm2)

Youngův modul
(103 kgf/mm2)

Součinitel tepelné 

roztažnosti (10-6/°C)

Tepelná vodivost
(cal/cm·s·°C)

P

M

K

ST05

ST10

ST20

ST30A

U10

U20

ST30A

U40

H02

H01

G10

Nepovlakované slinuté karbidy

Vlastnosti 

P

K

P

K

ST30A

H01
H05

G10

180 (130–230)

250 (200–300)

150 (100–200)

Obrobek

Nepřerušovaný řez

Nepřerušovaný řez

Přerušovaný řez

Typy obrábění

CN20

CN2000

CN30

Jakost Doporučená řezná rychlost (m/min)

P10–P20

P15–P25

P20–P30

ISO Oblast použití

Systém výběru

OcelP

CN20

CN30

CN2000

< 1 600

< 1 500

< 1 800

220 <

240 <

210 <

6,7–7,0

7,0–7,3

6,8–7,0

Fyzikální vlastnosti

Cermet

Jakost

P15–P25CN20

ISO Vlastnosti

• Soustružení a frézování oceli • Cermet pro obecné použití s vysokou odolností proti opotřebení a houževnatostí

P20–P30CN30 • Frézování oceli • Nejhouževnatější cermet s vysokou odolností proti vyštípnutí

Hlavní vlastnosti

ISO Jakost Tvrdost (Hv) TRS (kgf/mm2) SG (g•cm-3)

P

CN2000
CN20

CN30

CN2000 • Všeobecné použití od hrubování po dokončování • Cermet s technologií FGMP10–P20

[Mikrostruktura]
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