
Brousící kotouče a těliska s diamantem a kubickým nitridem boru ( CBN ) jsou určeny pro strojírenstvi a.isou součástí výrobního programu firmy D|AMA cz s.r.o.

která se zabýVá Výrobou prachových diamantových a CBN nástrojů na opracování kovů, skla, drahých kamenů a keramiky'

ce4íry obsánují pouze sériově vyráběné nástroje, jiný tvar nebo nástroj projednejte s 4í'robcem'

charakteristické znaky brousícího kotouče a tělíska: 1 ' Druh brusiva
2. Zrnitost brusiva
3. Koncentrace brusiva
4. Druh pojiva
5. Rozměr kotouče nebo tělíska
6. Tvar kotouče nebo tělíska

1 . Dru h brus iva

2. Zrnitost brusiva

Brusivo DIAMANT DIAMANT KUBICKY NITRID BORU

Broušený materiál

slinutý karbid
slinutý karbid + oce| + pájka

návary obsahující Wc, Tic

sklo,porcelán, keramlka
drahokamy,polodrahokamy, kámen
žáruvzdorné a vyzdívkové materiály
tuha, grafit

umělé hmoty s abrazivnimi plnivy

rychlořezné oceli (Hss)
kalené oceli (nad 52 HRc)
cementované oceli
vysoce legované oGeli (chromoVé apod.}

litiny
tvrdé ocelové návary

FEPA Zrnitost v mikronech
.tiamántu l ceil tso R 565

ASTM -

diamantu
- 11- 70

CBN
Použití orientaéni drsnost Ra

D/B 30í 3'15t250 3í5/250 300/250 50/60 50/60

ljčinné břollšení a hrubování s vvsokÝm vÝkonem 1,2 - 0,8
DtB 251 250t200 250t200 250t212 60r/0 60/70

ĎlB 213 200/'l 60 200t160 21Z1AO 70180 70/80

D/B't8l '180/150 80/100 80/'100

D/B í51 160t125 í60/125 150t'125 1001120 'to0t120

DtB 126 125t100 125t100 't25t106 '120t140 120t140

alB 107 100/80 100/80 í 06/90 1401170 1401170

ostření řezných nástroiů 0,4D/R 9í 90/75 170t200 '170t200

DiB 76 80/63 80/63 75/63 2001230 2001230

D/B 64 63/50 63/50 63/53 230t270 230t270

DIB 54 50/40 50/40 53t45 270t325 270t325 Dokončovaci broušení o,2

D/B 46 40/36 40/36 45t34 3251400 325t&O
Lapování 0,1

40t28 40Í2a
, 36/25 36t25

24t20 28t20
Leštění 0,08

20t14 24120
't4t'lo

10t7 Leštěni 0,05
7ts

3. Koncentrace brusiva
Koncentrace brusiVa Vyjadřuje Váhový obsah diamantu nebo CBN v 1cm3brousíci Vrstvy, dle Vzorce 1 = g ' cm3 nebo K = crt . cm3

oznaÓení koncentrace: K
Volba koncentrace má značný VliV na efektivnost brouŠení.

Koncentrace (K)
25 40 50 75 100 125 í50 175

nízká střední vysoká

PouŽití leštění, aláštní operace běŽné brouŠeni broušení otvorů, profilové brouŠeni

VliV na broušení

dobré samoostřící Vlastnosti Většiná brousícich
ooerací

horší samoostřicí Vlastnosti

ruvšllie vúkon broušeni snižuie uíkon broušení

sniŽuie teplo zvyšuie teplo

snižuie ŽVotnost kotouČe 7VVštlié životnost kotouče

zhoršuie stálost tvaru zleoŠuie stálost l
zvvšUie drsnost ooVrchu sniŽuie drsnost povrchu

4. Druh pojiva
Pojivo ovlivňu1e Životnost' výkon' tvarovou Stálost a samoostřící vlastnosti diamantowch a CBN kotouóů a tělísek'

Toto pojivo je plněno pokoveným diamantem a cBN - není nutno chladit'
Nebo nepokoveným diamantem a cBN - je nutno chladit'

KoVoVé pojivo označení při objednáVce Bz Se pouŽíVá převáŽně s diamantem a VyznaČuje se Větši tvrdostí neŽ pryskyřičné pojivo a je moŽno řídit jeho tvrdost'

Toto pojivo je p|něno nepokoveným diamantem - je nutno chladit'

oŽiVoVat nástroj.
Toto pojivo je plněno nepokoveným diamantem a cBN _ není nutno chladit'

5. Rozměr kotouče nebo tělíska
Volba rozměÍu brousícího kotouČe nebo tělíska je dána typem stroje a druhem prováděné operace. Čím Větší průměr brousíciho kotouÓe, tím méně je následkem delši ochlazovaci

dráhy bÍusné Tno namáháno' coŽ příZnivě pŮsobí na ŽiVotnost kotouče'

6. TVar kotouče nebo těliska
Brousící kotouče a tělíska jsou označovány typovým oznaČením FEPA.

slevy poskytujeme na další prodej, na mnoŽstevní odběr a hotovostní platbu'

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 1 9%.

cenik je p|atný od 1.í.2004.


