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– inovace nástrojů  
 pro výrobu forem

romě zlepšení jednotlivých komponentů nástrojů 
jako je materiál, povlak, geometrie či dokončovací 
operace, jsme se tentokrát zaměřili i na optima-
lizaci řezného procesu. Výsledkem jsou nástroje 

s vysokou trvanlivostí a s řeznými podmínkami, které sledují 
maximalizaci produktivity – u hrubovacích nástrojů je kritériem 
objem odebraného materiálu za jednotku času, u dokončo-
vacích zase obrobená plocha. Kvalita nástrojů a vhodnost 
obráběcích strategií byla ověřena u pilotních partnerů a dále 
je průběžně kontrolována v rámci inovačních programů spo-
lečnosti ing. Zdeněk Krátký.

 � Nástroje pro obrábění grafitu
Společnost ing. Zdeněk Krátký nabízí hrubovací a dokončo-

vací monolitní nástroje pro obrábění grafitu – aktuální sortiment 
naleznete na adrese www.k-tools.cz. Uvedení této skupiny 
nástrojů na trh předcházel dlouhodobý vývoj v oblasti výběru 
nejvhodnějšího materiálu, diamantového povlaku a geometrie 
nástroje. Cílem bylo nalézt nejvhodnější kombinaci těchto para-
metrů pro nástroj s co nejdelší trvanlivostí. Poté následovala 

druhá fáze vývoje, která spočívala v nalezení takových řezných 
podmínek, které zajistí nejvyšší výkon při zachování vysoké 
trvanlivosti. O tom, že se toto podařilo, vypovídá následující 
shrnutí srovnávacích testů s konkurenční-
mi produkty. Z uvedených dat vyplývá, že 
nástroje K-TOOLS ve srovnání s konkurenč-
ními výrobky obstály a že vykázaly nejvyšší 
tvarovou stálost. Fotografie a naměřená data 
potvrzují, že nástroje K-TOOLS vykazují vyšší 
otěruvzdornost než nástroje konkurenční od 
renomovaných zahraničních výrobců.

 � Nástroje pro obrábění kalených materiálů  
(70 HRC)
Kulové frézy pro dokončovací operace kalených dílců byly 

navrženy podobným způsobem jako frézy pro grafit. Pečlivým 
výběrem variant materiálů nástroje, povlaků a geometrií jsme 
získali skupinu nástrojů, která byla posléze podrobena rozsáh-
lému programu testování a vyhodnocování, na konci kterého 
zůstala jedna varianta s nejdelší životností. Tato byla dále 

Společnost ing. Zdeněk Krátký se zabývá výrobou nástrojů ze slinutých karbidů již od roku 2000. Nedílnou součástí této výroby 
je i samostatný vývoj a výzkum těchto nástrojů a jejich aplikací. Pro rok 2013 společnost ing. Zdeněk Krátký připravila inovované 
řady monolitních nástrojů pro obrábění grafitu (výrobu grafitových elektrod) a obrábění kalených materiálů až do tvrdosti 70 HRC. 
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podrobena druhé fázi vývoje a to hledání řezných podmínek pro 
maximalizaci obrobené plochy za jednotku času při zachování 
optimální trvanlivosti. Jedním z kroků byl i následující test, 
během kterého jsme potřebovali získat informace o trvanlivosti 
nástroje a dosažené drsnosti povrchu při nastavení parametrů 
obrábění vc, vf, ae na maximum.   

ing. Zdeněk Krátký, www.k-tools.cz

Pro zákazníky, kteří tyto typy nástrojů používají 
a které výše uvedené informace zaujali, jsme 
připravili speciální nabídku:

TESTOVACÍ NÁSTROJ ZDARMA.

Nástroje

 

[μm] f) )

fz = 0,25 mm
ae = 0,25
ap = 0,35

fz = 0,25 mm
ae = 0,25
ap = 0,35

fz = 0,25 mm
ae = 0,25
ap = 0,35

4

0° 1,30 5,17 8,00
9° 1,34 3,23 4,23

18° 1,44 1,43 3,90
27° 1,64 1,50 3,60
36° 1,99 2,37 8,50
45° 2,61 11,20 30,47

4

0° 1,30 4,83 7,20
9° 1,34 2,57 3,43

18° 1,44 2,47 4,36
27° 1,64 2,17 6,27
36° 1,99 5,33 28,13
45° 2,61 4,83 18,97

4

0° 1,30 3,40 4,93
9° 1,34 3,03 4,17

18° 1,44 1,83 3,83
27° 1,64 2,03 4,70
36° 1,99 5,53 22,20
45° 2,61 5,13 22,43

Test produktivity nástrojů K-TOOLS při obrábění oceli 1.2436 (61,5 HRC)
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