
Řezné nástroje

Služba povlakování  
pro řezné nástroje 
Váš průvodce vyšší produktivitou obrábění 
a nižšími výrobními náklady



Proces produkce povlaků firmy Oerlikon Balzers zajišťuje 
vždy vysokou a reprodukovatelnou kvalitu - celosvětově.

Oerlikon Balzers znamená nový vývoj a zdokonalování průlomových 
technologií povlakování, přizpůsobených potřebám současného trhu 
a individuálním požadavkům zákazníka. Ve více než 110 povlakova-
cích centrech po celém světě nabízíme pro řezné nástroje vysoce 
automatizovaný a standardizovaný proces výroby, kterým dosahu-
jeme nejlepší možné reprodukovatelné kvality. Všechna povlakovací 
centra firmy Oerlikon Balzers po celém světě jsou certifikována podle 
standardů ISO a QS.

Balení/Doručení
Nástroje po procesu povlakování se ob-
vykle vrací zpět k zákazníkovi v obalech, 
v kterých byly doručeny. Lze dosáhnout 
značných úspor pokud jsou nástroje 
doručeny ve vhodném balení, které je 
použitelné pro čištění nástrojů.

Dokončovací práce 
K dispozici je mnoho metod jak 
získat konečný vzhled a povrch ná-
stroje. Během mnoha let společnost 
Oerlikon Balzers získala nenahra-
ditelné zkušenosti a odbornost, jak 
poskytnout potřebám zákazníků to 
nejlepší možné řešení a technické 
vybavení.

Povlakování
Povlaky firmy Oerlikon Balzers poskytují řezným 
nástrojům vysoký výkon, který splňuje rostoucí 
potřeby a nároky průmyslu moderního obrábění. 
Široká škála povlakovacích technologií je dos-
tupná pro téměř neomezné množství aplikací. 
Díky úzké spolupráci s našimi zákazníky po 
celém světě, naši specialisté nepřetržitě oteví-
rají možnosti pro nové aplikace. Na vyžádání 
jsou možné i povlaky přizpůsobené konkrétním 
potřebám zákazníka.

Manipulace a čištění nástrojů
V našich povlakovacích centrech 
zajišťujeme efektivní logistiku díky 
individuálnímu zacházení, upevňování 
a manipulaci s nástroji.
Naše více-krokové ultrazvukové čistící 
linky umožňují způsob čištění povrchu, 
který je kompatibilní s procesem PVD.

Vstupní kontrola
Během procesu příjmu nástrojů dochá-
zí ke kontrole množství, kvality povrchu 
a materiálu nástrojů. Výrobní proces je 
stanoven na základě specifikací
poskytnutých zákazníkem.

Pick-up servis
Náš pick-up servis sváží nástroje pro pov-
lakování a odváží je zpět po procesu k 
zákazníkům. V případě potřeby zákazníka 
nabízíme i expresní služby.

Před-příprava
Pokud jsou potřeba na nástrojích přípravné práce 
před povlakem, firma Oerlikon Balzers disponuje 
odpovídající technologií a zařízením ve všech fázích 
procesu. Nabízíme různé možnosti přípravy řezných 
hran a různých technologií povrchových úprav v 
závislosti na potřebách zákazníka.



Otěruodolné povlaky firmy Oerlikon Balzers Vám uspoří 
nemalé výrobní náklady. Největší vliv na úsporu výrobních 
nákladů a efektivitu procesu má čas obrábění: navýšení 
řezných parametrů o 20% sníží náklady výroby až o 15%.

Výjimečné vlastnosti povlaků firmy Oerlikon Balzers pos-
kytují řezným nástrojům podstatně delší životnost, vyšší 
řeznou rychlost a prodlouží interval mezi přebroušením.

Vysoká produktivita, spolehlivost procesu obrábění, cenová 
efektivita - to vše jsou enormní nároky na řezné nástroje. 
To je hlavní důvod proč byste se měli spoléhat na inova-
tivní povlaky BALINIT® od společnosti Oerlikon Balzers, 
celosvětového lídra na poli povlakovacích technologií.

S povlaky BALINIT® můžete očekávat širokou škálu vlast-
ností jako jsou extrémní tvrdost, vysoká odolnost proti 
opotřebení a dalších výhod při procesu frézování, vrtání, 
vystružování, řezání závitů, obrábění, odvalování a obrážení.

Povlaky BALINIT

Snižte svoje výrobní náklady s povlaky BALINIT

Extrémní  
tvrdost povlaků

Vysoká  
odolnost proti 

opotřebení

Vynikající  
tvrdost i za  

vysokých teplot

Tepelná stabilita 
řezných hran

Vysoká  
odolnost proti  

oxidaci

Naše řešení šité přímo na míru vašim aplikacím

Povlaky Oerlikon Balzers pro  
prvotřídní strojní výrobu
Povlakovací řešení, které zajišťuje znatelné  
zvýšení výkonu a odolnosti proti opotřebení  
pro řezné nástroje používané při výrobě  
strojních součástí. 

Bild aus ppt

Bild aus ppt

Vysoké požadavky na nástroje v  
automotive průmyslu 
S povlakovanými nástroji dosáhnete  
přesného a velmi kvalitního povrchu u  
automotive komponentů.

Extrémní a náročné environmentální  
podmínky v těžebním průmyslu  
ropy a plynu
Povlaky firmy Oerlikon Balzers splňují  
očekávání při obrábění komponentů s využitím v  
těžebním průmyslu ropy a plynu v plném rozsahu. 

Výkon na nejvyšší úrovni pro těžce  
obrobitelné materiály používané  
v leteckém průmyslu
High-end povlaky firmy Oerlikon Balzers  
poskytují spolehlivost a dlouhou životnost pro  
nástroje a komponenty využívané v leteckém průmyslu.

Spolehlivé obrábění rozměrných  
komponentů pro energetický průmysl
Povlaky Oerlikon Balzers jsou cenným  
příspěvkem nejen pro spolehlivé obrábění  
rozměrných komponentů, ale i pro udržitelnost daného 
výrobního procesu např. listy větrných elektráren a lopat-
ky turbín. 

Vysoce přesné obrábění pro 
zdravotnický průmysl
Povlaky firmy Oerlikon Balzers jsou
navržené pro dokonalé obrábění těžce
obrobitelných materiálů pro komponenty s využitím ve 
zdravotnickém průmyslu.



 BALINIT® 
Složení  
povlaku

Tvrdost 
povlaku
HIT (GPa)

Zbytkové 
napětí  
(GPa)

Max. teplota 
použití 

(°C)

Povlakovací 
teplota  

(°C)

Barva 
povlaku

A TiN 30 +/-3 -2 +/-1 600 < 500 Zlatě žlutá

B TiCN 37 +/-3 -3 +/-1 400 < 500 Modro šedá

ALCRONA 

PRO
AlCrN-základ 36 +/-3 -3 +/-1 1,100 < 500 Světle šedá

ALTENSA AlCrN-základ 40 +/-3 -2 +/-1 1,100 < 500 Světle šedá

ALNOVA AlCrN-základ 38 +/-3 -3 +/-1 1,100 < 500 Světle šedá

LATUMA AlTiN-základ 35 +/-3 -3 +/-1 1,000 < 500 Šedá

PERTURA AlTiN-základ 35 +/- 3 -4 +/-1 1,000 < 600
Ultrafialově 

šedá

TISAFLEX AlTiN/TiSiXN 38 +/-5 -5 +/-1 1,100 < 600 Bronzová

DIAMOND 

MICRO

C (sp3)

mikro- 

krystalická

80 – 100 – 600 < 900 Šedá

DIAMOND 

NANO

C (sp3) 

nano-

krystalická

80 – 100 – 600 < 900 Šedá

HARD 

CARBON
ta-C 50 – 60 – 500 < 150 Černá

Povlaky BALINIT
Přehled vlastností povlaků

Veškerá uvedená data jsou přibližné hodnoty, které závisí na 
aplikaci, okolním prostředí a podmínkách testu.

Revoluční jemnost povlaku
Povlaky BALIQ® umožňují snadný odvod třísek díky velmi jemné struktuře 

a eliminují potřebu mechanických dokončovacích prací po povlaku. Zároveň 
dochází k prevenci tvorby nárůstků na hranách a adhezivního opotřebení i u složitě 

obrobitelných materiálů.

BALIQ® 

Arc Evaporation - po dokončovací operaci

Arc Evaporation 2000x

2000x

2000x

S povlaky BALIQ® dosáhla firma Oerlikon Balzers nového 
technologického milníku. Jedná se o povlaky na bázi technologie 
S3p® (Scalable Pulsed Power Plasma), která vhodně kombinuje 
výhody technologií Arc Evaporation (obloukové napařování) a 
Sputtering (magnetronové naprašování). Výsledkem jsou povlaky 
BALIQ®, nová rodina otěruodolných povlaků s revolučními vlastnostmi
pro unikátní oblast aplikací. Budete těžit z nových možností, které 
přesahují vše doposud známé - s povlaky přesně pro vaše 
potřeby.

Povlaky BALIQ

Výjimečná přesnost
Vysoká přesnost depozice tlouťky povlaku zaručuje vysoce přesné 

řezné hrany. Vynikajících výsledků lze dosáhnout především u 
nástrojů s velmi malými rozměry.

BALIQ® 

BALIQ® 

BALIQ UNIQUE –  
rozlišení, třídění a zviditelnění s barevnými 

vysoce výkonnými povlaky
S BALIQ® UNIQUE nově vstupuje do hry i barva. To znamená, že 

můžete  čerpat nejen z výhod zcela výjimečných vlastností povlaku BALIQ®, ale 
můžete zároveň poskytnout svým nástrojům zcela unikátní vzhled. 

Vysoká hustota
Morfologie hustoty vrstvy povlaku 
BALIQ® se blíží nejvyšší teoreticky 
možné hustotě povlaků. Vysoká 

pevnost a vysoká odolnost 
proti šíření trhlin jsou hlavními 

rysy povlaku BALIQ®.

Excelentní jemnost povrchu
Mezi dalšími výhodami povlaku BALIQ® 

vyčnívá zejména výjimečná struktura 
povrchu povlaku, který má velmi nízký 

koeficient tření. Mezi hlavní 
výhody patří zlepšený odvod třísek

a minimalizace nárůstků na
hranách.

Vynikající adheze
Povlaky BALIQ® se vyznačují výjimečně 

silnou adhezí k substrátu. Vysoká 
adheze zaručuje dlouhou a 

reprodukovatelnou životnost 
nástrojů.



OBRÁBĚNÍ OZUBENÍ FRÉZOVÁNÍ VRTÁNÍ/VYSTRUŽOVÁNÍ VBD MIKROOBRÁBĚNÍ ZÁVITOVÁNÍ PROTAHOVÁNÍ

Material
Odvalovací frézy 
(HSS/Tvrdokov)

Obrážecí nástroje Výměnné nože Seřezávací nástroje
Dokončovací frézy 
(tvrdokov)

Vrtáky (tvrdokov) Vrtáky (HSS) Vystružování Soustružení Frézování Dokončovací frézy  Vrtáky Řezné závitníky Tvářecí závitníky Závitovací frézy
Protahovací trny 
(HSS/Tvrdokov)

Nelegovaná ocel AT / AP AT / AP AT / AP AT / AP AP PT / AP / LM AP / LM ALC / PT / AP LM / ALT LM / AP MALC / MTIS MALC / MTIS AUR / ALC / B AUR / ALC / A ALC / AP AP

Ocel < 1000 N/mm2 AT / AP AT / AP AT / AP AT / AP AP PT / LM / AP AP / LM ALC / PT / AP LM / ALT LM / AP MALC / MTIS MALC / MTIS AUR / ALC / B AUR / ALC / A ALC / AP AP

Ocel > 1000 N/mm2 AT / AP AT / AP AT / AP AT / AP AP / LM PT / LM / AP AP / LM ALC / PT / AP LM / ALT LM / AN MALC / MTIS MALC / MTIS AUR / ALC / B AUR / ALC / A ALC / AP AP

Ocel 45 - 56 HRC AT / AP AT / AP AT / AP AT / AP TF / AN / LM PT / LM / AP LM / AP ALC / PT / LM LM / ALT LM / AN MTIS / MALC MTIS / MALC AUR / ALC / B AUR / ALC / A ALC / LM AP

Ocel 56 - 72 HRC AT / AP / LM AT / AP / LM AT / AP / LM AT / AP / LM TIS / TF / LM PT / TF / LM TIS / PT ALT / LM ALT / LM MTIS / MALC MTIS / MALC TIS / TF / LM AP / LM

Nerezová ocel TF / AN / LM PT / LM / AP AP / LM ALC / PT / AP LM / ALT LM / AN / ALT MTIS / MALC MTIS / MALC AUR / ALC / B AUR / ALC / A ALC / LM AP

Litina (GG, GGG) AT / AP AT / AP AT / AP AT / AP AN / LM / AP PT / LM / AP AP / LM ALC / PT / AP LM / ALT LM MALC / MTIS MALC / MTIS AUR / ALC / B AUR / ALC / A ALC / AP AP

Slitiny Hliníku (6 - 12% Si) HC HC HC HC HC HC HC HC HC / B HC / A HC / B HC / AP

Slitiny Hliníku > 12% Si DIA N / HC DIA N / HC HC HC / DIA N DIA N / HC DIA N / HC DIA N / HC HC / DIA N HC / DIA N HC / DIA N HC / DIA N HC / AP

Slitiny Niklu TF / TIS / LM PT / LM TIS / LM LM LM / AN MTIS / MALT MTIS / MALT AUR / ALC / B AUR / ALC / A TIS / LM AP

Titan, slitiny Titanu TIS / TF / AN PT / LM / AP TIS / LM LM TIS / AN / LM MTIS / MALC MTIS / MALC AUR / ALC / B AUR / ALC / A TIS / LM AP

Mosaz, Měď, Bronz HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC / B HC / AP

Grafit DIA M / HC DIA M DIA M DIA M / HC DIA M / HC DIA M / HC

Kompozity (CFRP/GFRP) DIA N / HC DIA N / HC DIA N DIA N / HC DIA N / HC DIA N / HC

Organické materiály (např. dřevo) HC HC  HC HC HC

Doporučení vhodných povlaků pro obrábění ozubení, frézování, vrtání a vystružování Doporučení vhodných povlaků pro VBD, mikronástroje, závitování a protahování.

A  = BALINIT® A
AP  = BALINIT® ALCRONA PRO
AN  = BALINIT® ALNOVA
AT  = BALINIT® ALTENSA
B  = BALINIT® B
DIA M  = BALINIT® DIAMOND MICRO
DIA N  = BALINIT® DIAMOND NANO
HC  = BALINIT® HARD CARBON
LM  = BALINIT® LATUMA
PT  = BALINIT® PERTURA
TF  = BALINIT® TISAFLEX

ALC  = BALIQ® ALCRONOS
ALT  = BALIQ® ALTINOS
AUR  = BALIQ® AUROS
MALC = BALIQ® MICRO ALCRONOS
MALT  = BALIQ® MICRO ALTINOS
MTIS  = BALIQ® MICRO TISINOS
TIS  = BALIQ® TISINOS



 BALIQ® 
Složení  
povlaku

Tvrdost 
povlaku
HIT (GPa)

Zbytkové 
napětí  
(GPa)

Max. teplota 
použití 

(°C)

Povlakovací 
teplota  

(°C)

Barva 
povlaku

ALCRONOS
AlCrN-

základ
37 +/-3 -3.5 +/-1 1,100 < 500 světle šedá

AUROS
AlCrTiN- 

základ
30 +/- 3 -2.5 +/-1 600 < 500 růžově-zlatá

ALTINOS
AlTiN-

základ
36 +/-3 -3.3 +/-1 1,000 < 500 antracitová

TISINOS
AlTiSiN-

základ
38 +/-5 -3.1 +/-1 1,000 < 500 bronzová

MICRO  
ALCRONOS

AlCrN-

základ
37 +/-3 -3.5 +/-1 1,100 < 500 světle šedá

MICRO  

ALTINOS

AlTiN-

základ
36 +/-3 -3.3 +/-1 1,000 < 500 antracitová

MICRO  

TISINOS

AlTiSiN-

základ
38 +/-5 -3.1 +/-1 1,000 < 500 bronzová

Povlaky BALIQ
Přehled vlastností povlaků

Veškerá uvedená data jsou přibližné hodnoty, které závisí na 
aplikaci, okolním prostředí a podmínkách testu.

Rekondice nástrojů firmou Oerlikon Balzers - 
rychlé a kompletní řešení pro vaše řezné nástroje.

primeGear – vyvinuto pro dosažení bezkonkurenčního výkonu 
řezného nástroje. 

primeGear vám nabízí vysokou spolehlivost procesu, nižší opotře-
bení nástroje, delší životnost nástroje a zkrácení doby cyklu.
Výsledek: redukce výrobních nákladů až o 40%. Ve spolupráci se 
zákazníkem identifikujeme a optimalizujeme problematické úseky 
ve výrobním procesu. 

  Povrchová úprava
  Obráběcí proces
  Zacházení s nástroji
  Ostření 

Ve vybraných povlakovacích centrech zajišťujeme rekondici řezných nástrojů. I po třech 
rekondičních cyklech můžete uspořit až 50% nákladů ve srovnání s pořízením nového 
nástroje s povlakem a přitom stále  profitovat z vysokého výkonu povlakovaných 
nástrojů.

inShape – šetrné odpovlakování tvrdokovových nástrojů 

inShape nabízí inovativní proces rekondice tvrdokovových 
nástrojů bez poškození povrchu jejich povrchu a změny 
geometrie.

  Zachovává profil a geometrii u komplexních nástrojů jako  
    jsou odvalovací frézy, protahovací trny či obrážecí nože
  Umožňuje rekondici u nástrojů s povlaky BALINIT®  

       ALTENSA, LATUMA a PERTURA
  Snižuje náklady na nástroj během jeho životního cyklu až o  

    25%  
   Šetrné odpovlakování tvrdokovových nástrojů bez 

poškození struktury povrchu
   Během životního cyklu nástroje není nutné provádět 

broušení profilu nástroje pro dosažení požadovaných 
tolerancí
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inShape

Standard

Počet cyklů rekondice

Během životního cyklu nástroje není nutné 
provádět broušení profilu pro dosažení požado-
vaných tolerancí
 

Množství obrobeného materiálu, 100%

+ + ++ + +

4 nové nástroje

100%
celkových 
nákladů

1 nový nástroj s  
trojnásobnou rekondicí

50%50%
úspora nákladůúspora nákladů

Analýza procesu a 
optimalizace

Analýza opotřebení 
nástroje a kvality 
přeostření

Nejvyšší výkon  
nástroje

Redukce kolísání 
cyklu a odstávek ve 
výrobě

Kontrola nástroje a 
kontrola kvality

Optimální povlak dle 
konkrétní aplikace

Analýza cyklu ži-
votnosti nástroje a 
výrobních nákladů

Dokončovací operace

Dokonalá příprava 
ostří

Předpříprava povrchu 
nástroje

Zvýšení kvality  
výrobku

Prokazatelné úspory 
ve výrobě

Konzultace a  
optimalizace

Úprava nástrojů dle 
potřeb zákazníka primeGear

primeGear – přidaná hodnota pro vaši výrobu

+               =
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Blízko našim zákazníkům - celosvětově

Kontaktujte nás teď!

Ústředí Balzers
Oerlikon Balzers Coating AG 
Balzers Technology and 
Service Centre
Iramali 18
LI-9496 Balzers
Liechtenstein
T +423 388 7500

www.oerlikon.com/balzers/cz

Česká republika
Oerlikon Balzers Coating
Austria GmbH -organizační složka
Červený Kříž 282
CZ-586 02 Jihlava
T +420 561 201 500
info.balzers.cz@oerlikon.com

 
 

Rakousko
Belgie
Česká republika
Finsko
Francie
Německo
Maďarsko
Itálie
Lichtenštejnsko
Lucembursko
Nizozemsko

Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Velká Británie

Okolo 50 zákaznických center 

Evropa

Čína
Indie
Indonésie
Japonsko
Malajsie
Filipíny
Singapur

Jižní Korea
Thajsko
Vietnam

Více než 35 zákaznických center 

Asie

Okolo 25 zákaznických center 

Amerika

Argentina
Brazílie
Kanada
Mexiko 
USA


