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Обработка на екзотични материали
Винаги, когато говорим за режещия ръб като обект на развитие в полето на режещите 
инструменти трябва да кажем, че ИСКАР поддържа един непрестанен прогрес като резултат на 
непрекъснатото развитие на иновативните, висококачествени продукти.

Чрез талантлива работа на плодовития R&D отдел, 
подтикван от развиващите се нужди на глобалната 
индустрия, всяка година ИСКАР представя множество 
нови режещи инструменти. Това желание да снабдява 
клиентите с най-последните, най-ефикасни металореже-
щи технологии рефлектира и в наскоро представения 
сорт IC806 – един нов допълнителен SUMO TEC PVD сорт 
с покритие, създаден специално за ефикасно обработ-
ване на аустенитни, никел-хромови супер сплави, като 
Инконел и  Waspaloy.  

Никелхромовите суперсплави са устойчиви на окис-
ление и корозия материали, подходящи за работа в 
екстремни условия като налягане, топлинна и кинетич-
на енергия. Когато се нагряват формират един дебел, 
стабилен, пасивен окисен слой, защитаващ повърх-
ността от понататъшни атаки. Никелхромовите сплави 
остават устойчиви в широк температурен диапазон. 
Типични приложения в глобалната самолетна индустрия 
са компонентите, разположени в горещите секции на 
двигателите.

В нефтената и газова индустрия се чувства нужда от 
високоустойчиви сплави с добра устойчивост на коро-
зия за пробивното оборудване и комплектоването на 
линиите от изворите на газовете с богато съдържание 
на CO2 и H2S.
Главните проблеми, с които се сблъскваме, когато об-
работваме никелхром суперсплави се характеризират 
с генериране на много високи температури в режещия 
ръб на пластината. Това се дължи до голяма степен 
на абразивните елементи в 
състава на материала /високо 
съдържание на никел- 44.2-
70% и хром - 14-30%,което 
предизвиква висока степен на 
износване, откъртване, наряз-
ване и счупване на пластината. 
Тези фактори водят до намаля-
ване живота на инструмента, 
деформация на режещия ръб 
даже при ниска скорост и загу-
ба на време.
Друг проблем, свързан с 
обработката на никелхромо-
вите супер сплави е тяхната 
тенденция  към деформация, 
дължащо се на металургичната 
чувствителност към остатъчен 
стрес и ефект на самозакаля-
ване по време на режещите 
операции.

За да првъзмогнем тези трудности и да можем ефек-
тивно да обработваме този предизвикателен материал 
ИСКАР създаде сорт IC806, един финозърнест /под-
микронен/ сорт пластини с прогресивното  PVD TiAlN 
нанопокритие. Твърдата подложка на IC806, неговото 
специално покритие и специалното третиране след 
покритието осигурява чувствително по-дълъг живот, 
подобрена надежност и по-голяма устойчивост на на-
пукване и отчупване. 
ИСКАР успя  в достигането на оптимални резултати при 
обработването на суперсплави, комбинирайки две глав-
ни компонинти с ефект в/у крайния резултат:
     +   Сорт
     +   Стружкочупене F3M & M3M – иновативни геоме-
трии, които разрешават лесно рязане на материала и 
ниски разходи. 
Главното предимство на сортIC806 е възможност да 
се обработва суперсплави, като Инконел и  Waspaloy с 
много високи скорости/повече от два пъти/ в сравнение 
със съществуващите сортове.
Средната корост със стандартните сортове при обра-
ботването на тези супердплави е между 25 и 30 м/мин. 
С новия IC806 ние можем да стигнем до 80 м/мин и да 
увеличим драматично производителността, в сравнение 
с нашите конкуренти и да постигнем по-дълъг живот.
Когато сравняваме с наличните пластини, включително 
и съществуващите сортове на ИСКАР в обширни изпи-
тания IC806 доказа превъзходна износоустойчивост, 
чудесни резултати при обработката, значителна произ-
водителност и намаление на разходите. 
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Решение за отвори от ИСКАР
Обикновено метчиците са най-лесния и удобен ин-
струмент за правене на резба в отвор. Когато използ-
ваме метчик, не е необходимо специално умение. 
Времето за изработване е много малко в сравнение с 
правенето на резба чрез фрезоване и цените на ин-
струментите са много атрактивни. 
За да се постигне подходящото качество на резбата 
трябва да се имат предвид няколко фактора. 
Най-първата стъпка в избора на подходящ метчик 
е определянето на неговия тип. Основно има ня-
колко популярни геометрии, които се отнасят до 
спицифични приложения: 
1. Метчик със спирални водещи канали/оръдеен тип/ 
– използван за проходни отвори. Лявата спирала на 
водещата част на метчика натиска стружките напред, 
с което осигурява гладък режещ процес. Плитките ка-
нали осигуряват оптимизирана устойчивост и якост, а 
така също и добро смазване. 
2. Метчик с прави канали – за проходен и глух отвор. 
Подходящ за материали с къси стружки. 
3. Метчик със спирални канали – за глухи отвори. Спи-
ралните канали отвеждат в правилна посока стружки-
те навън от отвора, осигуряващи по този начин гладък 
режещ процес и елиминират залепването на стружки-
те към инструмента или дъното на отвора. /Виж Фиг. 1/ 
4. Метчик за студена обработка – отличава се от реже-
щия метчик. Резбата се осъществява чрез пластична 
деформация. 
Няма формиране на стружки. Този тип може да бъде 
използван за материали с якост на опън не превиша-
ващи 1200 n/mm2. 

Като втора стъпка ние трябва да знаем какъв мате-
риел ще обработваме. Това ще ни води при опре-
деляне повърхностната обработка и покритие на 
работната част на метчика:
- TiN покритие – има твърдост приблизително 2300HV 
и устойчивост при температури до 600®C. Това е пре-
възходно покритие за най-общо приложение. 
- Темпериран – има покритие от Fe3O4 , който намаля-
ва триенето между инструмента и работния материал 
и защитава от студено приваряване. 
- Нитриран – препоръчва се за обработка на износо-
устойчиви и абразивни материали като сив чугун и 
алуминиеви сплави с високо процентно съдържание 
на силиций /повече от 10%/. 
 Например при обработка на части от неръждаема 
стомана ние се нуждаем от метчик със спирални во-
дещи канали от HHS-E / темперирана HHS/. От друга 
страна за обработка на сив чугун ние се нуждаем от 
нитриран метчик с прави канали /виж фиг. 2/ 
Вървейки крачка напред, ИСКАР предлага една много 
уникална концепция. ИСКАР представя нова продукто-
ва линия, наричана ONETAP, която има оптимизирана 
режеща геометрия с униварсални приложение за ши-
рок спектър от материали. 
Новата ONETAP разрешава на клиентите значително да 
намалят складовото съдържание, а също така да по-
стигнат тай-висока ефикасност на производството. 
ONETAP беше създаден съгласно най-напредничавите 
технолотии и има патентована геометрия, която: 
- намалява и разпределя режещите усилия, предпаз-
ващ от претоварване процеса. 
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