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Uplatnenie výsledkov projektu 

 Skúšané a vyvíjané  sonotródne nástrojové materiály boli uplatnené pre operáciu delenia 
materiálov. Pre delenie sklenenej tkaniny bola použitá rýchlorezná nástrojová oceľ HSS 6-5-
2. Pre delenie gumy bol sonotródny nástroj vyrobený zo zliatiny Ti6Al4V . Na nástroj bola 
fyzikálnou depozíciou nanesená vrstva TiN o hrúbke cca 3 µm. Na základe výsledkov skúšok 
delenia gumy týmto nástrojom bol navrhnutý a vyrobený nástroj zo zliatiny AW 7075.Na 
sonotródny nástroj zo zliatiny AW 7075, elektroiskrovou depozíciou bola nanesená TiB2 
vrstva. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Výsledkom riešenia v etapách E1 a E 2 v zhode so stanovenými cieľmi projektu je stanovenie 
vplyvu tepelného spracovania na ultrazvukové charakteristiky pre nástrojové ocele 90MnCrV8   
- 19 312, X40CrMoV51 -19 554 , X210Cr12 -19 436, HC S 6-5-2 -19 830, 60MnSiCr4  -19 
452, CPM 10V a ocele s možnosťou chemicko-tepelneho spracovania C15 (12020), 16MnCr5 
(14 220) a povrchovo kaliteľnú oceľ C45 (12050). 

Preukázal sa pozitívny vplyv  tepelného spracovania nástrojových ocelí a chemicko tepelného 
spracovania ocelí pri väčšom uhlíkovom potenciáli na veľkosť požadovaného príkonu 
ultrazvukového generátora ako aj na veľkosť pracovnej výchylky nástroja. Najlepšie výsledky 
ultrazvukových charakteristík boli namerané pre PM vyrobenú vysokolegovanú vanádovú 
oceľ CPM 10V. Na základe porovnania ultrazvukových vlastností cermetu Ferro titanitu a 
ocele CPM 10V možno predpokladať, že v budúcnosti oceľ CPM 10V  je možné použiť pre 
výrobu sonotródnych nástrojov. 

V rámci etapy E2 bol realizovaný výskum nových sonotródnych materiálov. Pripravený bol 
modelový časticový kompozitný materiál AlTiB2. V podstate sa ukázala možnosť po 
optimalizácii parametrov technológii výroby príprava cermetu s vlastnosťami, ktoré sa 
vyžadujú pre sonotródne nástrojové materiály. V tejto etape bola realizovaná aj povrchová 
úprava sonotródnych materiálov zliatiny Ti6Al4V a AW 7075. Povrchová úprava bola úspešne 
realizovaná elektroiskrovou depozíciou tvrdých a oteruvzdorných vrstiev WC6Co, B4CTiB2  a 
TiB2 .Použitie vrstiev WC6Co, B4CTiB2  a TiB2 na zliatinách Ti6Al4V a AW 7075 dáva 
predpoklad ich využitia ako sonotródnych nástrojových materiálov.   

V etape E3 realizované aplikácie ukázali na možnosť využitia nástrojových ocelí a povrchovo 
upravených zliatín Ti6Al4V a AW 7075 pre sonotródne nástroje a konkrétne aplikácie. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

During the stages E1 and E2 the impact of heat treatment on the ultrasonic characteristics of 
tool steels 90MnCrV8 - 19312, X40CrMoV51 -19554, -19436 X210Cr12, HC S 6-5-2 -19830 , 
60MnSiCr4 -19452, CPM 10V steel with a chemical heat treatment C15 (12020) 16MnCr5 
(14220) and surface-hardened steel C45 (12050) was determined in agreement with the 
project objectives. 

The positive effect of heat treatment of tool steels and chemical heat treatment of steels with 
greater carbon potential on the size of required power of ultrasonic generator as well as the 
size of working deflection of the tool was demonstrated. The best results of ultrasonic 
characteristics were measured for the PM made high-vanadium steel CPM 10V. After 
comparison of ultrasonic properties of cermet Ferro titanite and steel CPM 10V it can be 
assumed that in the future steel CPM 10V can be used for production of sonotrode tools. 

In the E2 phase the research of new sonotrode materials was conducted. Particulate 
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composite AlTiB2 model material was prepared. Basically it was shown that there is a 
possibility (after optimisation of the parameters of the production technology) to prepare 
cermet with properties required for sonotrode tool materials. During this stage, the surface 
deposition on the sonotrode materials Ti6Al4V alloy and AW 7075 was carried out. The 
surface deposition has been successfully done by electro spark deposition of hard and wear 
resistant layers of WC6Co, B4CTiB2 and TiB2. Using of layers WC6Co, B4CTiB2 and TiB2 
on alloys Ti6Al4V and the AW 7075 is a precondition to their use as tool sonotrode materials. 

During the stage E3 the implemented applications have shown the possibility of using a tool 
steels and surface treated alloys Ti6Al4V and AW 7075 for sonotrode tools and practical 
applications. 

.
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