
3. Hlavní druhy diamantových řezacích a brusných nástrojů 
 
Firma je schopna nabídnout tyto diamantové nástroje používané ve stavebním a kamenickém průmyslu: 
 

=> Diamantové řezací kotouče 
=> Diamantové vrtací korunky 
=> Diamantové brusné talíře 

 
 
4. Diamantové řezací kotouče 
 
Diamantové řezací kotouče se skládají ze dvou základních částí ( obr.2): 

=> Segmentů 
=> Nosiče 

 
Podle konstrukce je dále dělíme na diamantové kotouče s jednotlivými segmenty a na kotouče s kontinuálním 
segmentem (obr.2) 

 
Obr. 2: Základní části diamantového řezacího kotouče, segmentované a kontinuální provedení 

 
 
4.1. Diamantové řezací kotouče segmentované 
 
Diamantové řezací kotouče firmy jsou konstruovány podle mezinárodní normy FEP A. Diamantové řezací 
kotouče segmentované dále dělíme podle tvaru nosiče na : 
 

Þ Diamantové řezací kotouče provedení FEPA C 1- široká drážka nosiče. V tomto provedení jsou 
vesměs konstruovány kotouče pro řezání asfaltu. Široká drážka umožňuje dobré vynášení řezaného 
materiálu (obr.3). 

Þ Diamantové řezací kotouče provedení FEPA C2 - úzká drážka. V tomto provedení se používají 
kotouče k řezání tvrdých materiálů, zejména žuly a keramiky. Dociluje se vyšší kvality řezané hrany 
(obrA). 

Þ Diamantové řezací kotouče provedení FEPA C3- pro řezání armovaných betonů a všude tam, kde je 
nutné zabránit šíření trhlin na patě zubu nosiče (obr.5). 

Þ Diamantové řezací kotouče s odhlučněným nosičem - pro řezání ve stolových pilách, zejména v 
kamenickém průmyslu (obr.6). 

 



 
Obr. č. 3  Diamantový řezací kotouč v provedení FEPA C1 

 

 
Obr. č. 4  Diamantový řezací kotouč v provedení FEPA C2 

 

 



Obr. č. 5  Diamantový řezací kotouč v provedení FEPA C3 
 
 

 
Obr. č. 6  Diamantový řezací kotouč v odhlučněném provedení 

 
 
 
4.1.1 Diamantové segmenty 
 
Diamantové segmenty jsou vyráběny speciální technologií. Slisovaný segment do konečného tvaru je spečen v 
sintrovacím zařízení, kde získá potřebnou pevnost. Množství diamantového zrna vyjadřujeme karátovým číslem. 
1 karát je 0,2 g diamantových zrn. Dále množství diamantu vyjadřujeme číslem koncentrace K. Je-li K = 100, 
obsahuje diamantový segment 4,4 karátů diamantových zrn , tj. 0,88 gram ů na jeden centimetr kubický objemu 
segmentu. U řezacích a vrtacích segmentů používaných ve stavebnictví je hodnota K= 25 - 30, v kamenickém 
průmyslu se tato hodnota pohybuje K = 30- 40. 
 
Tam, kde je potřeba dodržet přesně šířku řezu po celou dobu řezu se používají segmenty typu Sandwich. 
U těchto typů segmentů je diamantové zrno koncentrováno k bočním stěnám ( obr.7). Tyto typy segmentů se 
používají u kotoučů pro stěnové pily a kotoučů používaných v kamenickém průmyslu. 
 

 
Obr. č. 7    Typy diamantových řezacích segmentů 

 
4.1.2. Připevnění diamantových segmentů 
 
U diamantových řezacích kotoučů segmentovaných jsou segmenty na nosiče připevněny: 

Þ stříbrnou pájkou. 
Þ laserovým navařením. 
Þ nasintrováním 

 
U diamantových kotoučů, kde jsou segmenty naletovány stříbrnou pájkou je nezbytně nutné nástroje chladit 



vodou, jinak by mohlo dojít k upadnutí segmentu vlivem roztavení stříbrné pájky. U nástrojů, kde jsou segmenty 
připevněny laserem nebo nasintrovány je možné pracovat za sucha bez vodního výplachu. 
 
 
4.1.3 Nosiče diamantových řezacích kotoučll 
 
Nosiče diamantových řezacích I kotoučů jsou vyrobeny ze speciální oceli. Jsou kalené a mají naválcováno 
vnitřní pnutí pro dokonalou tuhost. Při práci v abrazivních materiálech dochází k podbrušování nosiče a hrozí, že 
dojde k upadnutí řezacího segmentu. Za tím účelem jsou kotouče firmy chráněny proti podbroušení pomocnými 
kladívkovými segmenty nebo speciálními diamantovými segmenty (obr. 8) 
 

 
Obr.č.8    Diamantový řezací kotouč s ochrannými kladívkovými segmenty 

 
 
4.14. Obvodová rychlost 
 
U diamantových kotoučů pájených stříbrem je maximální obvodová rychlost v = 60 m/s. U diamantových 
kotoučů v provedení Laser a Sintr je maximální obvodová rychlost v = 80 m/s. Všechny nástroje. které jsou 
firmou vyráběny a dodávány, tyto podmínky splňují. 
 
 
4.2. Diamantové řezací kotouče s kontinuálním segmentem 
 
Firma nabízí 2 typy diamantových kotoučů s kontinuálním segmentem: 

Þ Diamantový řezací kotouč s hladkým kontinuálním segmentem (obr. č. 9) 
Þ Diamantový řezací kotouč s kontinuálním segmentem se šikmými drážkami - tzv. turbo (obr. č. l0) 

 
Oba typy kotoučů mají diamantovou vrstvu nasintrovánu na ocelový nosič. Mohou tedy pracovat i bez vodního 
výplachu. Diamantové kotouče s hladkým segmentem jsou určeny pro řezání obkladových materiálů a dlažeb, 
kde je požadován velmi hladký řez bez vylamování hran a glazury. Diamantové kotouče se šikmými drážkami 
jsou určeny k řezání střešních tašek, dlaždic, zámkových dlažeb, mají poměrně hladký řez a lepší odvod tepla 
než kotouče s hladkým segmentem. Kotouče mohou pracovat i za sucha. Maximální povolená obvodová rychlost 
je 80 m/s, což umožňuje nasadit tyto nástroje do všech nabízených úhlových brusek, stolových pil, drážkovacích 
fréz, ručních motorových pil a elektrických ručních okružních pil. 
 



 
Obr. č. 9  Diamantový řezací kotouč s hladkým kontinuálním segmentem 

 

 
Obr. č. l0  Diamantový řezací kotouč s kontinuálním segmentem se šikmými drážkami 

 
 
 


