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1. ÚVOD  

 

                   Pr!myslové podniky na celém sv#t# používají p i výrob# strojních sou$ástí           

z  rozli$ných materiál! r!zné metody obráb#ní, z nichž nejv#tší podíl tvo í soustružení, 

frézování a vrtání. Proces obráb#ní se realizuje pomocí prvk! systému stroj- nástroj-obrobek,  

ze  kterých je nejd!ležit#jší analýza vzájemné interakce nástroje a obrobku. Výsledkem této 

interakce je opracovaný povrch materiálu. 

                  V sou$asné dob# se m#ní vlastnosti aplikovaných konstruk$ních materiál!, což 

zp!sobuje problémy p i obráb#ní. A práv# obrobitelnost je hnací silou vývoje nových  ezných 

materiál!. K odebraní t ísky a vytvá ení nových povrch! požadovaného tvaru, rozm#r!          

a jakosti musí být k dispozici  ezný nástroj, jehož b it má odpovídající houževnatost                

a sou$asn# vysokou tvrdost v oblasti ost í, která nesmí p íliš poklesnout ani p i vysokých 

pracovních teplotách [1]. 

                   Soudobé  ezné nástroje pro strojní obráb#ní jsou vyráb#ny z rozmanitých 

materiál! – od nástrojových ocelí p es slinuté karbidy, cermety,  eznou keramiku                  

až po supertvrdé materiály jakými jsou nap . syntetický diamant a kubický nitrid boru. 

Tento široký sortiment materiálu je d!sledkem dlouhodobého a intenzivního výzkumu            

a vývoje v dané oblasti a má úzkou souvislost s rozvojem konstruk$ních materiál!, které       

je t eba efektivn# obráb#t [1,3]. 

                   Cílem této diplomové práce je charakterizovat a analýzovat obráb#ní  ocelí 

s ozna$ením X10CrMoVNb91 (P91). Dále si tato práce klade za cíl popsat slinutý karbid jako 

nejd!ležit#jší materiál pro moderní obráb#ní ocelí a popsat  eznou keramiku a její využití 

v praxi.                  

 

2. MODERNÍ  EZNÉ MATERIÁLY 

 

                   Aplika$ní oblasti materiál! pro nástroje jsou vymezeny jejich vlastnostmi 

fyzikálními (moduly pružnosti), chemickými (stálost, korozní odolnost), tepelnými (teplota 

tání, pracovní teplota, tepelná vodivost) a mechanickými  (tvrdost, houževnatost, pevnost 

v tlaku a ohybu).      

                    Nástrojové materiály s vysokou tvrdostí  lze použít p i vyšších  ezných 

rychlostech a malých pr! ezech t ísky (dokon$ovací obráb#ní), kde p evládá spíše tepelné 

zatížení nad mechanickým, naopak u houževnatých nástrojových materiál! lze použít vyšší 
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posuvová rychlost (hrubování), kde  v d!sledku v#tšího pr! ezu t ísky p evládá mechanické 

zatížení p ed tepelným [1,2]. 

 

 

2.1  KLASIFIKACE   EZNÝCH  MATERIÁL!   

 

                   Sou$asné rozd#lení  ezných materiál! se d#lí na dv# skupiny a to na kovové 

materiály (nástrojové oceli, slinuté karbidy, cermety) a nekovové materiály ( ezná keramika a 

supertvrdé materiály). 

 

2.1.1  Nástrojové oceli 

 

                   Tento druh  ezného materiálu m!žeme za adit mezi ušlechtilé oceli. Zhotovují se 

z nich p edevším nástroje na obráb#ní,  ezání, st íhání, tvá ení za tepla i studena, m# idla 

apod. Podle chemického složení je lze dále d#lit na : 

 

• Uhlíkové oceli 

• Slitinové oceli 

• Rychlo ezné oceli 

 

Uhlíkové nástrojové oceli – obsahují asi 0.7 - 1.5 % C a menší množství Mn. Tvrdost a 

odolnost proti otupení zajiš&uje její martenzitická struktura. Se stoupajícím obsahem uhlíku 

roste tvrdost a tím i odolnost proti otupení, ale sou$asn# klesá jejich houževnatost. Vyrábí se 

z nich málo namáhané nástroje jako nap . ru$ní nástroje a ná adí (pilníky, sekery, kladiva, 

seká$e) [6]. 

 

Slitinové oceli – tyto oceli obsahují zpravidla 0.8 - 2% C a jsou legovány p edevším 

manganem, molybdenem, chromem, niklem a wolframem. Jsou více odolné proti otupení          

a mají vyšší tvrdost a pevnost za tepla. Vyrábí se z n#j nástroje s vyšším namáháním jako 

nap . výhrubníky, výstružníky, závitníky a d evoobráb#cí nástroje [6]. 

 

Rychlo$ezné oceli – jsou vysokolegovány legujícími prvky, mezi které pat í zejména W, Cr, 

V, Mo. V porovnání s  ostatními nástrojovými ocelemi  mají n#kolikanásobn#  vyšší  ezivost 

a dobrou pevnost v ohybu. Vyráb#jí se z nich p edevším namáhané nástroje pro obráb#ní        
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( soustružnické nože, frézy, pilové kotou$e, závitníky ) a nástroje pro obráb#ní d eva. Jsou 

vhodné p i obráb#ní v p erušovaném  ezu [6]. Na obr. 1 vidíme $elní válcovou frézu a 

stopkové frézy z rychlo ezné oceli. 

 

             
            Obr. 1  Frézy z rychlo ezné oceli. 

 

2.1.2  Slinuté karbidy 

 

                  Jsou vyráb#ny práškovou metalurgií, kde struktura je tvo ena karbidy 

vysokotavitelných kov! wolframu (WC), titanu (TiC) a pojícím kovem, kterým je nej$ast#ji 

kobalt. Jako další p ísady se používají karbidy tantalu (TaC), niobu (NbC) a další. Velký 

rozvoj zaznamenaly slinuté karbidy zejména ke konci 50. let minulého století p i zm#n# v 

upevn#ní b itových desti$ek (dále jen VBD) z pájené na konstrukci s mechanickým upínáním 

(obr.2). Mají nejvyšší modul pružnosti, ohybovou pevnost a dobrou lomovou houževnatost a 

proto mohou být použity pro obráb#ní vysokými posuvovými rychlostmi a pro t#žké 

p erušované  ezy. 

                   V sou$asné dob# v#tšina výrobc! slinuté karbidy povlakuje. Lze je  považovat za 

jednoduché  “ kompozitní “ materiály, protože  jsou  složeny z pevného a relativn# 

houževnatého karbidového podklad  a termochemicky stabilního, tvrdého povlaku. 

Výsledkem jsou  ezné materiály pro nejširší aplikace p i vysokých  ezných rychlostech, které 

umož'ují velké úb#ry materialu a jsou vhodné  i pro p erušované  ezy [1]. Hlavním cílem 

povlak! je snížit sou$initel t ení, neulpívání t ísek na $ele nástroje, získání tvrdého povrchu 
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p i zachování houževnatého jádra, zamezení vzniku nárustk! a zejména prodloužení 

životnosti nástroje. 

 

                  
                 Obr. 2  T#leso frézy s mechanickým upínáním b itových desti$ek.  

       

 

2.1.3  Cermety 

 

                   Název  CERMET  vznikl spojením anglických slov CERamic ( keramika )           

a METal ( kov ). Jak vyplývá z tohoto slovního spojení jedná se o výhodnou kombinaci 

vlastností keramiky a kovu. Cermety mohou být užity pro vyšší posuvové rychlosti než  ezná 

keramika a pro  ezné rychlosti na úrovni povlakovaných slinutých karbid!. Vzhledem k nižší 

houževnatosti jsou však jejích aplikace v#tšinou omezeny na lehké a st ední   ezy. Dob e se 

uplat'ují i p i obráb#ní nerezových ocelí [2]. 

                   Hlavní pozornost p i výrob# cermet! byla v#nována zvýšení pevnosti a odolnosti 

proti vydrolování. Tyto vlastnosti byly zlepšeny p idáním TaC a WC. Výsledkem bylo 

rozší ení oblasti užití na soustružení st ední  ezné rychlosti  a lehké frézování. 

                   Další generace cermet! je založena na kombinaci TiC – TiN ( tab.1 ). Tímto 

výrobním procesem se eliminovaly póry a stává  se z cermert! velmi výhodný  ezný material. 

Ve srovnání s p edchozími generacemi cermet! mají vyšší odolnost proti opot ebení a 

vydrolování a proto je v#tšina cermet! založena práv# na této bázi. 
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Tab. 1   Typické vlastnosti vybraných nástrojových materiál!  [16]. 

Slinutý karbid 
WC+Co

Cermet 
Mo !"#$"%$ Al O&+ZrO Al O&+TiC Si N!+ p ísady

M#rná hmotnost [ g cm¯ ³] 12,0 ÷ 15,1 5,6 ÷ 7,0 3,8 ÷ 4,0 4,2 ÷ 4,3 3,2 ÷ 3,4
Pevnost v ohybu [MPa] 1000 ÷ 2400 1150 ÷ 1800 600 ÷ 800 600 ÷ 900 600 ÷ 950

Tvrdost [HV] 1900 2000 1600 ÷ 2200 1000 ÷ 2400 1800 ÷ 2000
Modul pružnosti v tahu [GPa] 520 ÷ 660 500 340 ÷ 400 370 ÷ 420 300 ÷ 380

Sou$initel délkové roztažnosti [10¯ " K¯ ¹] 4,5 ÷ 7,0 7,0 ÷ 7,5 7,0 ÷ 8,5 1,5 ÷ 3,5
M#rná tepelná vodivost [W m¯ ¹ K¯ ¹] 80 30 20 ÷ 30 20 ÷ 25 30 ÷ 50
Lomová houževnatost K [Mpa m¹´²] 10 ÷ 17 10 4 ÷ 6 4,2 ÷ 4,5 5 ÷ 7

Nástrojový materiál
Vlastnost 

 

 

2.1.4   ezná keramika 

 

                   "ezná keramika na bázi Al2O3 ( tab. 2) je užívána pro obráb#ní vysokými  eznými 

rychlostmi a nízkými posuvovými rychlostmi, protože má vysokou tvrdost za tepla a vysokou 

termochemickou stabilitu, ale nízkou houževnatost. Je vynikajícím nástrojovým materiálem 

pro obráb#ní šedých litin, ale není p íliš vhodná pro obráb#ní ocelí a tvárných litin, kde 

vykazuje rychlé opot ebení [2]. 

 

Tab. 2   Vývoj keramických material! na bázi Al O&   [17]. 

Rok
Pevnost v ohybu 

[MPa]
1912 ÷ 1913 150 ÷ 250
1930 ÷ 1931 200 ÷ 350
1937 ÷ 1938 300 ÷ 400
1944 ÷ 1945 500 ÷ 700
1948 ÷ 1951 300 ÷ 500
1951 ÷ 1959 350 ÷ 450
1955 ÷ 1958 300 ÷ 550

700 ÷ 900
800 ÷ 1000

1970 ÷ 1980

1980

Vysokoteplotn# lisovaný Al#O  + TiC/Ni 
Al#O  + ZrO#

1968 ÷ 1970

Vysokoteplotn# lisovaný                       
Al#O  + SiCw (20 ÷ 30 obj. %)

Charakteristika

Al#O  pro formy a nástroje
Slinutý Al#O  

Al#O  + Cr#O  
Vysokoteplotn# lisovaný Al#O  

Al#O  + MgO (0,5 ÷ 1,0 %)
Al#O  - Mo#C - (Mo)

Al#O  + Ti,TiC, TiC/WC
Submikrometrový Al#O  

 

 

2.1.5  Supertvrdé materiály 

 

                  Syntetický diamant a kubiký nitrid boru ( tab. 3 ) mají obvzlášt# vysokou tvrdost                 

(HV(50 GPa) a vynikající odolnost proti opot ebení, ale vzhledem k cen# nástroje, malým 

možnostem zm#ny jejich tvaru jsou ur$ení aplikace omezeny pouze na speciální p ípady 

obráb#ní. Hlavní aplikaci diamantu je obráb#ní neželezných slitin (zejména na bázi hliníku), 
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keramiky a nekovových materiál!. KNB je velmi dobrým nástrojovým materiálem pro 

obráb#ní superslitin, kalených ocelí a litin [2]. 

 

Tab. 3   Vlastnosti syntetických supertvrdých material!   [2]. 

Vlastnost 
M P M P

M#rná hmotnost [ g cm¯ ³] 3,515 ÷ 3,520 3,42 ÷ 4,5 3,43 ÷ 3,5 3,42 ÷ 4,4
Délka strany kubické m ížky [ nm] 0,3567 0,3615
Pevnost v tlaku [GPa] 6,90÷ 16,53 4,2 ÷ 8,0 6,9 2,7 ÷ 3,5
Pevnost v ohybu [MPa] 1350 1200 ÷ 1700 700 500 ÷ 800
Tvrdost [HV] 5700 ÷ 13000 5000 ÷ 8000 4000 ÷ 7500 2700 ÷ 3500
Modul pružnosti v tahu [GPa] 820 ÷ 1250 776 ÷ 925 650 ÷ 850 587 ÷ 800
Modul pružnosti ve smyku [GPa] 507 430 280
Lomová houževnatost K [Mpa m¹´²] 3,4 ÷ 4,2 6,0÷ 11,00 3,5 ÷ 6,7
Poissonovo $íslo [-] 0,10 ÷ 0,29 0,2 0,2 ÷ 0,22
Sou$initel délkové roztažnosti [10¯ " K¯ ¹] 0,8 ÷ 4,8 3,2 ÷ 4,6 3,5÷ 5,8 4,6 ÷ 4,9
M#rná tepelná vodivost [W m¯ ¹ K¯ ¹] 500 ÷ 2200 120 ÷ 550 13 ÷ 200 44 ÷ 200
Teplotní stálost [°C] 600 ÷ 700 1200 ÷ 1400

Diamant Kubický nitrid boru

 
Pozn. : M – monokrystalický, P – polykrystalický 

 

Schématické porovnání použití hlavních skupin (druh!) materiál!  ezných nástroj! je 

uvedeno na obr. 3. 

 

 
       Obr. 3   Oblasti aplikace nejpoužívan#jších materiál! pro  ezné nástroje [2]. 
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3. SLINUTÉ KARBIDY 
 
                  Slinuté karbidy jsou v podstat# heterogenní materiály vyráb#né cestou práškové 

metalurgie. Hlavními složkami t#chto heterogenních kompozit! jsou karbidy 

vysokotavitelných kov! , nap . W, Ti, Ta, Nb, Mo, které jsou promíchané s kovem o nižší 

tavící teplot#, kterým je nej$ast#ji kobalt.  

                   Používá se na výrobu vym#nitelných b itových desti$ek  pro soustružnické nože   

a frézy (obr.4), na namáhané $ásti tvá ecích nástroj! a na výrobu r!zných sou$ástí 

vystavených velkému opot ebení jako nap . r!zné trysky a protahovací nástroje. Obráb#ním 

t#mito nástroji se získává povrch s nízkou drsností, lze ho použít p i obráb#ní tvrdokovu a 

k obráb#ní kalených ocelí. 

                   "ezná hrana SK se vyzna$uje vysokou tvrdostí, odolností v!$i opot ebení,             

je ot#ruvzdorná a teplotn# odolná.  Je však zárove' k ehká a má nižší mechanickou odolnost 

(proti vzniku mikrotrhlin, odštípnutí apod.). 

 

 

 
Obr. 4  Vym#nitelné b itové desti$ky (VBD) [12]. 
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3.1  HISTORICKÝ  VÝVOJ  

 

                   Již z d ív#jších dob jsou známy látky, které mají vyšší tvrdost než kalené 

nástrojové oceli. Z p írodních materiál! to jsou nap . diamant a korund, které byly využívány 

pro broušení kov! již na p elomu 19/20. století, nebyly ale v d!sledku své nízké 

houževnatosti vhodné pro klasický  ezný nástroj pro obráb#ní kov!. Kvalitativní skok ve 

vývoji tvrdých materiál! byl zaznamenán až p i využití elektrické pece, která umožnila zvýšit 

pracovní teploty procesu jejich výroby. Mnoho v#dc!, inženýr! a vynálezc! se práv# pomocí 

elektrické pece pokoušelo vyrobit um#lý diamant. Vzhledem k tehdejší úrovní znalostí se jim 

to samoz ejm# nepovedlo, získali p itom ale nové karbidy, boridy atd. Mezi nimi zejména 

karbid wolframu vykazoval vysokou tvrdost a p itom m#l mnoho charakteristických 

vlastností, kterými se podobal kov!m. 

                   K po$átku tohoto století se váže zjišt#ní, že výborné  ezné vlastnosti 

rychlo ezných ocelí jsou dány p ítomností velmi tvrdých karbidických $ástic v kovové 

matrici. Logickým vývojovým krokem se proto jevila možnost zvládnutí výroby  ezných 

nástroj! z $istého karbidu wolframu. Se zna$nými potížemi byl takový materiál p ipraven,  

ale pro užití v praxi se ukázal p íliš k ehkým. 

                   Po$átkem roku 1900 se poda ilo vyrobit žhavící vlákno z wolframového prášku 

s velikostí zrn  ádov# n#kolik µm. Tím za$al rozvoj práškové metalurgie, v#dního oboru, 

který s definitivní platností vy ešil problém výroby nových  ezných materiál! na bázi WC, 

které se vyzna$ovaly do té doby nevídanou tvrdostí a odolností proti opot ebení.  

K pr!kopník!m daného oboru pat í zejména Karl Schroter, který od roku 1914 pracoval pro 

firmu Osram v N#mecku. Oh ál práškový wolfram smíchaný s uhlíkem a získal tak práškový 

karbid wolframu mikrometrické zrnitosti. Zjistil, že pokud se takto vyrobený WC d!kladn# 

smíchá s malým množstvím kovu z podskupiny železo – kobalt – nikl (obsahem do 10%, 

rovn#ž ve form# jemnozrnného prášku) a vylisovaný celek je oh íván na vysokou teplotu       

(nad 1300 stup'! ve vodíkové atmosfé e), lze získat výrobek s nízkou pórovitostí, velmi 

vysokou tvrdostí a zna$nou pevností. Výsledný materiál je pak dokonale vytvrzen a spojen  

do jednoho celku houževnatým kovem (brzy bylo zjišt#no, že nejvhodn#jším pojícím kovem 

je kobalt). Takto nov# vyvinutý materiál umožnil  ádové zvýšení  ezných rychlostí a brzy se 

stal základem další d!ležité skupiny nástrojových materiál!, skupiny slinutých karbid!, která 

dnes zaujímá nejv#tší objem materiál! pro  ezné nástroje [1]. Historický vývoj slinutých 

karbid!  dokumentuje tab. 4. 
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Tab. 4   Historický vývoj slinutých karbid! [14]. 

Rok Nový materiál, technologie 

1923 – 25 WC – Co 

1929 – 31 WC –TiC – Co 

1930 – 31 WC – TaC (VC,NbC) – Co 

1933 WC – TiC – TaC(NbC) – Co 

1938 WC – Cr3C2 – Co 

1947 – 70 Submikrometrové WC – Cr3C2 – Co 

1956 WC – TiC – Ta(Nb)C – Cr3C2 

1959 WC –TiC – HfC – Co 

1965 – 75 
Vysokoteplotní izostatické (HIP), SK pod obchodním ozna$ením Keziz, firma 
Kennametal 

1965 – 78 
TiC, TiN, Ti(C,N) HfC, HfN, Al2O3, CVD povlaky na slinutých karbidech WC – 
Co 

1968 – 69 WC – TiC – TaC(NbC) HfC – Co, WC – TiC – NbC(TaC) – HfC – Co 

1969 CVD povlak TiC na vym#nitelné b itové desti$ce, firma Sandvik Coromant 

1969 – 71 Termochemické povrchové kalení 

1969 – 79 Komplexní karbidy 

1971 CVD povlak Al2O3, Lux a spolupracovníci 

1972 Submikrometrový slinutý karbid WC – Co, firma Wimet, Velká Británie 

1973 Vícevrstvý CVD povlak TiC + Ti(C,N) + TiN, Schintlmeister 

1973 – 78 
Vícevrstvé povlaky ( karbidy, karbonitridy/nitridy, vícenásobné 
karbidy/karbonitridy/nitridy/oxidy) 

1974 – 77 Vrstvy polykrystalického diamantu na slinutých karbidech na bázi WC – Co 

1978 PVD povlaky TiC a TiN (iontová implantace), firma Sumitomo 

1981 Vícenásobné tenké povlaky typu Al(O,N) 

1987 – 89 PVD povlaky TiAlN 

1992 – 96 PACVD povlaky, CVD diamantové povlaky 

1995 Funk$n# gradientní slinuté karbidy (gradientní struktura), Japonsko 

1995 – 96 CVD povlaky kubického nitridu boru – laboratorní vývoj 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

3.2 NEPOVLAKOVANÉ  SLINUTÉ  KARBIDY 
 
                Dnešní slinuté karbidy se skládají p evážn# z karbid! wolframu, titanu, tantalu, 

niobu a pojiva kobaltu. Podle množství jednotlivých komponent! získáme  ezné materiály      

s odlišnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Liší se též tvrdostí za vysokých teplot, 

odolností proti opot ebení a r!znými mechanickými vlastnostmi. V tab. 5 jsou uvedeny 

hodnoty chemického složení jednotlivých skupin karbid! a porovnání tvrdosti. 

 

Tab. 5  Ozna$ení a složení základních skupin karbid! podle ISO [2,4]. 

Druh Chemické složení v % Tvrdost 
Ozna%ení WC TiC/TaC Co HV 

P 01.2 33 59 8 1650 
P 01.3 32 56 12 1500 
P 01.4 62 33 5 1700 
P 10 55 36 9 1600 
P 15 71 20 9 1500 
P 20 76 14 10 1500 
P 25 70 20 10 1450 
P 30 82 8 10 1450 
P 40 74 12 14 1350 
P 50 68 15 17 1300 
M 10 84 10 6 1700 
M 15 81 12 7 1550 
M 20 82 10 8 1550 
M 40 79 6 15 1350 
K 01.3 92 4 4 1800 
K 01.5 92 2 6 1750 
K 10 92 2 6 1650 
K 20 92 2 6 1550 
K 30 93 0 7 1400 
K 40 88 0 12 1300 
 

 

3.2.1   Rozd&lení a zna%ení slinutých karbid' 
 
 
                  Sou$asné standardní (b#žné, nepovlakované) slinuté karbidy pro  ezné aplikace 

jsou na základ# svého užití rozd#lovány normou ISO 513:2002. Rozt íd#ní podle použití 

uvnit  jednotlivých skupin je dáno pracovními podmínkami. Podskupiny se ozna$ují 

dvojmístným $íslem, které vyjad uje houževnatost p i azených druh! a jejich odolnost v!$i 

ot#ru. 

                  V podskupinách s nízkým $íslem jsou u všech t í hlavních skupin slinutých 

karbid!  druhy s velkou  odolností  proti  ot#ru a malou houževnatostí  (nap . P 10)                    
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a v podskupinách s vysokým $íslem je tomu naopak (nap . P 50), (obr.5). Slinuté karbidy je 

možné rozd#lit podle typu obráb#ní do t#chto skupin [3,4] : 

 

• P ( modrá barva zna$ení ) 

• M ( žlutá barva zna$ení ) 

• K ( $ervená barva zna$ení ) 

• N ( zelená barva zna$ení ) 

• S ( hn#dá barva zna$ení ) 

• H ( šedá barva zna$ení ) 

 

 
Obr. 5  B itové desti$ky firmy Pramet a Iscar s vyobrazením pro rozsah použití [9,11]. 

 

 

skupina P (WC + TiC + Co) – Slinuté karbidy skupiny P jsou ur$eny  pro obráb#ní materiál!, 

které tvo í dlouhou plastickou t ísku, jako jsou uhlíkové oceli, slitinové ocel a feritické  

nerezav#jící  oceli (obr.8).  "ezný  proces je obvykle doprovázen velkými  eznými silami  a 

zna$ným opot ebením na $ele nástroje. Vhodnost slinutých karbid! skupiny P pro obráb#ní 

materiál!, které tvo í dlouhou t ísku je dána též vyšší tvrdostí TiC za vyšších teplot, ve 

srovnání s WC [1,3]. 
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skupina M (WC + TiC + TaC + NbC + Co) – Slinuté karbidy skupiny M jsou ur$eny  pro 

obráb#ní materiál!, které tvo í dlouhou a st ední t ísku, jako jsou lité oceli, austenitické 

nerezav#jící oceli a tvárné litiny. Vzhledem k relativn# vysoké houževnatosti se SK této 

skupiny též $asto používají pro t#žké hrubovací a p erušované  ezy. "ezné síly dosahují 

st edních až vysokých hodnot [1,4]. 

 

skupina K (WC + Co) – Slinuté karbidy skupiny K  je ur$ená pro obráb#ní materiál!, které 

tvo í krátkou, drobivou t ísku (zejména pro litiny, neželezné slitiny a nekovové materiály). 

"ezné síly jsou p itom obvykle nízké. Karbid wolframu, který tvo í jedinou tvrdou strukturní 

složku této skupiny SK má za pokojové teploty zhruba stejnou tvrdost jako TiC, s rostoucí 

teplotou ale ztrácí tvrdost rychleji než TiC. Proto jsou slinuté karbidy této skupiny nevhodné 

pro obráb#ní materiál! tvo ící dlouhou t ísku, která mnohem více tepeln# zat#žuje $elo 

nástroje [2,4]. 

 

skupina N –  je ur$ena k obráb#ní materiálu z neželezných kov!, zejména hliníku a dalších 

neželezných kov! a nekovových materiál! [3]. 

 

skupina S – používá se na obráb#ní tepeln# odolných slitin na bázi železa, niklu a kobaltu, 

titanu a titanových t#žce obrobitelných slitin [3]. 

 

skupina H – je vhodná p i obráb#ní kalených a vysoce tvrdých ocelí [3]. 

 

 Typické struktury uvedených slinutých karbid! jsou dokumentovány na  obr. 6 a obr. 7.                                               

                                                                                                         

               
Obr. 6   Struktura WC-Co (jemné zrno) [5].                    Obr. 7  Struktura WC-TiC-Co (hrubé zrno) [5]. 
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 Obr. 8  Rozd#lení materiálových skupin firmy Seco [10]. 

 

 

                   Z b#žných slinutých karbid! skupin P,M,K je pouze omezený po$et druh! užíván 

pro lehké a dokon$ovací operace (vysoká  ezná rychlost, nízká posuvová rychlost a hloubka 

 ezu). Druhy s vyšším $íselným ozna$ením jsou používány pro st ední a t#žké obráb#ní nebo 

hrubování (tab. 6). Jsou lepší volbou pro obráb#ní v p erušovaném  ezu díky své vyšší 

houževnatosti. P i nep erušovaném obráb#ní mají slinuté karbidy s nižším obsahem pojící 

fáze lepší  ezivost vzhledem k v#tší odolnosti proti plastické deformaci. Jak již bylo uvedeno, 

jsou to karbidy s nižším $íselným ozna$ením [1]. 
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Tab. 6  Použití slinutých karbid! [7].  

Druh 
ISO Obráb&ný materiál Pracovní podmínky 

P 01.3 Ocel, ocel na odlitky 
Jemné obráb#ní, tuhá soustava, vysoká rychlost, 
malý pr! ez t ísky. Nevhodný pro prom#nnou 
hloubku  ezu a hrubý povrch 

P 01.4 Ocel, ocel na odlitky 
Jemné obráb#ní, tuhá soustava, vysoká rychlost, 
malý pr! ez t ísky. 

P 10 Ocel, ocel na odlitky 
Jemné obráb#ní, tuhá soustava, vyšší rychlost, 
st ední pr! ez t ísky. Kopírování na 
poloautomatech 

P 20 
Ocel, ocel na odlitky, 
temperovaná litina 

Polohrubování, p erušovaný záb#r, st ední pr! ez 
t ísky, kopírování, frézování, vystružování, 
vrtání, hoblování 

P 30 
Ocel, ocel na odlitky, 
temperovaná litina 

Hrubování, v#tší pr! ez t ísky. Hrubé frézování, 
vrtání, hoblování 

P 40 
Ocel, ocel na odlitky, ne$istý 
povrch 

Hrubování, velký pr! ez t ísky, nižší rychlost, 
p erušovaný záb#r 

P 50 
Ocel, ocel na odlitky, ne$istý 
povrch 

Hrubování, velký pr! ez t ísky, malá rychlost, 
p erušovaný záb#r 

M 10 
T#žko obrobitelná 
austenitická ocel, legovaná 
litina a ostatní kovy 

Jemné obráb#ní a polohrubování, st ední  ezné 
podmínky 

M 20 

T#žko obrobitelné 
austenitické oceli, legované 
litiny aj. žáropevné a 
žárovzdorné materiály 

Polohrubování i hrubování, nižší rychlost,st ední 
pr! ez t ísky, p erušovaný  ez 

M 30 

T#žko obrobitelné 
austenitické oceli, legované 
litiny aj. žáropevné a 
žárovzdorné materiály 

Hrubování frézováním, nízké rychlosti, v#tší  
pr! ez t ísky 

M 40 

T#žko obrobitelné 
austenitické oceli, legované 
litiny aj. žáropevné a 
žárovzdorné materiály 

Hrubování frézováním, nízké rychlosti, v#tší  
pr! ez t ísky, vysoká posuvová rychlost 

K 01 Speciání tvrdé litiny 
Jemné obráb#ní i polohrubování, nízká rychlost a 
st ední pr! ez t ísky 

K 05 
Tvrzená litina, tvrdá 
legovaná slitina, plastická 
tvrdá hmota, kalená ocel 

Jemné obráb#ní i polohrubování, menší pr! ez 
t ísky 

K 10 
Litina , neželezné kovy a 
jejich slitiny, tvrdé plastické 
hmoty, nerovný povrch 

Jemné obráb#ní i polohrubování, st ední rychlost 
a st ední pr! ez t ísky 

K 30 
Ocel s nižší pevností, šedá 
litina s nižší tvrdostí 
plastické hmoty 

St ední rychlosti 

K 40 D evo, neželezné kovy St ední rychlosti 
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3.2.2  Slinuté karbidy – výroba 

 

                   Výroba slinutých karbid! p edstavuje typickou metodu oboru nazývaného 

prášková metalurgie, který se zabývá p ípravou prášku odpovídajících karbid! a pojících 

kov!, jejich smísením v pat i$ných pom#rech, lisováním sm#si a slinováním výlisk!. 

                   Podstatou procesu je lisování sm#si prášku tvrdých karbidických $ástic s práškem 

pojícího kovu, nej$ast#ji kobaltu a následné slinování p i teplot# blízké bodu tavení pojiva. 

Tím vzniká kompaktní materiál, jehož tvrdost se blíží tvrdosti výchozích karbid! a který 

vyniká pom#rn# vysokou pevností (zejména v tlaku), protože jeho struktura je tvo ena pevnou 

kostrou pojícího kovu, která obklopuje zrna relativn# k ehkých karbid!. 

 

Obecný postup výroby slinutých karbid! : 

 

• Výroba práškového wolframu 

• Výroba práškových karbid! (WC, TiC, TaC, NbC atd.) a kobaltu 

• P íprava sm#si uvedených prášk! (míchání, mletí) 

• Formátování sm#si 

• P edlisování sformátovaných sm#sí  

• Úprava tvaru p edslinutých t#les 

• Slinování 

• Vysokoteplotní  izostatické lisování 

 

 

Tvrdé karbidické $ástice pro výrobu slinutých karbid! jsou p ipravovány n#kterou                  

z následujících metod : 

 

• Litím 

• Karbidizací práškových kov! pomocí uhlíku v pevném skupenství 

• Usazováním z plynné fáze 

• Chemickým vylu$ováním z nauhli$ených feroslitin 

• Usazování p i elektrolýze roztok! odpovídajících solí 
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                   Soudobé výrobní procesy práškové metalurgie dovolují s velkou p esností  ídit 

a kontrolovat jak složení slinutých karbid!, tak jejich zrnitost. Pojící fáze umož'uje slinování 

daleko pod bodem tavení karbidické fáze (nap . pro systém WC – Co je to 1500 °C, zatímco 

teplota tavení WC je 2750 °C) a dodává slinutému karbidu pot ebnou houževnatost a tepelnou 

vodivost [1]. 

 

 4. CHEMICKÉ POVLAKOVÁNÍ SLINUTÝCH KARBID! 

 
 
                   Od  ezných nástroj! se požaduje, aby vykazovaly co možno nejvyšší 

ot#ruvzdornost, s tím spojenou vysokou tvrdost a sou$asn# i velkou houževnatost. Uvedené 

základní vlastnosti jsou u slinutých karbid! protich!dné. Ideálním výrobkem by mohla být 

desti$ka s houževnatým jádrem a ot#ruvzdorným povrchem. Po úvodních nevyda ených 

pokusech s nalisováním vícevrstvých desti$ek se ukázalo, že vrstvi$ky karbidu TiC nebo 

nitridu TiN o síle n#kolika mikrometr! vylou$ené z plynné fáze velmi pevn# drží na povrchu 

desti$ek ze slinutého karbidu. Pnutí jako u vícevrstvých desti$ek se nevyskytuje vzhledem  

k tenké vrstv# karbidického povlaku [2,5]. 

 

4.1  POVLAKOVANÉ  SLINUTÉ  KARBIDY 

 

                   V sou$asné dob# jsou prakticky všechny materiály pro  ezné nástroje (slinuté 

karbidy, cermety,  ezná keramika) opat ovány povrchovou vrstvou tvrdých a ot#ruvzdorných 

povlak!. Povlakované slinuté karbidy jsou složeny z pevného karbidového podkladu ,  

kobaltu a termochemicky stabilního povlaku. Výsledkem jsou lepší materiály pro vysoké 

 ezné a posuvové rychlosti, vysoký úb#r t ísky a p erušovaný  ez.  

                   Hlavním cílem povlak! je snížit sou$initel t ení, neulpívání t ísek na $ele nástroje, 

získání tvrdého povrchu p i zachování houževnatého jádra, zamezení vzniku nár!stk!             

a  zejména prodloužení životnosti nástroje. Získáme tak vysoce kvalitní nástroje, zajiš&ující 

vysoký úb#r materiálu, vysoké  ezné rychlosti i možnost využití pro p erušované  ezy. Jako 

první se na trhu objevily povlaky z TiC a brzy nato byly vyvinuty povlaky typu TiN a TiCN, 

povlaky Al2O3 p išly na trh nejpozd#ji. 

                   P!vodn# posta$ovalo n#kolik typ! povlak! jako konkurence jiným nástrojovým 

materiál!m, v sou$asnosti je z hlediska uspokojování rostoucích požadavk! každoro$n# 

vyvíjeno a zdokonalováno mnoho nových druh! povlakovaných slinutých karbid! pro r!zné 
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 ezné aplikace. Jednotlivé materiály se navzájem liší druhem povlak!, kombinací vrstev, 

tlouš&kou povlak!, metodou povlakování, substrátem atd. Pro konkrétní aplikaci  ezného 

nástroje s povlakovanou b itovou desti$kou je velmi d!ležitá správná kombinace všech 

uvedených faktor!, protože zejména na této skute$nosti závisí efektivnost jeho užití [1,2]. 

 

4.1.1  Vývojové stupn& chemického povlakování 

 

1.generace : jednovrstvý povlak (tém#  výhradn# TiC) s tlouš&kou asi 7 µm a špatnou                             

soudržností podkladu a povlaku. 

 

2.generace : jednovrstvý povlak (TiC, TiCN, TiN). Zdokonalení technologie výroby 

umožnilo vytvo it vrstvy povlaku o v#tší tlouš&ce (až 13 µm) bez nebezpe$í jejich odlupování 

p i  ezné aplikaci. 

 

3.generace : vícevrstvý povlak (dv# až t i, p ípadn# i více vrstev) s ost e ohrani$enými 

p echody mezi jednotlivými vrstvami. "azení vrstev odpovídá jejich vlastnostem tak, že jako 

první jsou na podklad obvykle nanášeny vrstvy s lepší p ilnavostí k podkladu, které mají 

relativn# nižší odolnost proti opot ebení, a jako poslední jsou nanášeny vrstvy, které nemusí 

mít dobrou p ilnavost k podkladu, ale požaduje se od nich zejména vysoká tvrdost a odolnost 

proti opot ebení (obr. 11 a obr. 12). Nej$ast#ji bývají jednotlivé vrstvy  azeny v tomto po adí  

(od povrchu k podkladu) : TiC-Al2O3, TiC-TiN, TiC-TiCN-TiN, TiC-Al2O3-TiN. 

 

4.generace : speciální vícevrstvý povlak (velmi $asto i více než 10 vrstev a mezivrstev), 

s mén# $i více výraznými p echody mezi jednotlivými vrstvami (obr. 9 a obr. 10).  Tyto 

vrstvy jsou ze stejných materiál!, jaké se užívají u povlak! 3. generace [1]. 

 

              
Obr. 9   Povlak TiN+TiCN+Al2O3+ZrCN [5].                Obr. 10   Povlak TiN+ZrCN/ZrO2 [5]. 
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                   Obr. 11  Diamantový povlak na povrchu b itových desti$ek substrátu  

                                   WC-Co s r!zným obsahem Co [5] .                 

  

                    
                   Obr. 12   CVD povlak TiC + Al2O3' [5]. 
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                    V!bec nejnov#jší povlaky firem mají mezi podkladem a vlastním povlakem 

vrstvu speciálního materiálu typu WC – Co. Je tedy z ejmé, že se aplikují jak jednovrstvé ,  

tak  i vícevrstvé povlaky podle r!zných zp!sob! a podmínek obráb#ní. R!zné druhy povlak! 

vykazují r!zné vlastnosti, nap . TiC je nejtvrdší a má nejv#tší odolnost v!$i abrazivnímu 

opot ebení, naproti tomu TiN je m#k$í a proto mén# ot#ruvzdorný, ale je termodynamicky 

stabilní a odolný proti tvorb# výmol! na $ele nástroje, viz. tab. 7. Al2O3  vykazuje nejv#tší 

ot#ruvzdornost p i vysokých teplotách, tedy p i vysokých  ezných rychlostech. Proto má 

vícevrstvá technologie velký význam pro optimální kombinaci požadovaných vlastností 

povlakovaných desti$ek. Aplikace vícevrstvých povlak! má rostoucí tendenci a  azení vrstev 

je obvykle v posloupnosti substrát – TiC – TiCN – TiN – Al O&. 

 

Tab. 7  Obecné porovnání vlastností základních povlakových materiál!  [2].  

Hodnocení
Chemická 

stabilita
Odolnost 

proti oxidaci
Tvrdost

Tvrdost za 
tepla

Nejlepší Al#O Al#O TiC Al#O 

TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
TiN TiN TiCN TiN

TiCN TiCN Al#O TiCN
Špatná TiC TiC TiN TiC

)

 

 

 

4.1.2  Metody povlakování 

 

                   Povlakované slinuté karbidy jsou vyráb#ny tak, že na podklad b#žného slinutého 

karbidu se nanáší tenká vrstva materiálu s vysokou tvrdostí a vynikající odolností proti 

opot ebení. Tyto výhodné vlastnosti vyplývají zejména z toho, že povlakovaný materiál 

neobsahuje žádné pojivo, má o jeden i více  ád! jemn#jší zrnitost a mén# strukturních defekt! 

a tvo í bariéru proti difúznímu mechanizmu opot ebení nástroje. Podle principu se metody 

povlakování d#lí do dvou základních skupin a to na metodu PVD a metodu CVD ( tab.8). 

 

Metoda PVD – fyzikální napa ování, je charakteristická nízkými pracovními teplotami  

(pod 500 °C). Tato metoda se používá zejména pro povlakování nástroj! z rychlo ezných 

ocelí (nízká pracovní teplota zaru$uje, že nedojde k tepelnému ovlivn#ní nástroje), pro 

povlakování slinutých karbid! se dosud využívala mén# $asto (v posledním období ale 

dochází   k pom#rn#  významnému  rozvoji  metody  PVD a  rozši ování  jejich  aplikací také  

v oblasti SK). Povlak je vytvá en napa ováním, naprašováním nebo iontovým plátováním. 
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Fyzikální proces povlakování probíhá ve st edním až vysokém vakuu. P i napa ování je $istý 

kov (obvykle Ti) odpa ován pomocí elektrického oblouku. 

                   K nevýhodám všech uvedených metod PVD pat í relativn# složitý vakuový 

systém a požadavek pohybovat povlakovanými p edm#ty, aby bylo zaru$eno rovnom#rné 

ukládání povlaku po celém jejich povrchu. Mezi výhody lze za adit možnost povlakování 

ostrých hran [2]. 

 

Metoda CVD – chemické napa ování z plynné fáze, které probíhá za vysokých teplot. Tato 

metoda je hlavní metodou povlakování slinutých karbid! a m!že být realizována ve t ech 

variantách : 

• tepeln# indukovaná 

• plazmaticky aktivovaná 

• fotonov# indukovaná 

 

                   Prvním materiálem, použitým pro CVD povlakování karbid! skupiny WC+Co, 

byl karbid titanu (TiC). V $etnosti výskytu byl dopln#n vrstvami TiN, TiCN a Al2O3. Uvedené 

povlaky se liší fyzikálními vlastnostmi, pevnostními charakteristikami, odolností proti 

r!zným druh!m opot ebení a koeficientem t ení. Posledním významným pr!myslov# 

realizovaným typem je diamantový povlak o tlouš&ce 5 až 8 µm. Lze jej aplikovat na 

existující desti$ky s utvá e$i složitých tvar!, které jsou levn#jší než tvarov# jednodušší 

desti$ky osazené kompakty z polykrystalického diamantu, p ipraveného za vysokých tlak! a 

teploty, se stejnou oblastí aplikace [5]. 

                  Chemický proces povlakování je založen na reakci plynných chemických 

slou$enin v bezprost ední blízkosti povrchu podkladového slinutého karbidu a následném 

uložení produkt! reakce na tomto povrchu. Pom#rn# velkým procentem je v p ivád#ných 

plynech zastoupen nosný plyn (nap . Ar, H2), který dopravuje danou sm#s plyn! 

k povlakovanému p edm#tu, umož'uje  ízení celého procesu a výrazn# ovliv'uje rychlost 

r!stu vrstvy povlaku. 

 

Mezi hlavní výhody povlakování metodou CVD pat í : 

• vysoká hustota povlaku 

• vynikající adheze k podkladovému materiálu 

• dobrá stechiometrie povlaku 

• d!sledné povlakování ze všech stran pomocí velkých pracovních tlak! 
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Nevýhodou metody CVD jsou vysoké pracovní teploty, které mohou mít nep íznivý vliv na 

vlastnosti povlakovaného p edm#tu (netýká se slinutých karbid!). Tím je omezen rozsah 

podkladových materiál! a proto je sou$asný vývoj dané metody zam# en zejména na snížení 

pracovní teploty p i zachování všech výše uvedených výhod [2]. 

 

Tab. 8   Porovnání metod PVD a CVD  [16]. 

Napa ování Naprašování
Mechanizmus tvorby mateiálu povlaku tepelná energie p enos pohybové energie chem. reakce

Tepota povlakování [°C ] 700 ÷ 1200
Doba trvání povlakovacího cyklu delší

P!vodní ur$ení nástroje z SK
První aplikace pro  ezný nástroj konec 60.let / 20.

První materiál povlaku TiC
Tlouš&ka povlaku  [µm] 5 ÷10
%išt#ní povrchu substrátu jednodušší

Rychlost povlakování  [Å min¯ ¹] m!že být velmi vysoká nízká st ední
Rovnom#rnost pokrytí špatná v p ímo$arém sm#ru dobrá dobrá

Stínový efekt ne
Napovlakování ostré hrany obtížn#

Deponované $ástice atomy

Energie deponovaných $ástic [eV] m!že být vysoká
Bombardování substrátu nebo povlaku možné
Narušování povrchu rostoucího povlaku b#žn# ne ano ano

Nanášení kovu
Nanášení kovových slitin

Nanášení t#žkotavitelných slou$enin
Oh ev substrátu ano b#žn# zpravidla ne ano

Ovlivn#ní mech.vlastností v#tší
Zbytková nap#tí v povlaku tahová

Energetická náro$nost vysoká
Neganitivní vliv na okolní prost edí ano

nástroje z rychlo ezné oceli

PVD
CVDCharakteristika

<500
kratší

za$átek 80. let 20. století
TiN

2 ÷ 4
složit#jší

ano

nízká 
ne

atomy a ionty

nízká 0,1 ÷ 0,5 vysoká 1 ÷ 100

ano

menší
tlaková
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5.   EZNÁ KERAMIKA  A JEJÍ VYUŽITÍ V OBRÁB"NÍ 

 

                   Moderní definicí je keramika obecn# charakterizována jako p evážn# krystalický 

materiál, jehož hlavní složkou jsou anorganické slou$eniny nekovového charakteru. Tato 

definice zahrnuje nejen tradi$ní keramiku ( porcelán, cihly ), ale i brousící materiály a  adu 

nových ( speciálních, konstruk$ních, strojírenských, pr!myslových nebo jinak zazývaných 

keramických látek ),(obr.13). Pro sou$asnou keramiku je charakteristické, že je vyráb#na z 

pom#rn# $istých surovin a $asto z $istých chemikálií jako keramika syntetická. Jsou to látky 

ozna$ované jako keramika krystalická, na rozdíl od tradi$ní keramiky, která obsahuje i velký 

podíl skelné ( amorfní ) faze [1]. Keramické látky jsou vázány meziatomovými vazbami 

iontovými a kovalentními. Jejich vazba však není $ist# taková, zpravidla se vyskytují ob# 

vazby najednou. V krystalové struktu e p evažují složité m ížky kubické a hexagonální. 

 

 

 

Obr. 13   Ukázka keramických b itových desti$ek [5].       
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5.1  HISTORICKÝ VÝVOJ 

 

                   Pravd#podobn# v!bec první keramický nástroj byl použit již v dob# kamenné, kdy 

$lov#k používal pískovcové bloky obsahující velké množství SiO  k naost ení nož!. 

                 Po$áte$ní pokusy s využitím keramických  ezných nástroj!  sahají do 20. let 

minulého století. Ovšem první keramický materiál na bázi Al O&  použitelný pro  ezný nástroj 

vyvinula n#mecká firma Degussa v období II. sv#tové války. Vzhledem k vysoké k ehkosti 

byly aplikace omezeny na nep erušovaný  ez a k širšímu rozší ení nedošlo, protože 

technologie výroby nebyla zdaleka propracována tak, aby bylo možno zhotovit nástroj 

požadovaných vlastností. 

                 První keramické materiály na bázi oxidu hlinitého byly úsp#šn# aplikovány až 

koncem 50. let na základ# intenzivního výzkumu. Ten byl zam# en na odstran#ní hlavních 

nedostatk! ( hrubozrná struktura, nízká ohybová pevnost, nízká odolnost proti teplotním 

ráz!m ). Masivn#jšímu rozší ení bránil i nedostatek dostate$n# výkonných stroj! s pot ebným 

výkonem a rozsahem otá$ek v etene obráb#cího stroje. 

                 Na za$átku 70. let byly vyvinuty keramiky typu Al O& + TiC, které m#ly zlepšit 

odolnost proti vydrolování a spolehlivost keramických  ezných nástroj!. Jedná se o dnes 

nejrozší en#jší typ  ezné keramiky, která se zasloužila o vstup keramických vym#nitelných 

b itových desti$ek ( VBD ) na trh obráb#cích nástroj!. Slinovací proces se postupn# zm#nil z 

vysokoteplotního lisování na vysokoteplotní izostatické lisování, aby se snížila cena nástroje a 

zvýšila produktivita výroby. 

                 V polovin# 80. let byly vyvinuty kompozity Al O&' vyztužené vlákny whiskery. 

Výsledkem jsou vynikájící  ezné výkony t#chto materiálu p i obráb#ní superslitin. Po$átkem 

80. let se na trh dostávají i první keramické nástroje na bázi Si&N(. 

                 V období 1970 až 1980 p išli výrobci  ezných nástroj! na to, jak zpevnit a chránit 

b it keramického nástroje. Tyto úpravy napomohly rozší ení aplika$ních možností  ezných 

nástroj! z oxidové keramiky – z p!vodního doporu$ení pro dokon$ovací obráb#ní šedých litin 

na obráb#ní ocelí s nízkým obsahem uhlíku a v n#kterých p ípadech i na obráb#ní niklových 

slitin [2]. 
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5.2  TECHNICKÉ POUŽITÍ KERAMICKÝCH MATERIÁL! 

 

                   Intenzivním výzkumem byly výrazn# zlepšeny n#které vlastnosti keramických 

materiál!. To umožnilo podstatné rozší ení jejich aplikací ve strojírenské výrob#. 

Charakteristické vlastnosti umož'ují používat keramické materiály v t#chto oblastech 

technické praxe [1] :  

 

Tepelné aplikace – odolnost v!$i vysokým teplotám, stabilita tvaru p i tahu a tlaku i za 

vysokých teplot, odolnost proti náhlým zm#nám teploty, nízká tepelná roztažnost  ( tab.9 ), 

schopnost akumulace tepla, dobra tepelná vodivost. 

 

Tab. 9  Závislost sou$initele délkové roztažnosti keramik na teplot#   [19]. 

M
at

er
iá

l

  2
98

 ÷
 3

73

  2
98

 ÷
 4

73

  4
73

 ÷
 5

73

  5
73

 ÷
 6

73

  6
73

 ÷
 7

73

  7
73

 ÷
 8

73

  8
73

 ÷
 9

73

  9
73

 ÷
 1

07
3

10
73

 ÷
 1

17
3

11
73

 ÷
 1

27
3

12
73

 ÷
 1

37
3

13
73

 ÷
 1

47
3

Al#O  +TiC

7,
38

7,
22

7,
43

7,
58

7,
71

7,
90

8,
07

8,
10

8,
18

8,
33

8,
53

8,
64

Si N!

2,
50

2,
70

2,
95

3,
17

3,
23

3,
40

3,
52

3,
81

4,
09

4,
06

4,
51

4,
64

*[10¯ " K¯ $] pro rozsah teplot [K] 

 

 

Mechanické aplikace – vysoká tvrdost, vysoká odolnost proti opot ebení, dobré a stabilní 

kluzné vlastnosti, nep ítomnost statického náboje, nízká m#rná hmotnost, vysoká p esnost 

tvaru, úzké rozm#rové tolerance. 

 

Elektrotechnika – výborné izola$ní vlastnosti, velká stabilita výboje, vysoký výboj zhašení 

výboje, dobré vysokofrekven$ní vlastnosti, dobré mechanické vlastnosti. 

 

Fyzikální a chemické aplikace – chemická odolnost v!$i kyselinám, odolnost v!$i korozi, 

velký geometrický a m#rný povrch, filtra$ní schopnosti. 

 

Stavebnictví – odolnost v!$i horku a mrazu, p íjemnost na dotyk, hygienické vlastnosti, 

mechanická stabilita, plynot#snost. 
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                 Jednotlivé vlastnosti keramik lze r!zn# kombinovat a m#nit podle konkrétního 

použití na jednotlivé aplikace. Proto se vybrané keramické materiály úap#šn# používají pro 

výrobu  ezných nástroj! pro t ískové obráb#ní  (tab.10). Jsou zde s výhodou využívány tyto 

vlaatnosti  ezné keramiky [2]: 

 

• Vysoká tvrdost a odolnost proti plastické deformaci 

• Odolnost proti mechanickému namáhání 

• Odolnost proti p!sobení vysokých teplot 

• Vysoká chemická stabilita 

• Odolnost proti opot ebení, chemickým vliv!m a korozi 

• Nízká m#rná hmotnost 

• Pom#rn# nízká cena 

 

Tab. 10  Vybrané fyzikální vlastnosti n#kterých keramických materiál! ve srovnání se slinutým 

karbidem  [18]. 

Slinutý 
karbid         

94% WC+ 
6%Co

Al#O ZrO# SiC Si N! PKD PKNB

M#rná hmotnost           
[ g cm¯ ³] 14,8 ÷ 15,0 3,9 ÷ 4,0 5,7 ÷ 6,1 2,6 ÷ 3,2 2,6 ÷ 3,3 4,1 4,0

Pevnost v tahu 
[MPa] 1100 200 120 ÷ 500 500 100 ÷ 900

Pevnost v tlaku 
[MPa] 4500 ÷ 6200 4000 500 ÷ 4000 1000 ÷ 6800 8000 3800

Tvrdost podle 
Knoopa [GPa] 13 18 ÷ 23 11 ÷ 15 21 ÷ 27 15 ÷ 18 70 35

Modul pružnosti v 
tahu [GPa] 620 ÷ 630 360 ÷ 410 200 240 ÷ 440 140 ÷ 338 925 800

Modul pružnosti ve 
smyku [GPa] 260 150 120 430 280

Lomová 
houževnatost                      
[Mpa m½] 11 5,0 8 ÷ 15 2,5 ÷ 4,0 1,0 ÷ 6,2 11 6,7

Vlastnost

Materiál
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5.2.1  Rozd&lení a zna%ení $ezné keramiky 

 

                  Pro d#lení a zna$ení keramických  ezných materiál! neexistuje konkrétní norma, 

jako je tomu nap . u slinutých karbid! $i nástrojových ocelí. Káždý autor uvádí své rozd#lení 

 ezné keramiky po svém. Vybrané vlastnosti  ezných keramik uvádí tab. 11. Všeobecn# se 

však p ijímá následující d#lení [19]: 

 

• Na bázi oxidu hlinitého (Al O&) 

- %istá (oxidická) – 99,5% Al O& 

- Sm#sná Al O&+ZrO ,  Al O&+ZrO +CoO 

- Vyztužená Al O&+TiC, Al O&+ZrO +TiC … 

• Na bázi nitridu k emíku (Si&N() 

- Si&N(+Y O&, Si&N(+TiC, sialony 

 

Tab. 11  Vybrané vlastnosti  ezných keramik [18] 

Materiál
Tvrdost 
[GPa]

Sou$initel délkové 
roztažnosti           
[10¯ " K¯ ¹]

M#rná tepelná 
vodivost                   

[W m¯ ¹ K¯ ¹]
Al#O 17,2 8,0 10,5
Al#O  + ZrO# 16,5 8,5 8,0
Al#O  + TiC 20,6 8,5 13,0
Sialon 15,6 3,1 9,7  

 

 

5.2.2  Výroba $ezné keramiky 

 

                  Proces výroby kompaktních keramických sou$ástí ( a tedy i vym#nitelných 

b itových desti$ek pro  ezné nástroje ) je velmi podobný procesu výroby sou$ástí ze slinutých 

karbid! a cermet! [8]. Zásadní rozdíl ja ale v tom, že keramické materiály neobsahují žádný 

material, jehož funkcí by bylo spojení jednotlivých zrn tvrdé faze do jednolitého t#lesa. Tato 

skute$nost výrobu  ezné keramice znesnad'uje a klade vysoké nároky na výrobní za ízení. 

Další d!ležitou podmínkou úsp#šné výroby je dodržení všech p edepsaných parametr! 

technologického postupu výroby. 

                  Vývoj mikrostruktury a slinovatelnost keramických materiál!  je možno ovlivnit 

p idáním p ísad. Tyto p ísady v pr!b#hu slinování vytvá ejí kapalnou fázi [13]. Tímto 
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zp!sobem lze dosáhnout hust#jšího uspo ádání $ástic a rychlejšího a lepšího výrobku. Obecný 

postup výroby keramických materiál! : 

 

• P íprava práškové sm#si 

• Mletí 

• Míchání 

• Tvarování 

• Sušení 

• P edslinování 

• Slinování 

• Tepelné zpracování 

• Úpravy povrch! 

 

 

5.2.3  Výchozí materiály pro výrobu  K a jejich pr'myslové získávání 

 

                  Jak již bylo uvedeno d íve, hlavními výchozími materiály pro výrobu  ezných 

keramik jsou p edevším [2]: 

 

• Oxidy - Al O&+ZrO  

• Karbidy - TiC, SiC 

• Nitridy -  Si&N(, TiN 

 

                  Jedná se o chemicky velmi stabilní látky s vysokou tvrdostí, tlakovou pevností a 

odolnosti proti vysokým teplotám, viz. tab. 12. 

 

Tab. 12  Srovnání teploty tavení a tvrdosti vybraných keramických materiál! [19]. 

Materiál Teplota 
tavení °C  

Tvrdost 
HV 

Al#O  2050 2000 
ZrO# 2700   
Si N! 1900 1000 
SiC 2200 2500 
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Oxid hlinitý (Al O!) – nej$ast#ji je vyráb#n z Bauxitu tzv. Bayerovým procesem. %istota 

kone$ného produktu dosahuje hodnot kolem 99,9%. Postup výroby obsahuje p#t základních 

operací [2]: 

 

• Úprava bauxitové suroviny 

• Loužení 

• Filtrace 

• Precipitace 

• Kalcinace 

 

Oxid zirkoni%itý (ZrO ) – lze jej vyrobit z k emi$itanu zirkoni$itého (ZrSiO() n#kterou z 

následujících metod [2]: 

 

• Termický rozklad a redukce v elektrické peci 

• Alkalické tavení 

• Chlorace ( do sm#si ZrO 'a C, která je oh ívána v šachtové peci je p ivad#n chlor) 

• Plazmovým ho ákem 

 

Nitrid k$emíku (Si!N") – existuje jako slou$enina ve dvou modifikacích. V sou$asné dob# se 

pr!myslov# využívají $ty i základní metody [2]: 

 

• P ímá reakce prvk! 

• Karbotermická redukce a nitridace oxidu k emi$itého 

• Srážení z plynné faze 

• Teplotní rozklad diimidu k emíku 

 

5.2.4  Výroba oxidické keramiky  

 

                  Základní surovinou je jemnozrnný oxid hlinitý. K n#mu se po vstupní kontrole 

p idají malá množství pomocných látek. Tyto látky mají usnadnit slinování a zabránit r!stu 

zrn. N#kte í výrobci k t#mto ú$el!m používají rozli$né materiály. Obecn# se jedná o oxidy 

zirkonia, chromu, titanu, niklu, ho $íku, kobaltu a molybdenu a karbidy t#žkotavitelných kov! 

jako nap . wolfram a titan [8]. 
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                  Po mokrém semletí se tato sm#s rozprašováním vysuší. Získáme tak prášek, který 

je schopen soudržnosti a je následn# lisován na automatických lisech na požadovaný tvar 

b itové desti$ky. N#kdy se p ed lisování p idávají p ísady, které snižují t ení p i lisování a 

zlepšují te$ení. Lisování probíhá obvykle na lisech s oboustranným tlakem, aby se zajistilo 

rovnom#rné zhutn#ní c celém pr! ezu. 

                  Keramické materiály lze vyráb#t též izostatickým lisováním. To spo$ívá v lisování 

pomocí hydrostatického tlaku kapaliny p es elastickou, vod# nepropustnou, st#nu tvarovacího 

pouzdra. Velmi $asto se desti$ky vyráb#jí vytla$ením ty$í, které jsou tvarovány podle 

budoucího tvaru b itových desti$ek. Po slinutí se pomocí diamantové okružní póly roz ezávají 

na jednotlivé desti$ky. 

                  Po vylisování následuje slinování ve speciálních pecích. Tam dochází ke spojení 

prášku do tuhéhé t#lesa pot ebného tvaru. Po slinování následuje broušení na kone$ný tvar a 

požadovanou kvalitu povrchu. 

 

5.2.5  Výroba nitridové keramiky 

 

                  Slinování tohoto druhu keramiky je p i atmosférickém tlaku mnohem obtížn#jší 

než je tomu u keramiky na bázi Al O&. Je to v d!sledku nižší samodifuze a teploty rozkladu. 

Proto je p i výrob#  ezné keramiky na bázi nitridu k emíku nutno dopovat výchozí prášek 

slinovacími p ísadami a aplikovat technologický postup vysokoteplotního lisování nebo 

vysokoteplotního isostatického lisování (HIP) [2]. Slinovací aditiva vytvo í b#hem oh evu 

tekutou fázi, která podporuje process zhut'ování. V zásad# je možné vytvarovat výrobek ze 

sm#si Si&N('a p ísad a potom jej slinovat, nebo jej vyformovat ze sm#si práškového k emíku a 

potom nitridovat a slinovat. 

                  Pokud má být výsledný product hutný bez nespojených mist, je nutné aby se v 

pr!b#hu slinovacího procesu vytvá ela kapalná faze. Z tohoto d!vodu se do výchozí sm#si 

p idávají speciální p ísady, kterými jsou kovy nebo jejich slou$eniny a jsou rozptylována 

mezi zrna k emíku. Tato faze b#hem ochlazování ztuhne a její character a složení pak ur$ují 

konkrétní soubor vlastností finálního výrobku. Výb#r p ísad je mimo jiné ur$en použitou 

technologií výroby nitridu k emíku [2]. 
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5.2.6  Použití $ezné keramiky v oblasti t$ískového obráb&ní 

 

                  Efektivnost p i t ískovém obráb#ní kov! lze zvyšovat zkracováním  ezných $as!, 

zlepšováním  ezných podmínek a použitím progresivních  ezných materiál!. Výzkum a vývoj 

se dnes nejvíce zam# ují na využití nových materiál!, které p i zna$né ot#ruvzdornosti a delší 

trvanlivosti b itu dob e snášejí tepelné a dynamické namáhání i p i velkých provozních 

rychlostech a posuvech. 

                  V p ípad# obráb#ní rozm#rných sou$ástí, které vyžadují vysokou p esnost, je 

mutné použít nástroje osazené výkonnými  eznými materiály, které jsou schopny funk$ní 

plochu obrobit s minimálním opot ebením b itu. Jejich širšímu využití brání p edevším vyšší 

po izovací cena. Ovšem po provedení objektivních propo$t! dojdeme k p ekvapivým 

úsporám. Mezi výkonné  ezné materiály  adíme práv#  eznou keramiku. 

                  Intenzivní výzkumnou $inností byly v posledních letech významn# zlepšeny 

n#které vlastnosti keramických materiál!. To umožnilo podstatné rozší ení jejich aplikace ve 

strojírenské praxi. Její nasazení ve strojírenské výrob# však vyžaduje, mimo správných 

 ezných podmínek, dodržení ur$itých zásad, aby mohlo být využito jejich výhodných 

vlastnosti v plné mí e a nevýhodné co nejvíce potla$it. Mezi hlavní podmínky efektivního 

využití  ezné keramiky pat í : 

 

• Vysoká tuhost systému stroj – nástroj – obrobek. 

• Použití výkonných obráb#cích stroj! se širokým rozsahem otá$ek a posuv!. 

                   s možnosti nastavení vysokých  ezných rychlostí. Vhodná je plynulá regulace            

                   otá$ek. 

• Výborný stav obráb#cího stroje. 

• Zabezpe$ení pevného  a spolehlivého upnutí obrobku, zejména p i vysokých         

                   otá$kách v etene, kdy p!sobí velké odst edivé síly. 

• Zakrytování pracovní $ásti stroje. 

• Výb#r vhodného tvaru a velikosti b itové desti$ky. 

• Správná volba tvaru ost í b itové desti$ky. 

• P ekonání ned!v#ry k novému nástrojovému materiálu u technologa i pracovníka,  

                   který stroj obsluhuje. 
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5.2.7  Použití $ezné keramiky p$i soustružení 

 

                  Podobn# jako u slinutých karbid!, uvád#jí jednotliví výrobci doporu$ené  ezné 

podmínky i pro soustružnické práce svých keramických b itových desti$ek  (tab.13).               

U keramických materiál! hraje velmi d!ležitou roli i otázka chlazení. U v#tšiny druh! 

keramických vym#nitelných desti$ek je chlazení chladící kapalinou výslovn# zakázáno. Pro 

obráb#ní tvrdých materiál! ( kalené oceli, tvrzené litany ) keramickými desti$kami je nutné 

volit pom#rn# nízké hodnoty hloubky  ezu ap. 

 

5.2.8  Použití $ezné keramiky p$i frézování 

 

                  V po$átcích vývoje a výroby byly keramické  ezné materiály doporu$ovány a 

používány výhradn# pro obráb#ní nep erušovaným  ezem, tedy hlavn# soustružení. 

Postupným vývojem a zlepšováním mechanických vlastností dnes v#tšina výrobc! 

doporu$uje  eznou keramiku i pro p erušovaný  ez, jako je frézování. Jednou ze základní  a 

velmi d!ležitou podmínkou je však dodržení podmínky stability systému stroj – nástroj – 

obrobek a tedy zamezení vzniku vibrací. Toho se dá úsp#šn# dosáhnout použitím frézovacích 

hlav osazených vyšším po$tem b it!. 

 

Tab. 13  Hlavní oblasti využití nástroj! z  ezné keramiky [16]. 

Materiál Použití
Al#O B#žné soustružení, vrtání a drážkování litiny.

Al#O  + SiCw
Obráb#ní žáruvzdorných slitin. Hrubování a jemn#ní superslitin, 
oceli a litiny. P erušované  ezy.

Al#O  + TiC

Soustružení tvrdé slitiny zušlecht#ných ocelí do tvrdosti 64 
HRC na velmi jemný povrch. B#žné soustružení, vrtání            
a drážkování litiny. Dokon$ovací obráb#ní žárovzdorných 
superslitin, oceli a litiny.

Al#O  + ZrO#

Soustružení šedé, tvárné a kujné litiny vytvrzené na 300 HB. 
Obráb#ní uhlíkové, legované a nástrojové oceli vytvrzené        
na 38 HRC.

Sialony
Hrubé obráb#ní superslitin na bázi niklu pro letecké motory a 
pro použití v agresivním prost edí. "ezy vyžadují vysoký 
posuv, rychlost nebo hloubku. Litina p i vysokých rychlostech.

Si N!
Hrubé soustružení a frézování litiny v t#žkých podmínkách. 
Soustružení žárovzdorných slitin na bázi niklu.  
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6.  EXPERIMENTÁLNÍ  #ÁST 

 

                   Tato $ást diplomové práce se zabývá zkouškami  ezivosti b itových desti$ek ze 

slinutých karbid! a jejích správnou volbu p i obráb#ní materiálu s ozna$ením 

X10CrMoVNb91 (P91). Experiment prob#hl na horizontální vyvrtáva$ce WFT 13 (obr. 14) a 

zkouškami  ezivosti byly podrobeny b itové desti$ky firem Iscar, Seco a Pramet. D!ležité je 

posouzení odolnosti proti opot ebení a  ezivosti b itových desti$ek p i nep erušovaném  ezu. 

 

 

Obr. 14  Horizontální vyvrtáva$ka WFT 13 

 

6.1  PRAMET TOOLS  S.R.O  

 

                   Pramet Tools je spole$nost zabývající se vývojem, výrobou a prodejem 

obráb#cích nástroj! ze slinutého karbidu. Výrobní závod a zárove' centrála spole$nosti sídlí 

v %eské republice, a to ve m#st# Šumperk, kde je táto výroba více než šedesátiletou tradicí. 

Zde se nachází i všechna další odd#lení, jako je odd#lení výzkumu a vývoje, logistiky nebo 

marketingu. Firma nabízí produkty a služby v oblasti  ezných a tvá ecích nástroj!. Zam# uje 

se celkovým pohledem na jakost a pracuje na zlepšování proces!, s cílem uspokojit své 
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zákazníky na celém sv#t#. Ve své široké nabídce zahrnuje nástroje pro oblasti vrtání, 

soustružení, frézování a tvá ení kov!. Spole$nost od roku 2000 inovovala celý výrobní 

sortiment nástroj! pro t ískové obráb#ní, a to zejména po stránce materiálové, ale i po stránce 

nových tvar! a geometrií t#chto nástroj!. Nový sortiment tedy kompletn# odpovídá 

požadavk!m moderních technologických postup! [11]. Na obr. 15 je vyobrazen sortiment 

nástroj! pro obráb#ní materiálu frézováním. 

 

                                

                               Obr. 15  Ukázka výrobního sortimentu firmy Pramet 
 

 

6.1.1  B$itové desti%ky Pramet s ozna%ením APKX 1505PDER-M; 8040 

 

                   Prvním testovaným výrobcem b itových desti$ek je firma PRAMET s ozna$ením 

b itových desti$ek APKX 1505PDER-M; 8040 (obr.16). Jsou charakteristické t#mito 

vlastnostmi [11,12]: 

 

• Substrát (WC-Co) s vysokým obsahem Co 

• Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD 

• Povlak  (TiAlSi)N 

• Obráb#ní materiál! skupin P,M,S a K 

• Nízké a st ední  ezné rychlosti 

• Nestabilní záb#rové podmínky 



 
 

36 
 

 

Obr. 16   B itové desti$ky firmy Pramet; 8040.  

 

6.2  SECO  TOOLS  CZ S.R.O 

 

                   Seco Tools je spole$nost zabývající se prodejem nástroj! pro obráb#ní kov!. Mezi 

svou nabídku zahrnuje nástroje s b itovými desti$kami ze slinutých karbid! pro soustružení, 

frézování, vrtání, závitování, atd. Dále se zabývá výrobou monolitních fréz a vrták!, ale také 

upínacích systému. Úst edí spole$nosti sídlí ve m#st# Fagerst# ve Švédsku a je zastoupena asi 

v 50 zemích sv#ta a má p es 40 zahrani$ních dce iných spole$ností v plném vlastnictví. 

Výroba je založena p edevším ve Švédsku, %eské republice, Francii a Indii. Cílem Seco Tools 

je vyvíjet, vyráb#t a uvád#t na celosv#tový trh produkty pro obráb#ní kov!, které spl'ují 

požadavky zákazníka na jejich kvalitu, údržbu a opravy i cenovou dostupnost. Na obr. 17 je 

vyobrazen sortiment nástroj! pro obráb#ní materiálu frézováním. 

 

 

Obr. 17  Ukázka výrobního sortimentu firmy Seco. 
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6.2.1  B$itové desti%ky Seco s ozna%ením XOMX 120408 TR-ME08; F40M 

 

                   Druhým testovaným výrobcem b itových desti$ek, které byly podrobeny testu 

 ezivosti je firma SECO a to s vym#nitelnými b itovými desti$kami s ozna$ením XOMX 

120408 TR-ME08; F40M (obr. 18). Hlavní charakteristiky t#chto desti$ek  jsou [10] : 

 

• Substrát  (WC-Cr3C2-Co) 

• Nanostrukt!rní povlak nanesený metodou PVD 

• Povlak a TiN a TiAlN 

• Použitelný pro všechny skupiny materiál! 

• Vyšší  ezné rychlosti 

 

 

Obr. 18   B itové desti$ky firmy SECO; F40M. 

 

6.3  ISCAR  #R  S.R.O 

 

                   Výhradní zastupitelská pobo$ka mate ské izraelské firmy Iscar pro území %eské 

republiky Iscar %R s.r.o, byla založena v lét# roku 1992 v Plzni. V dob# svého vzniku 

p!sobila na území celé tehdejší %eskoslovenské republiky. V sou$asné dob# pracuje na 

Slovensku samostatná sesterská pobo$ka. 

                    Mate ská firma sídlí v izraelském Tefenu a pat í již  adu let ke sv#tové špi$ce 

v oblasti vývoje, výroby a celosv#tové distribuci obráb#cích nástroj! a  ezných materiál!, 

které nacházejí uplatn#ní v nejr!zn#jších pr!myslových odv#tvích vysp#lých zemí všech 

kontinent!. Strategie firmy spo$ívá nejen v d!razu na vysokou kvalitu a výkonnost 

vyráb#ných nástroj! a  ezných materiál!, ale též v jejich upot ebitelnosti jak v podmínkách 

pr!myslových gigant! se sériovou i kusovou výrobou, tak i v oblasti drobn#jších výrobc! 

s rozmanitou výrobou. Typický výrobní sortiment firmy Iscar m!žeme vid#t na obr. 19. 
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Obr. 19  Ukázka výrobního sortimentu firmy Iscar 
 
 

6.3.1  B$itové desti%ky Iscar s ozna%ením ADKT 1505PDTR-76   

 

                   T etím  výrobcem b itových desti$ek, které byly podrobeny testu  ezivosti je 

firma Iscar a to s vym#nitelnými b itovými desti$kami s ozna$ením ADKT 1505PDTR-76 

(obr. 20).    Hlavní charakteristiky t#chto desti$ek  jsou [9] : 

                    

• Substrát  (WC-Co) s vysokým obsahem Co 

• Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD 

• Povlak TiN a TiCN  

• Využitelný p edevším pro obráb#ní nerezových ocelí 

• Pro vyšší posuvové rychlosti 

 

 

Obr. 20   B itové desti$ky firmy ISCAR. 
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6.4  OBRÁB"NÍ  OCELI  X10CrMoVNb91 (P91) 

 

                   Úlohou t ískového obráb#ní je dosáhnout $ist# obrobené plochy s p esnými 

rozm#ry a v požadované kvalit# odebráním povrchové vrstvy materiálu z obrobku. Cílem této 

práce je vysledování životnosti b itových desti$ek firem Pramet, Seco a Iscar p i  ezných 

rychlostech 70, 90 a 110 m/min a pomocí vztah! uvedených v tab. 14 zjistit množství 

odebraného materiálu. Po vypo$ítání zadaných hodnot lze s jistotou ur$it, které b itové 

desti$ky jsou vhodné k obráb#ní polotovaru z materiálu X10CrMoVNb91, (obr.21). 

Terminologie a jednotky pot ebné k získání výstupních dat pro technologii frézování jsou 

uvedeny v tab. 15. 

 

Tab. 14  Seznam použitých vztah! 

Veli$ina Vztahy 
Posuv f=fz + z + n 
Velikost objemu odebraného materiálu Q=(ap + ae + f)/1000 

Velikost objemu odebraného materiálu na 
životnost jednoho kusu b itové desti$ky 

Q,=(Tx + Q) + 2  pozn. 1 desti ka má 2 b!ity 

Otá$ky nástroje - frézy n=Vc + 1000/- + D 
"ezná rychlost Vc=- + D + n/1000 
 

 

                 

                Obr. 21  Polotovar výkovku z  materiálu X10CrMoVNb91 (P91). 
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Tab. 15  Terminologie a jednotky pro technologii frézování 

Veli$ina Poznámka Hodnoty Jednotka 

Ší ka záb#ru ae 84 mm 

Hloubka  ezu ap 4 mm 

Délka obráb#ní l 900 mm 

Posuv na jednu b itovou desti$ku fz 0,2 mm 

Pr!m#r nástroje D 160 mm 

Otá$ky n tab. Vc ot/min 

Posuv  f tab. Vc mm/min 

Velikost objemu odebraného materiálu Q tab. Vc cm³/min 

Vysledovaná životnost první strany b itové desti$ky  Tx tab. $as min 

Velikost odebraného objemu materiálu na životnost 
jedné b itové desti$ky 

Q, tab. Vc cm³/VBD 

"ezná rychlost Vc tab. Vc m/min 

Po$et b itových desti$ek frézy z 10   

Rozm#r polotovaru materiálu X10CrMoVNb91 (P91) )**'+',*-'+',*-' ''   mm'

pozn. Tab. Vc – tabulky 19 až 21 

 

6.4.1  Testování b$itových desti%ek p$i $ezné rychlosti 70, 90 a 110 m/min 

 

                  P i testu obráb#ní polotovaru  eznou rychlostí 70, 90 a 110 m/min bylo nezbytné  

p esn# vysledovat životnost b itových desti$ek než došlo k úplné degradaci desti$ky nebo 

nebylo možné pokra$ovat v obráb#ní z d!vodu špatné kvality obrobené plochy materiálu. 

Vysledovaný $as (Tx)  obráb#ní jednotlivých výrobc!  je uveden v tab. 16 až 18. 

 

Tab. 16  Po adí výrobc! v závislosti na $ase obráb#ní p i  ezné rychlosti 70 m/min 

Po adí Výrobce "ezná rychlost %as obráb#ní  Tx Jednotka 
1 PRAMET 

70 m/min 
45 min 

2 ISCAR 38,5 min 
3 SECO 26 min 

 

Tab. 17  Po adí výrobc! v závislosti na $ase obráb#ní p i  ezné rychlosti 90 m/min 

Po adí Výrobce "ezná rychlost %as obráb#ní  Tx Jednotka 
1 ISCAR 

90 m/min 
35 min 

2 PRAMET 32 min 
3 SECO 25 min 
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Tab. 18  Po adí výrobc! v závislosti na $ase obráb#ní p i  ezné rychlosti 110 m/min 

Po adí Výrobce "ezná rychlost %as obráb#ní  Tx Jednotka 
1 ISCAR 

110 m/min 
31 min 

2 SECO 23 min 
3 PRAMET 20 min 

 

 

6.4.2  Degradace b$itových desti%ek vlivem opot$ebení 

 

                    Jak již bylo uvedeno výše, úlohou t ískového obráb#ní je dosáhnout $ist# 

obrobené plochy s p esnými rozm#ry a v požadované kvalit#. Odebraný materiál se p etvá í a 

odvádí ve form# t ísek, za jejich kontrolovaného vzniku a odvodu z pracovní zóny. V oblasti 

b itu, v kontaktní ploše mezi t ískou a nástrojem, resp. mezi obrobkem a nástrojem, dochází 

k opot ebení nástroje, které zp!sobuje kombinace mechanických, chemických a tepelných 

vliv! p!sobící na nástroj. Ost í bývá opat eno v#tším $i menším zaoblením, aby se cílen# 

ovlivnily funk$ní vlastnosti nástroje. Problémy p ináší p edevším rychlé opot ebení b itu, 

špatné lámání, špatný odchod t ísek a nízká tepelná vodivost, tzn. teplo, které je zapot ebí 

odvést t ískou a obrobkem, je kumulované v desti$ce a v míst# styku s obrobkem (vznik 

plastické deformace  ezné hrany). Nárustky na b itu zp!sobují nízkou jakost povrchu. Difúze 

mezi povrchem obrobku a b item je dalším $astým typem poškození. Degradace b itových 

desti$ek je vyobrazena na obrázcích 22 až 24. 

 

a                                                 b                                                    c 

 

Obr. 22  Degradace b itu p i  ezné rychlosti 70 m/min (a - Pramet, odštípnutí špi$ky b itu,               

b – Iscar, k ehké porušení  ezné hrany, c – Seco, k ehký lom b itu) 



 
 

42 
 

a                                                b                                             c 

 

Obr. 23  Degradace b itu p i  ezné rychlosti 90 m/min (a - Iscar, k ehké porušení  ezné hrany,   

b – Pramet, k ehký lom b itu, c – Seco, k ehký lom b itu + k ehké porušení  ezné hrany) 

 

a                                               b                                                 c 

 
 
Obr. 24  Degradace b itu p i  ezné rychlosti 110 m/min (a - Iscar, k ehký lom b itu,  b – Seco, 

deformace špi$ky b itu, c – Pramet, k ehké porušení  ezné hrany) 
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6.4.3  Zobrazení degradace b$itu pomocí sv&telné mikroskopie 

 

                     Pro detailní zobrazení vydrolené  ezné $ásti b itových desti$ek bylo pot eba 

nejprve  p ipravit studovaný  vzorek na p ístroji LaboPress, (obr. 25). Vzorek se p i teplot# 

180 ˚C zalije do bakelitového pouzdra a je p ipraven na proces broušení na p ístroji LaboPol, 

(obr.26). 

 

        

   Obr. 25  P ístroj LaboPress – 1                            Obr. 26  P ístroj LaboPol - 5 

 

Po obroušení studovaných vzork! na brusných kotou$ích s odstup'ovanou drsností a 

p idáváním diamantové suspenze jsou vzorky p ipraveny ke zkoumání na sv#telném 

mikroskopu. Na obrázcích 27 až 29 jsou vyobrazeny vydrolené  ezné $ásti b itových desti$ek 

p i  ezných rychlostech 70,90 a 110 m/min. 

 

 a                                                                            b  
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 c            d  

         

 e                                                                             f  

         

Obr. 27  Degradace b itu p i  ezné rychlosti 70 m/min (a,b - Iscar, ší ení trhlin do substrátu      

WC-Co,  c,d – Pramet, ší ení trhlin do substrátu WC-Co + nalepený obráb#ný materiál,  e,f –  

Seco, k ehký lom b itu) 

 

 a                                                                            b 
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 c                                                                           d  

        

 e          f 

                                                             

Obr. 28  Degradace b itu p i  ezné rychlosti 90 m/min (a,b- Iscar, ší ení trhlin do substrátu 

WC+Co,  c – Pramet, k ehké porušení b itu,  d,e,f  - Seco, ší ení trhliny do substrátu 

WC+Cr3C2+Co + nalepený obráb#ný materiál) 

 

  a                                                                           b 
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 c                                                                             d 

        

 e         f 

                                                

Obr. 29  Degradace b itu p i  ezné rychlosti 110 m/min (a,b- Iscar, ší ení trhlin do substrátu 

WC-Co,  c,d – Pramet, k ehké porušení b itu + nalepený obráb#ný materiál,  e,f – Seco, ší ení 

trhliny do substrátu WC+Cr3C2+Co)  

 

                          

6.4.4  Mikrostruktura b$itových desti%ek Pramet, Iscar a Seco 

 

                   Vylešt#ný vzorek je vhodný pro hodnocení povrchových vad a mikro$istoty. Pro 

zobrazení mikrostruktury je t eba studovaný vzorek dále upravit, je nutné zviditelnit strukturu 

chemickým leptáním. V p ípad# vzork! ze slinutých karbid! bylo použito leptadlo Glycerin, 

HNO& + HF. Velmi d!ležitý je následný oplach denaturovaným lihem, který zastaví 

probíhající reakci, a následné osušení. Hlavním p ístrojem, který metalografie využívá, je 

sv#telný mikroskop (obr.30). 
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                                  Obr. 30  Sv#telný mikroskop Olympus GX 51 

 

Metalografický mikroskop je založen na pozorování v odraženém sv#tle. Vysílané sv#tlo se 

odráží od planparalelního skla, projde objektivem a dopadá na studovaný vzorek. Plochy 

kolmé k optice, na kterých se odrážejí paprsky zp#t do objektivu, se zobrazují sv#tlé, 

nerovnosti, které odrazí sv#telný paprsek mimo objektiv se zobrazují tmavé. Tento princip se 

nazývá pozorování ve sv#telném poli. Zv#tšení metalografického mikroskopu je max. 2000 x. 

Získaný obraz lze dokumentovat pomocí po$íta$ové techniky. Na následujících obrázcích 31 

až 33 je zdokumentována mikrostruktura b itových desti$ek Iscar, Pramet a Seco. 

 

 

Obr. 31  Mikrostruktura b itových desti$ek Iscar (substrát WC-Co), zv#tšení 1000 x,                 

sv#tlá fáze - zrna karbidu WC, tmavá fáze – pojící fáze Co 
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Obr. 32  Mikrostruktura b itových desti$ek Pramet (substrát WC-Co), zv#tšení 1000 x, 

sv#tlá fáze - zrna karbidu WC, tmavá fáze – pojící fáze Co 

 

 

Obr. 33  Mikrostruktura b itových desti$ek Seco (substrát WC-Cr&C -Co), zv#tšení 1000 x        

sv#tlá fáze - zrna karbidu WC+ Cr3C2, tmavá fáze – pojící fáze Co              
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6.4.5  M&$ení tvrdosti b$itových desti%ek Pramet, Iscar a Seco 

 

                   M# ení tvrdosti b itových desti$ek prob#hlo na p ístroji EMCO TEST MIC 010 

p i zatížení F=30 kp po dobu 10 sec. Výsledky testu jsou dokumentovány v tab.19. 

 

Tab. 19  Výsledky testu m# ení tvrdosti b itových desti$ek 

  Pramet Iscar Seco 
M# ení tvrdosti 1 [HV] 1400 1238 1382 
M# ení tvrdosti 2 [HV] 1419 1142 1347 
M# ení tvrdosti 3 [HV] 1413 1208 1413 
M# ení tvrdosti 4 [HV] 1376 1213 1425 
M# ení tvrdosti 5 [HV] 1376 1228 1364 
St ední hodnoty tvrdosti 

[HV] 
1397 1206 1386 

Sm#rodatné odchylky [HV] 3 94 64 

Poznámka Vyštipuje 
Vyštipuje 
nejmén# 

Okraj vtisku se 
vyštipuje + 

trhliny u vtisku 

   

             

6.4.6  Analýza a vyhodnocení testu 

 

                   P i testu obráb#ní polotovaru  eznou rychlostí 70, 90 a 110 m/min bylo nezbytné  

p esn# vysledovat životnost b itových desti$ek než došlo k úplné degradaci b itu. Pomocí 

vysledovaného $asu obráb#ní jsme schopni vypo$ítat velikost odebraného objemu materiálu 

na životnost jednoho kusu desti$ky (obr.34). Vyhodnocení testu poskytují tab. 20 až 22. 

 

Tab. 20  Vypo$ítané hodnoty pro  eznou rychlost 70 m/min 

Veli$ina Poznámka Hodnoty Jednotka 

"ezná rychlost   Vc 70 m/min 

Otá$ky   n 140 ot/min 

Posuv f  280 mm/min 

Velikost odebraného objemu materiálu Q 94,08 cm³/min 
Velikost odebraného objemu materiálu na životnost 
jedné b itové desti$ky (PRAMET) Q, 8467 cm³/VBD 

Velikost odebraného objemu materiálu na životnost 
jedné b itové desti$ky (ISCAR) Q, 7244 cm³/VBD 

Velikost odebraného objemu materiálu na životnost 
jedné b itové desti$ky (SECO) Q, 4892 cm³/VBD 
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Tab. 21  Vypo$ítané hodnoty pro  eznou rychlost 90 m/min 

Veli$ina Poznámka Hodnoty Jednotka 

"ezná rychlost   Vc 90 m/min 

Otá$ky   n 180 ot/min 

Posuv f  360 mm/min 

Velikost odebraného objemu materiálu Q 120,96 cm³/min 
Velikost odebraného objemu materiálu na životnost 
jedné b itové desti$ky (PRAMET) Q, 7741 cm³/VBD 

Velikost odebraného objemu materiálu na životnost 
jedné b itové desti$ky (ISCAR) Q, 8467 cm³/VBD 

Velikost odebraného objemu materiálu na životnost 
jedné b itové desti$ky (SECO) Q, 6048 cm³/VBD 

 

Tab. 22  Vypo$ítané hodnoty pro  eznou rychlost 110 m/min 

Veli$ina Poznámka Hodnoty Jednotka 

"ezná rychlost   Vc 110 m/min 

Otá$ky   n 220 ot/min 

Posuv f  440 mm/min 

Velikost odebraného objemu materiálu Q 147,84 cm³/min 
Velikost odebraného objemu materiálu na životnost 
jedné b itové desti$ky (PRAMET) Q, 5914 cm³/VBD 

Velikost odebraného objemu materiálu na životnost 
jedné b itové desti$ky (ISCAR) Q, 9166 cm³/VBD 

Velikost odebraného objemu materiálu na životnost 
jedné b itové desti$ky (SECO) Q, 6801 cm³/VBD 

            

     

 

                  Obr. 34  Celkové porovnání velikosti odebraného objemu materiálu 
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7.  ZÁV"R 

 

                  Trvanlivost nástroje a optimalizace  ezných podmínek jsou závislé na celé  ad# 

parametr! a požadavk!. Je obtížné stanovit vyhovující  ezné podmínky. Každý režim 

obráb#ní materiálu je v podstat#  jedine$ný. 

                   V sou$asné dob# existuje široký sortiment materiál! pro  ezné nástroje od ocelí 

nástrojových až po syntetický diamant. Je to hlavn# zásluhou celosv#tového výzkumu a 

vývoje a má to úzkou souvislost s rozvojem konstruk$ních materiál! ur$ených k obráb#ní. 

Hlavním problémem dnešní doby není hledání nových materiál!, ale spíše optimální využití 

již známých materiál! s vymezením jejich oblastí p i obráb#ní ocelí. 

 

                   Vlastnosti  ezných materiál! jsou pro práci b itu nástroje velmi d!ležité. 

Významní sv#toví výrobci nabízejí r!zné  ezné materiály a tvary b itových desti$ek  pro 

r!zné zp!soby upnutí  do nožových držák! a frézovacích t#les. Znalost vlastního  ezného 

materiálu ur$uje jeho výb#r pro ur$itý druh obráb#ní. Jen po správné volb#  ezného materiálu 

m!že následovat dokonalá optimalizace obráb#ní. Jedním ze základních prvk! technologické 

soustavy je  ezný nástroj. Stav nástroje, jeho materiálové vlastnosti, odolnost proti opot ebení, 

trvanlivost a celková kvalita, tvo í neodmyslitelnou sou$ást náklad! na konkrétní výrobu. 

Sou$asné požadavky na zvyšování produktivity, zkracování $asu obráb#ní, zvyšování tvarové 

p esnosti a rozm#rové tolerance, kladou velký d!raz na nástup nových  ezných materiál!. 

 

                   Cílem diplomové práce bylo  popsat moderní  ezné materiály,  jakými jsou slinuté 

karbidy a  ezná keramika, rozd#lení a jejich použití v praxi. Práce dále popisuje chemické 

povlakování jako d!ležitou ochranu b itové desti$ky p ed opot ebením, druhy chemických 

povlak! a metody povlakování. Experimentální $ást se zabývá obráb#ním materiálu 

s ozna$ením X10CrMoVNb91(P91) a zdokumentování životnosti a degradaci b itových 

desti$ek p i tomto procesu. Z výsledk! experimentu je z ejmé, že p i  ezné rychlosti 90 a 110 

m/min nejlépe obstály b itové desti$ky firmy Iscar  (tab. 21 a 22). Naopak je tomu p i  ezné 

rychlosti 70 m/min. P i této  ezné rychlosti (tab. 20) nejvíce materiálu odebraly b itové 

desti$ky firmy Pramet.  
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