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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Nástroje ze slinutých karbidů musí v průběhu obrábění kovů odolávat mimořádným 

teplotním a mechanickým šokům. Při opakovaných náhlých změnách teploty byl pozorován 

vznik a šíření teplotních únavových trhlin. Tyto trhliny jsou způsobeny velkým rozdílem 

v koeficientech teplotní roztaţnosti zrn WC v tvrdé fázi a kobaltu v měkčí pojivové fázi.  

Byl hodnocen vliv mikrostrukturních ukazatelů, jako jsou velikost zrn WC a obsah kobaltu,  

na rychlost šíření teplotních trhlin. Informace o vývoji morfologie trhlin byly získány pomocí 

skenovacího elektronového mikroskopu. 

 

Klíčová slova: Slinuté karbidy; tepelné trhliny; zbytkové povrchové napětí; skenovací 

elektronová mikroskopie 
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ANNOTATION OF THE BACHELOR´S THESIS 

During metal cutting process the cemented carbide tools have to resist extreme thermal 

and mechanical shocks. Under conditions of cyclic rapid temperature variations the 

nucleation and propagation of thermal fatigue cracks were observed. These cracks are caused 

due to the great difference in thermal expansion coefficients between the WC grains in hard 

phase and the cobalt in softer binder phase. The influence of the microstructural indicators 

such as the the WC grain size and cobalt content on the propagation rate of thermal cracks 

was evaluated. The informations about evolution of microcracks morphology were obtained 

by scanning electron microscope (SEM). 
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1. Rejstřík zkratek 

Tabulka 1.1. Seznam zkratek pouţitých v textu 

CVD Chemical Vapour Deposition – chemická metoda nanášení povlaku 

HV tvrdost podle Vickerse 

MTCVD 
Middle Temperature Chemical Vapour Deposition – chemická 

metoda nanášení povlaku při středních teplotách 

P, M, K, 

N, S, H 
označení druhu řezného materiálu podle normy ISO 513:2002 

PECVD 
Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition – plazmaticky 

aktivované chemické napařování z plynné fáze 

PKD polykrystalický diamant 

PVD Physical Vapour Deposition – fyzikální metoda nanášení povlaku 



 

SEM skenovací elektronový mikroskop 

SK slinutý karbid 

VBD vyměnitelná břitová destička 

  

ap šíře záběru ostří [mm] 

f posuv [mm] 

n otáčky vřetene [min
-1

] 

RE krystalografický energetický parametr [1] 

t čas obrábění [min] 

Tmax teplota zahřátí vzorku [K] 

vc řezná rychlost [m.min
-1

] 

vf posuv stolu [mm.min
-1

] 

  

σ teplotní napětí [MPa] 

 

2.Úvod 

Řezné materiály podstatným způsobem ovlivňují produktivitu strojírenské výroby, 

proto jsou na ně kladeny náročné poţadavky. Vzhledem k tomu, ţe při obráběcím procesu 

jsou vystaveny intenzivnímu mechanickému  a tepelnému namáhání, dochází k neţádoucím 

změnám jejich struktury. Cílem výzkumných a vývojových pracovníků je připravit nástroj 

s takovými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, který by v co nejvyšší míře splňoval funkční 

nároky a současně odolával destruktivním činitelům působících při obrábění. Tato bakalářská 

práce se zabývá problematikou materiálů ze slinutých karbidů (SK) právě z hlediska jejich 

odolnosti vůči vzniku a šíření tepelných trhlin při obrábění a vlivem mikrostruktury materiálu 

na průběh těchto degradačních pochodů. Jsou diskutovány zejména velikost zrna 

konstituentů, obsah a typ karbidických přísad a pojiv. 

 

2.1. Historie, význam a použití materiálů z SK 

Mezi nejčastěji pouţívané řezné materiály jsou v současnosti SK, které se v porovnání 

s jinými materiály nejvíce přibliţují ideálnímu řeznému materiálu. Je to díky jejich 

příznivým fyzikálně-chemickými vlastnostem. Vyznačují se širokou oblastí aplikace a lze je 



 

pouţít k obrábění většiny materiálů pouţívaných ve strojírenství, a to zejména těch tvrdých, 

jejichţ obrábění bylo v minulosti velmi obtíţné. S rozvojem lidské společností se neustále 

zvyšují nároky na sloţitost výrobků, kvalitu jejich povrchů, tvarovou a rozměrovou přesnost 

a také je mnohem více ţádaná výroba součástí z pevnějších a tvrdších materiálů.  

S rostoucími poţadavky na kvalitu součástí však rostou i nároky na řezné nástroje, obráběcí 

stroje, ale také na vlastní výrobní proces.Vývoj moderních řezných materiálů (SK, cermety, 

řezná keramika, polykrystalický kubický nitrid boru) přináší progresivní rozvoj,  

jenţ umoţňuje třískové obrábění i těch nejtvrdších materiálů. Hlubší znalosti procesu 

obrábění tvrdých materiálů umoţnili aplikovat výrobní postupy s geometricky daným ostřím. 

Velkou předností těchto nástrojů je moţnost kompletního obrábění na jedno upnutí, zkrácení 

výrobních časů, vyšší flexibilita a v neposlední řadě i niţší cena. 

První SK byly připraveny v souvislosti s objevem skutečnosti, ţe řezné vlastnosti 

rychlořezných ocelí souvisí s obsahem tvrdých karbidů v jejich struktuře. Jednalo se  

o slévárenské slitiny-neţelezené slitiny, jejichţ matricí byl kobalt, chrom nebo wolfram,  

a které obsahovaly cca 50% tvrdých karbidů. Slévárenské slitiny mají relativně vysokou 

tvrdost (a to i za tepla) a odolnost proti abrazi. Jsou však velmi křehké a tudíţ jako nástrojový 

materiál omezeně pouţitelné. Do obráběcích technologií přesto vnesly pokrok a uţívalo se 

jich zejména v těch případech, kdy se při obrábění materiálů vyvíjela vysoká teplota [6]. 

SK se průmyslově vyrábějí jiţ od roku 

1926, kdy firma Krupp zhotovila metodou 

práškové metalurgie první slinutý karbid 

WIDIA. Přes počáteční poměrně vysokou cenu 

se slinuté karbidy značně rozšířily  

do strojírenské výroby. Podmínkou pro jejich 

pouţití byla a je co nejvyšší tuhost základní 

obráběcí soustavy stroj-nástroj-obrobek, 

protoţe SK jsou v porovnání s rychlořeznými 

ocelemi velmi křehké [9]. 

SK patří mezi nejdůleţitější řezné 

materiály pro kovozpracující průmysl. Vděčí  

za to svým vlastnostem, které jsou velmi ţádané – tvrdost a otěruvzdornost. Právě tyto 

vlastnosti podmiňují SK k výrobě řezných nástrojů. Řezné nástroje ze slinutých karbidů se 

hodí k obrábění nejrůznějších druhů materiálů, od měkkých, jako jsou mosazi a slitiny Al,  

aţ po nejtvrdší materiály, jako je bílá litina a ţáropevné slitiny o velké pevnosti. Volba 

 

Obr. 2.1. Olympijská pochodeň vyrobená 

firmou Krupp pro OH 1936 v Berlíně. 

Foto: autor 



 

vhodného SK závisí hlavně na druhu a tvrdosti obráběného materiálu a velikosti rázu  

při funkci nástroje. SK jsou výhradně pouţívány povlakované, tedy opatřené tvrdými 

otěruvzdornými vrstvami. Povlakování je značným technickým a ekonomickým přínosem, 

který spočívá v navýšení parametrů obrábění a řezného výkonu, prodlouţení ţivotnosti 

nástrojů a rozšíření rozsahu pouţití jednoho typu povlakovaného karbidu. Z výše uvedených 

důvodů jsou dnes povlakované SK základem výkonného obrábění kovů. Odhaduje se,  

ţe je jimi realizováno více neţ 75% soustruţnických a asi 40% frézovacích operací,  

přičemţ své uplatnění nachází i při vrtání, vyvrtávání, vystruţování apod. [9].  

SK se široce uţívá na břity řezných nástrojů zejména díky značné stálosti jejich 

ostří.  Podle účelu pouţití se musí vybrat vţdy ten druh SK, který má pro daný účel pouţití 

nejvhodnější kombinaci potřebných vlastností. Např. pro obrábění šedé litiny se pouţívají SK 

skupiny K. Pro obrábění oceli se hodí slinuté karbidy skupiny P a k obrábění abrazivních 

materiálů - např. plastických hmot vyztuţených skelnými vlákny apod. – se pouţívají vhodné 

SK skupiny H, poněvadţ jsou velmi odolné proti opotřebení. Jsou vhodné i k obrábění velmi 

tvrdých materiálů, např. bílých litin, ale i k obrábění slitin Al apod. [4]. 

 

2.2. Specifikace sledované problematiky SK 

Při obráběcím procesu dochází k tomu, ţe se část aplikované mechanické energie 

spotřebuje na odebrání třísky a část se přemění na přetvárné teplo. Toto teplo je provázeno 

vznikem velmi vysoké teploty, a to především na kontaktních plochách. Vysoké teploty 

funkčních ploch nástroje mají nepříznivý vliv na přesnost obrábění, jakost obrobené plochy  

a především na trvanlivost nástroje. Na povrchu obrobku mohou tyto teploty vyvolat pnutí  

i strukturální přeměny. Břit nástroje je při řezání vystaven cyklickému namáhání teplotními 

rázy. Teplotní rázy jsou příčinou střídavého tahového a tlakového napětí v povrchových 

vrstvách vyměnitelných břitových destiček (VBD). Cyklické změny napětí, které lze 

pozorovat jak při řezu přerušovaném tak nepřerušovaném, mohou být příčinou vzniku 

neţádoucích mikroskopických trhlinek v oblasti ostří. Tyto trhlinky mohou svým vrubovým 

účinkem způsobit křehké porušení břitu lomem nebo vydrolením. To se projevuje zejména 

při obrábění těţkoobrobitelných materiálů, např. austenitických ocelí, kdy dochází  

při vyšších řezných rychlostech k lokalizaci plastické deformace ve smykové rovině a vzniku 

výrazněni oddělených elementů plynulé třísky. Následkem toho kolísá hlavní sloţka řezné 

síly a tím se zvyšuje nebezpečí vzniku únavového lomu [6].  

Hlavním cílem této práce je z dostupných literárních pramenů utřídit poznatky  

o problematice vzniku a šíření teplotních trhlin v SK-nástrojích při obrábění, a to z hlediska 



 

moţných vlivů mikrostruktury materiálů (chemické sloţení, velikost zrn jednotlivých 

konstituentů,…). Objasnění mechanismu vzniku mikrotrhlin by bylo významným krokem  

při vývoji řezných materiálů, které jsou vůči cyklickému teplotnímu namáhání poněkud více 

odolné neţ je tomu u těch současných. 

 

3. Metodika 

3.1. Charakteristika SK materiálů 

Slinuté karbidy se skládají z jednoho nebo více karbidů vysokotavitelných kovů 

(např. W, Ti, Cr, Mo, Nb nebo Ta) a pojícího kovu ze skupiny lehkých ţelezných kovů (např. 

Co, Ni). Poměrné mnoţství jednotlivých druhů karbidů a pojiva určuje vlastnosti slinutých 

karbidů a zpravidla bývá v rozmezí od 24:1 do 4:1 [6]. 

SK se vyznačují vysokou tvrdostí (je  vyšší neţ u rychlořezných ocelí a slitin Co-Cr-

W ) a odolností vůči otěru Tyto materiálové vlastnosti se zachovávají i při vyšších teplotách 

(aţ 1000°C) a umoţňují tak při pouţití vhodného obráběcího stroje měnit řezné parametry  

a zvýšit tak přesnost a produktivitu práce [6]. SK však mají ve srovnání s rychlořeznými 

ocelemi niţší houţevnatost. Příčinou tohoto jevu je podstatně větší podíl vlastní řezné sloţky 

– karbidů - v poměru k obsahu pojící fáze [5].  

Vývoj v oblasti nástrojových materiálů je zaměřen především na zlepšení jejich 

odolnosti proti opotřebení za současného zvýšení tvrdosti a houţevnatosti. Uvedený trend  

je graficky znázorněn na obr. 3.1. Z fyzikálního hlediska není moţné tvrdost a houţevnatost 

zvýšit jedním samostatným postupem, pro optimalizaci nástrojového materiálu je nezbytné 

sledovat a regulovat mnoho faktorů – chemické sloţení /obsah a typ pojící fáze/, 

mikrostrukturu /velikost zrn zrna jednotlivých konstituentů a jejich rozloţení/, druh  

a mnoţství aditiv /přísady kubických karbidů/, obsah nekovů (např. C, N), nečistot  

a defektů aj. [5]. 

Z fyzikálních vlastností slinutých karbidů jsou důleţité zejména ohybové napětí  

a mez pevnosti v ohybu. Průběh ohybové pevnosti má vzhledem k průběhu tvrdosti opačné 

vlastnosti. Svého maxima dosahuje u materiálů, které mají vysoký obsah Co a současně  

se vyznačují hrubozrnnou strukturou. Výsledky tahových nebo ohybových zkoušek ukazují, 

ţe porušení slinutých karbidů probíhá s téměř neznatelnou plastickou deformací. SK mají  

vyšší modul pruţnosti v tahu a mnohem vyšší mez kluzu neţ oceli. To je řadí mezi skupinu 

křehkých materiálů, jakými jsou sklo a keramika. SK mají typicky křehký lom a pevnost 

je silně ovlivněna defekty (póry, velké tvrdé částice, segregovaný pojící kov). Tyto defekty 

jsou místa, kde vzniká trhlina. Shluky tvrdých částic a segregované nečistoty také působí 



 

jako místa pro počátek lomu. Výše uvedené defekty jsou v zásadě společným jmenovatelem 

pro všechny slinované tvrdé materiály. Je proto evidentní, ţe i u SK poroste pevnost  

bez poklesu tvrdosti za podmínky sníţení počtu a velikosti defektů. Za tím účelem je třeba 

velice pečlivě řídit celou jejich výrobu - od produkce prášků aţ po slinování – tak,  

aby výsledným produktem byl izotropní slinutý útvar bez defektů [5].  

 

 

Obr. 3.1. Aplikační oblasti nejpouţívanějších řezných materiálů [5]. 

 

Vlastnosti řezných nástrojů ze SK závisejí na sloţení a zrnitosti materiálu, mnoţství 

 a velikosti strukturních defektů. Významnou roli hraje i kvalita vstupních surovin. Nízký 

obsah, nedostatečné rozmělnění směsi, nehomogenita, zachycené plyny či nečistoty 

nejrůznějšího charakteru jsou hlavními příčinami pórovitosti SK a tedy dispozicemi  

ke vzniku trhlin. Nízký obsah uhlíku navíc omezuje slinování a má podobný vliv jako sníţení 

mnoţství pojiva. Nehomogenita souvisí s reţimem mletí. V případě, kdy mletí nebylo 

provedeno s potřebným účinkem, zůstane část pojícího kovu ve výlisku ve formě velkých 

částic nebo shluků. Při slinování se tento kov roztaví a je vlivem povrchového napětí vtaţen 

do spár mezi karbidickými částicemi v přilehlých oblastech. Přítomnost plynů je často 

důsledkem nedokonalého utěsnění pece vůči vnější atmosféře. Dochází pak k neţádoucímu 

prostupu dusíku a oxidu uhličitého do výlisků [4]. 

 



 

3.2. Metody výroby SK 

SK se vyrábějí metodami práškové metalurgie. Jedná se o technologii, při které jsou 

zhotovovány polotovary nebo hotové výrobky spojováním kovů nebo kovů s nekovy  

ve formě prášků působením tlaku a tepla při teplotách niţších neţ je teplota tavení alespoň 

jedné ze spojovaných sloţek. SK vznikají spékáním karbidového prášku s kovovým pojivem. 

Nejčastěji se pouţívá karbid wolframu WC, karbid titanu TiC, karbid tantalu TaC a karbid 

niobu NbC. Jako kovové pojivo se nejvíce pouţívá kobalt [9]. 

 

Výrobní postup sestává z několika kroků 

 výroba prášků jednotlivých komponentů (drcení, mletí, kondenzace par, redukce rud) 

 úprava (redukce prášků, sušení, prosévání, třídění, míchání, přídavek aditiv) 

 lisování 

 slinování (spékání) 

 úprava výlisků (kalibrování, nauhličení, sycení mazivem, povrchová antikorozní 

ochrana). 

Mokrým mletím v kulových mlýnech se vyrobí jemná disperze karbidu s pojivem.  

Po oddělení mlecí kapaliny následuje vakuové sušení, prosévání a přidávání dalších sloţek 

dle konkrétních poţadavků (např. maziva pro zlepšení lisovatelnosti). Následuje vylisování 

potřebného tvaru. Účelem lisování je dosaţení částečně zhutněného základního tvaru 

výrobku. Realizují se různé způsoby lisování, tlaky se pohybují v rozmezí od 200 do 2000 

MPa. Výlisek tvořený práškem z jednoho materiálu se pak slinuje na 80% teploty tavení,  

kdy ke spojování částic prášku dochází procesem difúze. V případě slinování prášku 

tvořeným směsí můţe dojít ke spojení prachových částic dvojím způsobem, a to v závislosti 

na teplotě. Pokud je teplota slinování niţší neţ teplota tavení všech sloţek směsi,  

tak se uplatňuje difúze. Vlivem procesu difúze obvykle dochází k tomu, ţe částečně 

rozpuštěný wolfram zůstává v pojící fázi v nerovnováţném mnoţství. Obsah wolframu  

v roztoku vzrůstá s klesajícím obsahem uhlíku (současně klesá zrnitost výsledného slinutého 

karbidu). Jestliţe je teplota slinování vyšší neţ teplota tavení některé nebo některých sloţek 

směsi, přičemţ alespoň jedna ze sloţek zůstává v tuhém stavu, dochází ke spojení tuhých 

částic jejich smáčením kapalnou fází a následující difúzí. Slinovat lze i dvoustupňově,  

kdy se poprvé slinuje při 900 aţ 1150°C, materiál se opracuje a konečné slinování probíhá 

při 1400 aţ 1700°C při velmi nízkém tlaku ve vodíkové atmosféře. Vzhledem k tomu,  

ţe slinuté výrobky často nevyhovují na ně kladeným poţadavkům, provádí se u nich konečné 

úpravy. Těmito úpravami mohou být opakované lisování a slinování (pro zvýšení hutnosti, 



 

pevnosti a houţevnatosti), kalibrování (dolisování za studena pro dosaţení přesného tvaru  

a rozměrů), nauhličení (u ocelových výrobku, které mají být za účelem zvýšení tvrdosti 

kaleny), zaplnění pórů kovem s niţší teplotou tavení (např. Cu, Ni) s cílem eliminovat 

poréznost aj.[6]. 

 

Tvrdé karbidické částice pro výrobu slinutých karbidů jsou připravovány některou  

z následujících metod [6]: 

• litím, 

• karbidizací práškových kovů, hydridů, nebo oxidů kovů pomocí uhlíku v pevném 

skupenství, 

• karbidizací práškových kovů, hydridů, nebo oxidů kovů pomocí plynů, které 

obsahují uhlík (někdy s přísadou pevného uhlíku), 

• usazováním z plynné fáze, 

• chemickým vylučováním z nauhličených feroslitin, 

• usazováním při elektrolýze roztoků odpovídajících solí. 

 

3.2.1. Metody povlakování 

Důleţitým stupněm výroby SK je povlakování. Na podkladový materiál se nanáší 

tenká vrstva materiálu, který se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení 

(povlak ve formě tenké vrstvy má vyšší tvrdost i pevnost neţ stejný homogenní materiál  

v jakékoli jiné formě). Tyto výhodné vlastnosti jsou také dány tím, ţe povlak neobsahuje 

ţádné pojivo, má jemnější zrnitost a méně strukturních defektů a tvoří tak účinnou bariéru 

proti difúznímu mechanismu opotřebení nástroje. Výsledkem povlakování je dosaţení 

ţádaných vlastností – (i) na povrchu je tvrdý materiál ve formě termochemicky stabilního 

povlaku, (ii) v jádru je houţevnatý materiál [4]. 

Povlakováním slinutých karbidů lze funkční vlastnosti břitových destiček značně 

zlepšit. Je moţné je aplikovat pro vysoké řezné a posuvové rychlosti, vysoký úběr třísky  

a přerušovaný řez. Kromě toho má povlak podíl na sníţení součinitele tření, neulpívání třísek 

na čele, získání tvrdého povrchu při zachování houţevnatého jádra, omezení vzniku nárůstků 

a v neposlední řadě prodlouţení ţivotnosti nástroje. Původně byl jako povlak pouţíván TiC, 

později téţ TiN, TiCN nebo Al2O3. Dnes se obvykle povlakuje kubickým nitridem boru nebo 

diamantem. Vývoj povlakovacích technologií reflektuje neustále rostoucí poţadavky  

na řezné materiály, a tak jsou kaţdoročně připravovány nové druhy povlakovaných slinutých 



 

karbidů. Povlaky se navzájem liší typem, tloušťkou, kombinací vrstev atd. Povlaky mohou 

být jednovrstvé nebo vícevrstvé s jedním nebo více prvky [4]. 

Jednovrstvé povlaky jsou sloţeny zejména TiC, TiCN a TiN. Jejich tloušťka můţe 

dosáhnout aţ 13 μm. Vícevrstvé povlaky sestávají aţ z deseti i více vrstev. Vnitřní vrstvy 

jsou charakteristické dobrou přilnavostí k podkladovému materiálu a niţší odolností proti 

opotřebení, vnější vrstvy jsou dobře přilnavé k předchozí nanášené vrstvě a současně mají 

vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení [4].  

SK s jednovstvým povlakem je na obr. 3.2., snímek SK s dvouvrstvým povlakem  

je na obr. 3.3. 

 

 

Obr. 3.2. SK s jednovrstvým povlakem [1]. 

 

 Metoda CVD (Chemical Vapour Deposition - chemické napařování z plynné fáze)  

Tato metoda byla aţ do začátku 90. let hlavní metodou povlakování slinutých karbidů. 

Povlakování metodou CVD probíhá za vysokých teplot (nad 1000 
o
C). K jejím výhodám 

patří výborná adheze mezi podkladem a povlakem, moţnost nanesení vrstev o větší tloušťce 

(10 - 13 μm), povlakování předmětů sloţitějších tvarů, všestranný účinek a variabilita typů 

povlaků. Za nevýhody lze povaţovat ovlivnění podkladového materiálu (sníţení ohybové 

pevnosti), nemoţnost povlakovat ostré hrany a tahová zbytková pnutí v povlaku [4].  

 



 

 

Obr. 3.3. SK s dvouvrstvým povlakem [1]. 

 

 Metoda PVD (Physical Vapour Deposition - fyzikální napařování z plynné fáze)  

Metoda byla původně vyvinuta pro povlakování nástrojů z rychlořezných ocelí,  

v současné době je ve velkém rozsahu pouţívána i u břitových destiček z SK, určených  

pro přerušovaný řez (frézování). je charakteristická nízkými pracovními teplotami  

(pod 600 
o
C). Vytváří tlaková zbytková pnutí v povlaku, nemá nepříznivý vliv na vlastnosti 

podkladu a je schopna povlakovat i ostré hrany. Na druhé straně vyţaduje mnohem 

důkladnější přípravu povrchu vzorku před povlakováním (odmašťování, čištění)  

a má směrový účinek (plochy, které jsou odvrácené od místa odpařování povlakového kovu, 

by bez neustálého pohybu vzorku zůstaly zcela bez povlaku). K nevýhodám patří téţ tenčí 

vrstva povlaku (cca 5 μm) a menší moţnosti výběru typu povlaku [4]. 

 

 Metoda PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition – plazmaticky 

aktivované chemické napařování z plynné fáze) 

Tato metoda přinesla zásadní kvalitativní změnu v technologii vytváření tenkých 

otěruvzdorných vrstev, od klasické CVD metody liší nízkými pracovními teplotami (běţně 

600 
o
C, někdy i méně, např. 480 - 560 

o
C), přičemţ nemění její princip, tj. vytváření povlaku 

z plynné fáze. Metoda PECVD je zaloţena na zvýšení energie plynné atmosféry  

v povlakovací komoře pomocí její ionizace a aktivace v plazmatickém výboji. Takto 

chemicky aktivovaná plazma umoţňuje sníţit teplotu potřebnou pro ukládání povlaku  

na povrchu substrátu. Plazmu lze vytvořit pomocí vnějšího elektrického napájecího zdroje 

(nízkofrekvenční střídavé napětí, vysokofrekvenční střídavé napětí, stejnosměrné napětí, 



 

pulzní stejnosměrné napětí) nebo reaktivním plynem (např. NH3). U elektrického napájení  

je za nejvýhodnější povaţována pulzní metoda, u které je vysoké stejnosměrné napětí 

přiváděno na katodu ve formě pečlivě řízeného sledu pulzů. Pulzy zapálí plazmu  

bez nebezpečí vzniku elektrických oblouků a v důsledku moţnosti řízení jejich délky  

a přestávek mezi nimi lze uţít právě takové urychlující napětí, které postačuje pro vytvoření 

povlaku s poţadovanými parametry a nezpůsobuje přitom příliš vysoký ohřev substrátu. 

Metodou PECVD lze např. vytvořit povlaky TiN (tvrdost 2200 HV, teplotní odolnost  

do 450 
o
C) a TiCN (tvrdost 3000 HV, teplotní odolnost do 350 

o
C) [6].  

 

 Metoda MTCVD (Middle Temperature Chemical Vapour Deposition – chemické 

napařování z plynné fáze při středních teplotách) 

Na rozdíl od konvenční CVD technologie, při kterých teploty nanášení povlaků dosahují 

hodnot nad 1000 - 1040 
o
C, umoţňuje MTCVD nanášet povlaky z plynné fáze za teplot 

podstatně niţších, 700 - 850 
o
C. Zatímco u metody CVD je pouţíván plynný metan CH4 

(zdroj C) a N2, metoda MTCVD vyuţívá jako vstupní sloučeninu acetonitril (CH3CN). 

Zdrojem titanu je u obou metod chlorid titaničitý (TiCl4). Rychlost růstu vrstvy TiCN  

je u metody MTCVD přibliţně třikrát vyšší neţ u klasické vysokoteplotní CVD metody. 

Podkladový slinutý karbid se díky vysoké reaktivitě systému TiCl4 - CH3CN nepodílí  

na ovlivňování povlaku - difúze uhlíku z podkladu do povlaku je zanedbatelná,  

a proto je prakticky vyloučen vznik křehkého ζ-karbidu mezi povlakem a podkladem. Mezi 

hlavní výhody MTCVD patří skutečnost, ţe v důsledku niţší reakční teploty nedochází  

k poklesu houţevnatosti podkladového SK, povlak si lépe zachovává svoji tvrdost  

a je chemicky odolný, břitové destičky jsou odolnější proti mechanickým rázům a mohou být 

pouţity při vyšších hodnotách posuvových rychlostí. Ze stejného důvodu lze téţ vyrábět 

břitové destičky s většími kladnými úhly čela (a tedy menšími úhly břitu) bez rizika,  

ţe by při jejich pouţití v přerušovaném řezu docházelo k vylamování ostří [4].  

 

 

 

3.2.2. Multivrstvé povlaky  

Vysoké trvanlivosti a s ní spojených vysokých úběrů obráběného materiálu dosahují 

břitové destičky ze slinutých karbidů s tzv. multivrstvými povlaky, které jsou zaloţeny  

na principu pravidelného střídání dvou typů vrstev s rozdílnými fyzikálními vlastnostmi 

(tloušťky jednotlivých "monovrstev" jsou přitom velmi malé, cca 10 nm). Fyzikální 



 

vlastnosti výsledné multivrstvy jsou pak výrazně odlišné od vlastností homogenní 

monovrstvy stejného průměrného sloţení. Multivrstvé povlaky jsou vyráběny v reţimu  

s programově řízenou atmosférou v povlakovacím zařízení. Aplikací těchto technologických 

postupů lze do jisté míry znesnadnit neţádoucí vznik a šíření trhlin ve směru od povrchu 

povlaku k substrátu. Jedná o povlakování tzv. 4. generace, kam se řadí povlaky diamantové, 

nanokompozitní, gradientní, supermříţkové atd. [4].  

 

 Diamantové povlaky 

Břitové destičky ze slinutých karbidů s povlakem z polykrystalického diamantu (PKD) 

byly připraveny jako alternativa břitových destiček s připájenými roubíky. K hlavním 

výhodám povlakovaných destiček patří větší rozsah výroby, niţší výrobní cena, pruţná 

změna a větší sloţitost tvaru. Syntéza diamantu z plynné fáze má téměř čtyřicetiletou tradici, 

avšak současný široký výzkum diamantových povlaků začal aţ v roce 1982 a pokrývá vývoj 

vrstev usazovaných z CH4 metodou CVD nebo PECVD. Ačkoli je CH4 pro tyto účely 

nejčastěji uţívaným plynem, jako zdroj C lze téţ pouţít C2H5OH, CO nebo C2H2. 

Diamantový povlak má velmi malý součinitel tření, coţ se projevuje ve zvýšení řezného 

výkonu nástroje, a jeho tepelná vodivost je několikrát vyšší neţ tepelná vodivost mědi. 

Rychlost růstu vrstvy PKD se pohybuje kolem hodnoty 1 μm.h
-1

.  

Břitové destičky s diamantovým povlakem mají větší počet vyuţitelných břitů  

neţ klasické destičky s roubíkem připájeným na jedné špičce destičky, předlisovaný utvářeč 

třísky umoţňuje zvýšit pouţívané řezné rychlosti. K jejich nedostatkům však patří nízká 

houţevnatost (diamantový povlak vytvořený metodou CVD je křehký, pokud je ukládán  

na povrch substrátu s nízkým obsahem kobaltu). Destičky s diamantovým povlakem nejsou 

schopny odolávat mechanickým šokům, a proto nejsou vhodné pro hrubovací obrábění  

a přerušované řezy. Navíc v důsledku nerovnoměrného rozloţení kobaltu v podkladovém SK 

u nich lze velmi obtíţně předvídat řezné vlastnosti a výkony. Přesto mohu mít ve srovnání  

s nepovlakovanými destičkami 10-50 x vyšší trvanlivost (závisí na obráběném materiálu  

a řezných podmínkách) a vzhledem k vyššímu počtu břitů je jejich ţivotnost mnohem vyšší 

[6]. 

 

 Nanokrystalické kompozity 

Dalším vývojem multivrstvých povlaků vznikly tzv. nanokrystalické kompozity,  

u nichţ jsou mikrostrukturní a prostorové rozměry sníţeny do nanometrických dimenzí.  

Jsou sloţeny z více druhů materiálů, jejichţ vzájemná rozpustnost je minimální.  



 

Při optimálním poměru jednotlivých sloţek je vytvořena termodynamicky stabilní struktura  

s unikátními fyzikálními vlastnostmi, např. u systému TiN-Si3N4 můţe tvrdost povlaku 

dosáhnout hodnoty HV vysoko nad 50 GPa. 

 

3.2.3. Vlastnosti povlaků  

Mezi důleţité faktory, které ovlivňují fyzikálně-mechanické vlastnosti povlaků,  

patří druh povlaku, jeho tloušťka, pouţitá metoda povlakování a substrát. Řezný výkon 

povlakovaných SK je ovlivňován především drsností povrchu a koeficientem tření povlaku, 

odolnost vůči opotřebení závisí na druhu povlaku. Odolnost povlaků vůči teplenému 

opotřebení klesá v řadě Al2O3>TiN>TiCN>TiC, pořadí podle odolnosti vůči abrazivnímu 

opotřebení je opačné. Povlaky s dobrou termochemickou stabilitou (např. Al2O3)   

jsou při vysokých řezných rychlostech trvanlivější neţ TiC, avšak při nízkých řezných 

rychlostech, kdy převládá abrazivní opotřebení, je TiC naopak trvanlivější neţ Al2O3. Z toho 

důvodu jsou povlaky Al2O3  pouţívány pro vysoké řezné rychlosti, zatímco TiC je vhodný 

pro nízkou řeznou rychlost, samozřejmě v rozsahu určeném pro povlakované SK [6].  

Tloušťka povlaku je z praktického hlediska reulována v rozmezí 5–10 μm.  

Při frézování, kdy je břit nástroje vystaven rázům, se u tlustých povlaků dochází  

k vydrolování, proto se pouţívají především povlaky tenčí, např. připravené metodou PVD. 

PVD má v porovnání s CVD tu výhodu, ţe ohybová pevnost povlaků připravených metodou 

PVD se s rostoucí tloušťkou vrstvy příliš nemění (oproti nepovlakovaným SK se ohybová 

pevnost sniţuje o 5-20 %). Povlakování metodou CVD se odehrává za teplot kolem 1000 °C 

a na povrchu substrátu se můţe snadno vytvářet oduhličená ζ-fáze. Navíc se v důsledku 

různého koeficientu tepelné roztaţnosti ve vrstvě povlaku často vytvářejí trhliny. Povlaky 

PVD tyto defekty nemají, protoţe jsou vytvářeny za niţších teplot, kolem 500 °C. Navíc 

zbytková napětí v povlaku CVD jsou tahová, kdeţto v povlaku PVD tlaková. Proto mají SK 

povlakované metodou PVD vyšší pevnost v ohybu a tedy i vyšší odolnost proti vydrolování, 

neţ SK povlakované metodou CVD. Povlaky CVD mají ale vynikající adhezi a odolnost 

proti opotřebení. V důsledku uvedených rozdílů ve vlastnostech jsou povlaky CVD obvykle 

uţívány pro soustruţení a frézování, zatímco povlaky PVD jsou uţívány tam,  

kde by trvanlivost povlaků CVD byla v důsledku vydrolování a vysokých řezných sil nízká, 

jak je tomu např. při obrábění korozivzdorných ocelí. Povlaky PVDjsou téţ uţívány  

u nástrojů, které mají ostré ostří (bez zaoblení), jako jsou např. celokarbidové vrtáky  

a stopkové frézy. Pokud je vrstva povlaku příliš tenká, je řezný výkon povlakovaných SK 

silně ovlivněn vlastnostmi podkladu. Opotřebení nástroje na hřbetě je urychlováno plastickou 



 

deformací břitu, proto i u tenkých povlaků hřbetní opotřebení klesá s rostoucí tvrdostí 

podkladu (tvrdý podklad = malá deformace břitu). Kdyţ nedochází k vydrolování ostří 

nástroje, jako je tomu např. u lehkých řezů, povlaky na tvrdém podkladě vykazují vyšší 

trvanlivost. U těţkých řezů a těţkých přerušovaných řezů je vydrolování eliminováno volbou 

podkladu s vysokou houţevnatostí, i kdyţ běţné opotřebení je pak vyšší neţ u tvrdého 

podkladu [6]. Povlakované SK mají vyšší tvrdost, neţ běţné slinuté karbidy, sniţují řezné 

síly, teploty a koeficient tření a brání difúznímu mechanismu opotřebení. I kdyţ dojde k 

porušení vrstvy povlaku a odkrytí podkladového slinutého karbidu (na hřbetě či na čele),  

udrţují si povlakované břitové destičky v porovnání s nepovlakovanými destičkami obvykle 

ještě po určitou dobu svoji vyšší odolnost proti opotřebení [6]. 

 

3.3. Řezné podmínky SK nástrojů 

SK mají široké zastoupení v průmyslu, a proto i řezné podmínky pro jednotlivé typy 

vyměnitelných břitových destiček mají široký rozsah. V následujících tabulkách 3.1., 3.2.  

a 3.3. jsou uvedeny jednotlivé řezné podmínky pro tři základní operace – podélné 

soustruţení, čelní rovinné frézování a vrtání. Z uvedených hodnot lze při nastavení 

obráběcího stroje vycházet, ale je třeba si uvědomit, ţe vlastní nastavení řezných podmínek 

pro reálný případ je sloţitým procesem.  

 

Tabulka 3.1. Řezné podmínky pro podélné soustruţení [2]. 

Skupina SK Typ operace 
Řezné podmínky 

Materiál obrobku 
ap [mm] f[mm] vc [m.min

-1
] 

P 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

0,4 

3,0 

4,0 

0,2 

0,3 

0,4 

455 

330 

290 

Ocel 

M 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

0,4 

3,0 

3,0 

0,2 

0,25 

0,35 

255 

200 

175 

Korozivzdorná 

ocel 

K 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

0,5 

3,0 

4,0 

0,2 

0,35 

0,45 

250 

220 

200 

Litina 

N 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

3,0 0,39 1900 
Neţelezné 

materiály 



 

S 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

0,4 

2,4 

3,0 

0,15 

0,22 

0,39 

85 

70 

75 

Ţáruvzdorné 

superslitiny 

H 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

0,15 

0,15 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

100 

150 

150 

Tvrzené materiály 

 

 

Tabulka 3.2. Řezné podmínky pro rovinné čelní frézování pro frézu o ø 125 mm, 8 zubů [2]. 

Skupina 

SK 
Typ operace 

Řezné podmínky 
Materiál 

obrobku 
vf  

[mm.min
-1

] 

n  

[min
-1

] 

f 

[mm] 

vc  

[m.min
-1

] 

P 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

1227 

1908 

2497 

1096 

994 

892 

0,14 

0,24 

0,35 

430 

390 

350 

Ocel 

M 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

628 

1172 

1593 

714 

637 

586 

0,11 

0,23 

0,34 

280 

250 

230 

Korozivzdorná 

ocel 

K 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

458 

1027 

121 

637 

535 

433 

0,09 

0,24 

0,35 

250 

210 

170 

Litina 

N 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

5752 

5323 

9849 

2397 

2218 

2052 

0,3 

0,3 

0,6 

940 

870 

805 

Hliník 

S 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

224 

428 

392 

165 

153 

140 

0,17 

0,35 

0,35 

65 

60 

55 

Ţáruvzdorné 

superslitiny 

H 

Dokončování 

Střední obrábění 

Hrubování 

168 

190 

152 

140 

119 

91 

0,15 

0,20 

0,21 

55 

47 

36 

Tvrzené 

materiály 

 

Tabulka 3.3. Řezné podmínky pro vrtání vrtákem o ø 10 mm [2]. 

Skupina SK Typ operace 
Řezné podmínky 

Materiál obrobku 
f [mm] vc [m.min

-1
] 



 

P 

V 

R 

T 

Á 

N 

Í 

0,20 80 Ocel 

M 0,17 40 
Korozivzdorná 

ocel 

K 0,21 85 Litina 

N 0,25 115 Hliník 

S 0,10 25 
Ţáruvzdorné 

superslitiny 

H 0,11 30 Tvrzené materiály 

 

3.4. Metodika testování odolnosti SK vůči teplotním šokům 

Jak bylo uvedeno v kap.2.2., tepelné rázy při obrábění mohou být příčinou vzniku 

tepelných trhlin v nástroji. Jiţ v sedmdesátých letech byla nastoupena cesta k získání 

kvalitativních indicií o efektech teplotního namáhání (únavy) u řezných materiálů,  

a to zejména o odolnosti vůči teplotním šokům. Při opakovaných prudkých zchlazeních 

z vysoké teploty byly např. měřeny pokles lomové síly nebo teplota, při které se formují 

první pozorovatelné mikrotrhliny v SK [11]. V minulosti bylo diskutováno kvantitativní 

hodnocení odolnosti SK proti teplotním rázům s přihlédnutím k fyzikálním vlastnostem 

materiálu (modul pruţnosti, součinitel tepelné roztaţnosti, součinitel tepelné vodivosti atd.)  

a navrţen empirický vztah pro výpočet tzv. čísla odolnosti O. V praxi však tento způsob 

hodnocení nenašel uplatnění, poněvadţ stanovení vstupních hodnost je značně pracné  

a časově náročné. Ve výpočtu navíc nebyla uvaţována nehomogenita břitu, která můţe mít 

větší negativní vliv na odolnost vůči rázům neţ fyzikální vlastnosti SK. V současné době  

se hodnocení odolnosti SK VBD provádí technologickými zkouškami soustruţení  

s přerušovaným řezem nebo frézováním, které umoţňují v širokém rozmezí měnit poměr 

doby záběru k době přerušení řezu a frekvenci mechanických teplotních rázů. Pro hodnocení 

odolnosti VBD proti rázům je moţné vyuţít některou z níţe uvedených technologických 

zkoušek [12]: 

 podélné soustruţení zkušebního obrobku (válce), který má v podélných dráţkách 

ocelové desky - lopatky  

 podélné soustruţení válce s podélnými dráţkami  

 čelní soustruţení zkušebního obrobku s válcovými čepy  



 

 čelní frézování zkušebního obrobku se silně přerušovaným řezem  

 

Při výzkumech teplotních trhlin a snahách o objasnění mechanismu jejich vzniku  

a šíření lze kromě klasických postupů s přerušovaným obráběním s úspěchem vyuţít  

i postupy, při kterých se provádějí prudká ochlazování zkoumaných vzorků SK. Při zadaných 

podmínkách realizace opakovaných teplotních šoků je moţné odhadnout vztahy  

mezi rychlostí šíření trhlin a faktorem intenzity napětí. Na obr. 3.4. je schématický nákres 

aparatury pro testování odolnosti SK vůči teplotním šokům. Tímto způsobem  

lze s poměrně dobrou reprodukovatelností hodnotit chování různých vzorků SK. Konkrétně 

jde studovat teplotní distribuci ve směru od povrchu do středu vzorku při teplotním šoku 

nebo časový průběh teplotního napětí, a to v závislosti na rozměrech vzorku či druhu 

chladícího média [7]. 

Mezi spektroskopické metody vyuţívané k charakterizaci pevných látek patří 

rentgenová difrakce a elektronová mikroskopie. Zbytkové napětí indukované v povlaku 

v průběhu povlakovacího procesu se měří rentgenovou difrakcí [13]. S vyuţitím skenovací ( 

rastrovací) elelektronové mikroskopie (SEM - scanning electron microscope) je dále moţné 

hodnotit morfologii útvarů, tj. velikost, tvar, směr a délkovou či plošnou hustotu trhlin, 

hloubku obrusu či rychlost šíření [7,8,10,13]. Jedná se o metodu, která je zaloţena na přímém 

pozorování povrchu pevné látky. Úzký svazek elektronového paprsku je veden po povrchu 

vzorku stejným způsobem jako je princip řádkování u televizní obrazovky. Detekují se 

odraţené elektrony, ze kterých se potom skládá výsledný obraz. Ten se potom zpracovává a 

zobrazuje na monitoru.  



 

 

Obr. 3.4. Schématický nákres aparatury pro testování odolnosti SK vůči teplotním šokům [7]. 

 

V novější literatuře je moţné se setkat i s pracemi, jejichţ autoři se pokoušejí navrhnout 

mikrostrukturální mechanický model, který by umoţnil předpovědět vznik a rošíření 

teplotních trhlin ve vícefázových polykrystalických materiálech na základě simulačních 

výpočtů s vyuţitím koeficientu lineární teplotní roztaţnosti, Youngova modulu pruţnosti, 

Poissonova modulu, krystalografické vazebné energie aj.[8].  

 

4. Rozbor 

4.1. Testování teplotní odolnosti SK, analýza teplotního napětí 

Při testování teplotní odolnosti SK ( odolnost vůči teplotnímu šoku

) byly sledovány vlivy 

výšky (rozměrů) vzorku (chemické sloţení zkoušených vzorků je v tabulce 4.1.) a druhu 

chladícího média na distribuci teploty ve vzorku. Vzorky byly po dobu 20 min zahřívány 

v peci na teplotu Tmax = 523 K a poté vloţeny na 5 min do chladící lázně o teplotě 293 K. 

Tabulka 4.1. Chemické sloţení SK [7]. 

                                                 
 Pojem teplotní šok je definován jako náhlé sníţení teploty povrchu materiálu. Teplotní šok pak indukuje 

rozdílné teplotní kontrakce mezi povrchem a vnitřkem vzorku, způsobuje napěťový stres částic povrchové 

vrstvy a s tím související vznik a následné šíření mikrotrhlin [8]. 

 



 

 
Hmotnostní podíl jednotlivých komponentů [%] 

WC TiC TaC NbC Co 

SK 72 8 8 2 10 

 

Na obr. 4.1. je graficky znázorněna teplota jako funkce vzdálenosti od ochlazovaného 

povrchu v čase t = 0,5 s po realizaci teplotního šoku pro vzorky s výškou 8 mm a 16 mm. 

Jako chladící médium byla pouţita voda. Podle dat vynesených do grafu a příslušných 

interpolací lze konstatovat, ţe výška vzorku nepatří mezi veličiny, které by rozloţení teplot 

ovlivňovaly. [7]. 

 

 

 

Obr. 4.1. Rozloţení teplot podle vzdálenosti od povrchu vzorku v čase t= 0,5 s  

po teplotním šoku. Data pocházejí z měření dvou vzorků, jeţ se navzájem liší rozměry 

(výškou) za pouţití vody jako chladícího média /efekt výšky vzorku/ [7]. 

 

 

Na obr. 4.2. je obdobný funkční vztah, ovšem v daném případě se jedná  

o vzorky s výškou 16 mm, které se od sebe lišily tím, ţe byly umístěné do rozdílných 



 

chladících médií – vody nebo silikonového oleje. Obě média se navzájem liší koeficientem 

kinematické viskozity (voda – 0,89x10
-6

 m
2
s

-1
; silikonový olej – 5,0x10

-6
 m

2
s

-1
). Z  grafu  

na obr. 4.2. je zřejmé, ţe teplotní změny ve vzorku jsou při pouţití silikonového oleje 

pomalejší, avšak nelze říci, ţe by byl vliv chladícího média na teplotní distribuci  

významný [7]. 

 

 

Obr. 4.2. Rozloţení teplot podle vzdálenosti od povrchu vzorku v čase t= 0,5 s  

po teplotním šoku. Data pocházejí z měření dvou vzorků, které mají shodné rozměry; jako 

chladící médium byla pouţita voda, resp. silikonový olej /efekt chladícího média/ [7]. 

 

V další fázi byly provedeny přepočty experimentálně získaných hodnot teplotní 

distribuce na dynamické teplotní napětí, jeţ se při teplotním šoku ve vzorku indukuje.  

Na obr. 4.3. je znázorněn průběh teplotního napětí na povrchu materiálu v čase pro vzorky 

s výškou 8 mm a 16 mm. Jako chladící médium byla pouţita voda. Na obr. 4.4. je pak 

obdobný funkční vztah, ovšem v daném případě se jedná o vzorky s výškou 16 mm, 

 které se od sebe lišily tím, ţe byly umístěné do rozdílných chladících médií [7]. 

 



 

 

Obr. 4.3. Časový průběh teplotního napětí pozorovaného na povrchu ochlazovaného materiálu 

při teplotním namáhání. Data pocházejí z měření dvou vzorků, jeţ se navzájem liší rozměry 

(výškou) za pouţití vody jako chladícího média /efekt výšky vzorku/ [7]. 

 

Obr. 4.4. Časový průběh teplotního napětí pozorovaného na povrchu ochlazovaného materiálu 

při teplotním namáhání.  Data pocházejí z měření dvou vzorků, které mají shodné rozměry,  

jako chladící médium byla pouţita voda, resp. silikonový olej /efekt chladícího média/ [7]. 



 

Z výše uvedených grafů je patrné, ţe při pouţití vody jako chladícího média dosahuje 

teplotní napětí σmax  svého maxima v čase t= 0,5 s a nabývá hodnoty 470 MPa,  

kdeţto v silikonovém oleji můţeme maximum pozorovat aţ v čase t= 6 s a jeho hodnota  

je 160 MPa, coţ je pouze 34% σmax  pro vodu. Dále je třeba podotknout, ţe při porovnávání 

efektů vody a silikonového oleje coby chladících médií jsou změny teplotního napětí  

při pouţití silikonového oleje velmi pomalé (pozvolné) a tudíţ maximum není tak ostré,  

jak je tomu při aplikaci vody [7]. 

Výsledky měření dále ukazují na lineární závislost σmax (teplotní napětí) na Tmax 

(teplota zahřátí vzorku před ochlazovacím procesem), přičemţ s rostoucí výškou vzorku  

se zvyšuje i hodnota σmax  a se změnou chladícího média obecně dochází i ke změně 

směrnice proloţené interpolační křivky (přímky) – viz obr. 4.5. a 4.6. [7]. 

 

 

Obr. 4.5. Změny maxima dynamického teplotního napětí v průběhu teplotního šoku 

v závislosti na teplotě zahřívání vzorku. Data pocházejí z měření dvou vzorků,  

jeţ se navzájem liší rozměry (výškou) za pouţití vody jako chladícího média /efekt výšky 

vzorku/ [7]. 

 



 

 

Obr. 4.6. Změny maxima dynamického teplotního napětí v průběhu teplotního šoku 

v závislosti na teplotě zahřívání vzorku. Data pocházejí z měření dvou vzorků,  

které mají shodné rozměry; jako chladící médium byla pouţita voda, resp. silikonový olej 

/efekt chladícího média/ [7]. 

 

 

4.2. Elektronová mikroskopie, vliv chemického složení SK  

a velikosti zrna WC na vznik a šíření trhlin 

Za účelem objasnit působení teplotních šoků při obrábění SK nástroji byly dále 

zkoumány změny v mikrostruktuře materiálů a morfologii růstu a šíření trhlin u vzorků 

s odlišnou velikostí zrn WC a obsahem pojící fáze Co. K tomu se vyuţívá elektronové 

mikroskopie. Pro studium byly pouţity vzorky SK, které byly rovné, hladké a bez 

jakýchkoliv počátečních rýh (vrypů). Na obr. 4.7. – 4.11. jsou SEM snímky, které zachycují 

změny povrchu pracovních ploch SK nástroje během obráběcího procesu[10].  

 

 

 

 



 

Na obr. 4.7. je povrch 

nástroje po obrábění 

trvajícím 5 minut,  

kdy je proces vzniku 

trhlin právě na konci 

iniciační fáze. Uvedený 

vzorek obsahuje zrna 

WC o velikosti 5,0 μm  

a 6 % (wt) Co [10]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.9. SEM snímek mimořádně 

velkého zrna WC s transkrystalickými 

trhlinami. Vlevo zrna je moţné spatřit 

poměrně širokou interkrystalickou trhlinu. 

Vzorek: 6 % Co/ 5,0 μm; t= 30 min. [10]. 

 

 

Obr. 4.7. SEM snímek povrchu SK na konci iniciační fáze 

vzniku trhlin. Vzorek: 6 % Co/ 5,0 μm; t= 5 min. [10]. 

 

Obr. 4.8. SEM snímek znázorňující 

teplotní únavovou trhlinu orientovanou 

kolmo ke kontaktní ploše SK nástroje. 

Vzorek: 6 % Co/ 1,8 μm; t= 30 min. 

[10]. 



 

Kvantitativním vyhodnocením SEM snímků 

pořízených před začátkem teplotního 

namáhání a následně po jeho aplikaci  

bylo zjištěno, ţe u SK se vytvářejí 

mikrotrhliny přednostně interkrystalické,  

tj. na hranicích mezi fází matrix (WC, 

TiC,…) a pojivem (Co) a počet trhlin roste 

monotónně s časem, tj. počtem teplotních 

šoků N k asymptotické hodnotě (staturační 

mez) [3,7,10]. Závislost plošné hustoty 

mikrotrhlin na počtu teplotních šoků  

pro různé materiály - SK, cermety  

– je graficky znázorněna na obr. 4.12. [7]. 

Interkrystalické trhliny – trhliny mezi zrny 

tvrdé fáze a pojivové fáze vznikají přednostně 

před  transkrystalickými   trhlinami   zejména  

z důvodů značně ozdílných 

hodnot lineární teplotní 

roztaţnosti WC (3,84x10
-6

 K
-

1
) a Co (12,3x10

-6
 K

-1
) a téţ 

rozdílů v Youngově modulu 

pruţnosti (490 GPa) pro obě 

fáze. U jiných materiálů 

(cerrnetů) nejsou tyto 

diference tak velké (tvrdá fáze 

– TiC a TiN ~ 9,35x10
-6

 K
-1

; 

pojivová fáze Co a Ni ~ 

13,3x10
-6 

K
-1

), a proto nejsou 

pro vznik napěťových stavů 

při teplotních změnách  

tak významně určující, jak je 

tomu u SK [7].  

 

 

Obr. 4.10. SEM snímek s plně 

vyvinutými trhlinami na kontaktní ploše 

SK nástroje. Vzorek: 6 % Co/ 5,0 μm; 

t= 75 min. [10]. 

 

Obr. 4.11. V horní části SEM snímku je patrná dutina  

v povrchové oxidické vrstvě. Vzorek: 15 % Co/ 5,0 μm;  

t= 30 min. [10]. 



 

 

Obr. 4.12. Růst plošné hustoty mikrotrhlin v závislosti na počtu teplotních šoků  

pro různé materiály -  SK, cermety [7]. 

 

Systematickým studiem problematiky trhlin v SK byly také pozorovány odlišnosti 

růstu trhlin v relaci s chemickým sloţením materiálu, resp. mikrostrukturou. Kupř. rostoucí 

citlivost ke vzniku trhlin je výsledkem rostoucího obsahu Co. Znatelný vliv má téţ velikost 

zrna WC. Pro směsi s malou velikostí zrna (<2 μm) tato citlivost klesá s klesající velikostí 

WC zrna [3]. Vedle toho je moţné konstatovat, ţe odolnost vůči teplotním šokům roste 

s rostoucím obsahem Co při současné konstantní velikosti zrna WC a dále ţe odolnost  

roste pro směsi WC s definovaným obsahem Co (w= 6%), pokud velikost zrna roste [10,11]. 

Výše uvedené trendy názorně dokládají experimentální data – viz obr. 4.13. a 4.14. [10].  

Pro jemnozrnné směsi s vysokým obsahem Co bylo pozorováno, ţe pokles příčné lomové 

síly je velmi rychlý na počátku procesu, ale po velkém počtu zchlazovacích cyklů se blíţí 

určité konstantní hodnotě, tj. rychlost vzniku trhlin v těchto směsích klesá kontinuálně k nule 

[10,11]. 

 



 

 

Obr. 4.13. Vývoj velikosti trhlin v čase pro pět různých vzorků SK [10]. 

 

Obr. 4.14. Rychlost šíření trhlin je ovlivněna velikostí zrna WC. Grafické znázornění  

pro dva vzorky, které se liší obsahem Co. S rostoucí velikostí zrna se rychlost šíření trhlin 

sniţuje. [10]. 



 

Jak ukazují výsledky experimentů, poruchy na nástrojích z povlakovaných SK  

jsou způsobeny formováním a rozšiřováním mikrotrhlin. V průběhu přerušovaného obrábění 

byla sledována houţevnatost nástrojů vyrobených ze SK a povlakovaných metodou CVD 

vzhledem k tloušťce povlakované vrstvy, chemickému sloţení povlaku a podkladového 

materiálu. Průběh velikosti obráběcí houţevnatosti SK nástrojů v závislosti na tloušťce,  

resp. chemickém sloţení povlaku ilustrují obr. 4.15. a 4.16. Tloušťka povlaku, chemické 

sloţení povlaku i podkladového materiálu (substrátu) signifikantně ovlivňují houţevnatost 

SK [13]. Při obrábění vznikají na povrchu SK nástrojů 2 druhy poruch. V kontinuálním 

obráběcím procesu je pozorována tzv. delaminace (odštěpení povlakované vrstvy od povrchu 

substrátu) a při přerušovaném obrábění dochází ke vzniku trhlin na okrajích a hranách 

nástroje. Strukturní defekty nástrojů z povlakovaných SK je moţné identifikovat na SEM 

snímcích uvedených v obr. 4.17. [13].  

 

 

 

Obr. 4.15. Průběh velikosti obráběcí houţevnatosti SK nástrojů v závislosti  

na tloušťce TiC povlaku [13]. 

 



 

 

Obr. 4.16. Průběh velikosti obráběcí houţevnatosti SK nástrojů v závislosti  

na chemickém sloţení povlaku; tloušťka povlaku je 5 μm [13]. 

 

 

V důsledku materiálové nekompatibility (rozdíly v mříţkových parametrech) 

jednotlivých sloţek povlaku a s tím souvisejících diferencích v koeficientech lineární teplotní 

roztaţnosti aj. (viz tabulka 4.2.) se v povlaku vyskytuje zbytkové pnutí. V průběhu procesu 

CVD povlakování je totiţ TiC (TiN nebo TiCN) nanášen na SK substrát při teplotě  

cca 1050°C a po ochlazení teplota klesne na pokojovou teplotu (25°C), coţ zákonitě vede  

ke vzniku zbytkového napětí v materiálu povlaku. Velikost tohoto napětí byla měřena 

metodou rentgenové difrakce. V tabulce 4.3. jsou uvedena zbytková napětí pro různé 

kombinace substrátu a povlaku. Na základě vyhodnocení experimentálních dat byl navrţen 

model k výpočtu zbytkového povrchového napětí, které je indukováno v průběhu 

povlakovacího procesu [13]. Popis tohoto modelu není součástí této bakalářské práce. 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 4.17. SEM snímky strukturních defektů nástrojů z povlakovaných SK: a) trhliny vzniklé 

na povrchu povlaku po obrábění trvajícím 2 min, b) trhliny vzniklé na rozhraní povlaku  

a substrátu po obrábění trvajícím 20 min, c) trhlina rozšiřující se napříč substrátem,  

d) kombinací poruch na povlaku a v substrátu došlo k odlomení části materiálu [13]. 

 

Tabulka 4.2. Důleţité fyzikální charakteristiky hlavních sloţek SK [13]. 

 

 

 

 



 

Tabulka 4.3. Zbytková napětí povlakovaného povrchu pro materiály sestávajících z různých 

kombinací substrátů a povlaků [13]. 

 

 

S různými fyzikálně-mechanickými modely, které usilují o charakterizaci chování 

reálného systému – v našem případě vzniku a šíření trhlin v důsledku teplotního namáhání 

SK nástroje při obrábění - se však můţeme setkat v řadě prací z poslední doby poměrně 

často. Např. je vhodné zmínit mikrostrukturní model, který umoţňuje předpovědět vznik  

a šíření teplotních trhlin ve vícefázových polykrystalických materiálech na základě 

simulačních výpočtů s vyuţitím koeficientu lineární teplotní roztaţnosti, Youngova modulu 

pruţnosti, Poissonova modulu, krystalografické vazebné energie aj. Funkčnost tohoto modelu 

byla ověřena porovnáním vypočtených hodnot s experimentálně získanými daty. Model mj. 

umoţňuje rozpoznat odlišnosti v chování SK a cermetů. Predikuje, ţe náchylnost SK  

ke vzniku a šíření trhlin je při stanovených podmínkách poněkud vyšší neţ v cermetech. Je to 

dáno především rozdíly v koeficientech lineární teplotní roztaţnosti tvrdé fáze a pojivové 

fáze obou materiálů [8]. 

Na obr. 4.18. je znázorněna simulace povrchu vzorku a na obr. 4.19 je SEM snímek 

povrchu reálného vzorku, v obou případech ve stavu po pěti opakovaných teplotních šocích 

(ΔT= 180 K). Pozorným prostudováním obrázků můţeme lokalizovat jednotlivé mikrotrhliny 

(některé z nich jsou označeny šipkami). K posouzení shody simulace a experimentu slouţí 

graf na obr. 4.20., ve kterém je vynesena hustota mikrotrhlin v relaci s počtem teplotních 

cyklů. Při simulačních výpočtech byla hustota mikrotrhlin stanovena pro tři různé hodnoty  

 



 

 

Obr. 4.18. Výsledek simulace povrchu SK po pěti teplotních šocích  

(ΔT= 180 K), šipkami jsou znázorněny některé z mikrotrhlin [8]. 

 

Obr. 4.19. SEM snímek povrchu reálného vzorku SK po pěti teplotních 

šocích (ΔT= 180 K), šipkami jsou znázorněny některé z mikrotrhlin [8]. 

 



 

 

Obr. 4.20. Růst plošné hustoty mikrotrhlin v závislosti na teplotním namáhání  

(počtu teplotních šoků). Grafické porovnání simulačních výpočtů a změn u reálného vzorku 

SK [8]. 

 

parametru RE. Tento parametr je definován jako poměr lomové energie na hranici zrna  

a lomové energie uvnitř zrna. Při hodnotě RE= 1,0 se předpokládá stejná velikost obou 

energií (jsou si rovny) a je tedy stejná pravděpodobnost vzniku trhliny na hranici i uvnitř 

zrna. Hodnota RE= 0,5 naopak znamená, ţe lomová energie na hranici zrna dosahuje 50% 

lomové energie uvnitř zrna (analogicky pro RE= 0,8 je to 80%) Z výše uvedeného grafu  

je patrné, ţe nabývá-li parametr RE hodnot v rozmezí 0,5-0,8, tak dosahuje navrţený model 

dobré shody s experimentem [8].  

 

5. Závěr 

Řezné nástroje jsou v průběhu obráběcího procesu podrobovány superpozičnímu 

účinku mechanicko-tepelné expozice, coţ vede ke změnám ve struktuře pouţitých materiálů 

a následně i k neţádoucím posupným nevratným změnám jejich vlastností, mj. vzniku 

tepelných trhlin. Odolnost SK materiálů vůči vzniku a šíření trhlin v důsledku tepelného 



 

namáhání při obráběcím procesu je důleţitou vlastností, která je v popředí zájmu vývojových 

inţenýrů řezných nástrojů.  

V odborné literatuře jsou diskutovány metody pro testování odolnosti SK  

vůči teplotním šokům. Metody jsou zaloţeny na zkouškách, při kterých se provádějí prudká 

ochlazování zkoumaných SK vzorků. Při zadaných podmínkách realizace opakovaných 

teplotních šoků je časový průběh teplotního napětí pozorovaného na povrchu materiálu 

závislý na rozměrech vzorku a druhu pouţitého chladícího média, kdeţto vlastní proces 

šíření cyklických únavových trhlin a hodnoty lomové houţevnatosti jsou na rozměrech 

vzorku a druhu pouţitého chladícího média nezávislé [7].  

Co se týká mikrostrukturních aspektů, tak počet teplotních únavových trhlin  

se zvyšuje s rostoucím obsahem Co a rostoucí velikostí zrna WC. Tyto trhliny vznikají  

na povrchu po určitém indukčním čase, který má tendenci se prodluţovat s rostoucím 

obsahem Co ve směsi. Po iniciační fázi se počet trhlin zvyšuje rychleji aţ dosáhne maximální 

úrovně a poté opět klesá na niţší hodnoty. Rychlost šíření únavových trhlin klesá s rostoucím 

obsahem Co a rostoucí velikostí zrna WC. Byl pozorován velký vliv velikosti zrna WC  

na rychlost šíření trhlin u vzorků s nízkým obsahem Co, ovšem s rostoucím obsahem Co  

se účinek velikosti zrna poněkud sniţuje. S rostoucím obsahem kobaltu také vzrůstá 

houţevnatost, ale klesá tvrdost a odolnost slinutého karbidu proti opotřebení. Trhliny se šíří 

přednostně ve vazbách WC-WC a WC-Co. Mezi faktory, které určitým způsobem ovlivňují 

rychlost šíření trhlin, patří rovněţ mezičásticové vzdálenosti, tj. šířka pojící fáze Co  

mezi vrstvami WC, jelikoţ prostřednictvím těchto mezivrstev proliferují trhliny dále  

do houţevnatého materiálu [10]. 

U povlakovaných SK signifikantně působí na formování trhlin zbytkové napětí 

v povlakované vrstvě, proto je ţádoucí co nejvíce sníţit teplotu povlakování a omezit tak vliv 

rozdílných koeficientů roztaţnosti jednotlivých sloţek směsi na minimum [13]. 

Mají-li SK dobře splňovat poţadavky na výkonný řezný materiál pro široký okruh 

běţných i speciálních obráběcích operací, tak je třeba, aby jejich odolnost byla co nejvyšší. 

S tím souvisí rozvoj technologií umoţňujících změnu chemického sloţení a struktury SK 

směrem k jejich povrchu a téţ funkčních povlakovacích metod s cílem sníţit vnitřní napětí 

v krystalografické struktuře, zvýšení adheze povlaku a sníţení tření pracovních ploch,  

tj. zvýšení ţivotnosti strojírenské součásti.  
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