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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

RICHTER, F. Zbytková pevnost materiálů ze slinutých karbidů po vystavení tepelným 

rázům: diplomová práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra obrábění a montáže, 2012,  s. Vedoucí práce: Petrů, J. 

 

V této diplomové práci jsou rozebrány nepovlakované slinuté karbidy na bázi WC-Co 

z hlediska jejich mechanických vlastností a tepelného namáhání. Jsou zde popsány základy 

výroby a vlastnosti slinutých karbidů, měření pevnosti v ohybu a provádění teplotních 

šoků. Především je tato práce zaměřena na tepelné namáhání tří typů slinutých karbidů 

lišících se obsahem pojící fáze a na vliv tohoto namáhání na ohybovou pevnost. Také je 

popsán vliv struktury na zbytkovou pevnost v ohybu a odolnost proti vzniku a šíření trhlin 

vlivem tepelného zatížení. Ze získaných hodnot lze určit aplikační vlastnosti zkoušených 

vzorků a ty dále rozvíjet nebo použít k určitým operacím. 

 

ANOTATION OF MASTER THESIS 

 

RICHTER, F. Residual Strength of Sintered Carbide Materials after Exposure to Heat 

Shock: Master Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Machining and Assembly, 2012,  p. Thesis head: 

Petrů, J. 

 

In this diploma thesis are discussed uncoated cemented carbides based on WC-Co in 

terms of their mechanical properties and thermal stress. It describes the basics of 

production cemented carbides, cemented carbides characteristics, measurement of bending 

strength and thermal shock application. Mainly, this work is focused on thermal stress of 

specific types of cemented carbides with different contents of the binder phase and the 

influence of this stress on the flexural strength. Also is described the influence of the 

structure on the residual flexural strength and resistance against the formation and 

propagation of cracks due to thermal stress. From obtained values can be specified 

application properties of the test samples and them further development or use it to specific 

operations. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

A7   [-]  slinutý karbid WC-Co7-Cr3C20,3 

Bluehill 2  [-]  řídicí software stroje Instron 8862 

BN   [-]  nitrid bóru 

B10   [-]  slinutý karbid WC-Co10-Cr3C20,5 

CA   [-]  čistá oxidická keramika Al2O3 

CM   [-]  směsná oxidická keramika 

CN   [-]  nitridická keramika Si3N4 

C13   [-]  slinutý karbid WC-Co13-Cr3C20,6 

ET   [-]  Everhart-Thornley Detector 

HC   [-]  povlakované slinuté karbidy  

HIP   [-]  Hot Isostatic Pressing (vysokoteplotní izostatické 

lisování) 

HSS   [-]  High Speed Steel (rychlořezná ocel) 

HSS + Pw  [-]  povlakovaná rychlořezná ocel 

HT   [-]  nepovlakované slinuté karbidy na bázi titanu 

HV   [-]  tvrdost podle Vickerse 

HW   [-]  nepovlakované slinuté karbidy na bázi wolframu 

PD   [-]  Polycrystalline Diamond (polykrystalický diamant) 

R   [-]  referenční vzorek 

SE   [-]  Secondary Electron Detector (sekundární elektronový 

     detektor) 

SK    [-]  slinutý karbid 

TRS   [MPa]  Transverse Rupture Strength (pevnost v ohybu) 

Vega TC  [-]  řídicí software elektronového mikroskopu VEGA II 

LMH 

WINDOWSTM  [-]  operační systém 

WEIBULL  [-]  spojité rozdělení pravděpodobnosti 

YAG   [-]  Yttrium Aluminium Garnet 

Hc    [kA · m-1] Koercitivní síla 

i   [-]  pořadové číslo  

ln(p)   [-]  přirozený logaritmus pevnosti v ohybu 
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p(f)   [-]  odhad mediánového pořadí 

yi   [-]  vypočtené hodnoty pomocí substituce u Weibullova 

     rozdělení pravděpodobnosti 

 



9 

 

Úvod 

Slinuté karbidy zaujímají mezi nástrojovými materiály velmi široké pole působnosti 

a mají své nezastupitelné místo. Dalo by se říci, že se z dosud používaných nástrojových 

materiálů nejvíce blíží být materiálem „budoucnosti“ (viz. obrázek 1). Napomáhá tomu 

i jejich neustálý vývoj za účelem zvýšení a zlepšení vlastností (mechanické, chemické).  

 

Slinuté karbidy se vyrábějí v různých formách a tvarech (monolitní nástroje, výměnné 

břitové destičky) a jejich aplikace je v odlišných oblastech, např. v tvářecích procesech, 

třískovém obrábění. Největší využití je právě v třískovém obrábění a slinuté karbidy jsou 

často ve formě vyměnitelných břitových destiček.  

 

Významný vliv na konečné vlastnosti má samotná výroba. Slinuté karbidy můžeme 

rozdělit do několika skupin podle toho, na jaké jsou bázi (WC-Co, WC-TiC-Co), 

a přidáním dalších karbidů (TaC, NbC, CrC a další) může dojít k dalším změnám 

vlastností. Důležitou roli hraje také struktura a povlakování slinutých karbidů. 

 

Mechanické vlastnosti slinutých karbidů jsou velmi dobré a vynikají např. vysokou 

ohybovou pevností. Jedním z hlavních faktorů pro hodnocení slinutých karbidů je jejich 

odolnost vůči tepelnému zatížení, protože nástroje ze slinutých karbidů často pracují za 

vysokých teplot a ty se navíc mohou měnit.   

 

Povlakování slinutých karbidů je dalším krokem k vytvoření nástroje s lepšími 

vlastnostmi. Nanesení velmi tenkých vrstev složených z karbidů, nitridů nebo oxidů 

na povrchu nástroje může několikanásobně zvýšit jeho mechanické a fyzikální vlastnosti. 

 

Tato práce se bude zabývat nepovlakovanými slinutými karbidy (na bázi WC-Co). 

Dále bude zkoumána ohybová pevnost po vystavení tepelným rázům, podle které bude 

možno posoudit vlastnosti zkoušených materiálů a případně je doporučit k určitým typům 

aplikací. Měření proběhne na vzorcích, které se budou lišit obsahem pojící fáze (Co). 
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1 Úvod do problematiky tepelného namáhání slinutých karbidů 

Oblast třískového obrábění má ve strojírenské výrobě nezastupitelné místo. Na 

součásti jsou stále kladeny vyšší požadavky z pohledu kvality a přesnosti a zároveň je 

trend zkracovat čas jejich výroby. Aby bylo dosaženo zvyšujících se nároků, musí být 

zlepšovány parametry strojů a také nástrojů. Stroje musí zajistit potřebný výkon, tuhost, 

přesnost, u nástrojů musí být skloubeno více parametrů najednou, např. tvrdost, odolnost 

proti opotřebení, odolnost vyšším teplotám, chemická stálost, houževnatost. K dosažení 

těchto vysokých nároků je důležité stávající materiály buď vylepšovat, případně hledat 

materiály nové. V současné době ani v blízké budoucnosti nelze očekávat objevení zcela 

nového řezného materiálu, a proto je úsilí výzkumných týmů všech významných výrobců 

nástrojů a nástrojových materiálů zaměřeno spíše na zdokonalování technologie výroby 

a specifikaci optimálního využití již známých materiálů, s přesným vymezením 

aplikačních oblastí [2]. Celý výzkum a vývoj v oblasti řezných materiálů se v podstatě 

snaží o nalezení „ideálního“ řezného materiálu (obrázek 1). 

 

Obrázek 1 – Vliv mechanických vlastností nástrojového materiálu na pracovní podmínky 

[2] 

 

Aplikační oblasti materiálů pro řezné nástroje jsou vymezeny jejich fyzikálními 

(měrná hmotnost, velikost zrna, součinitel tření), chemickými (inertnost, stálost), 
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tepelnými (teplota tání, pracovní teplota, tepelná vodivost, délková roztažnost) 

a mechanickými vlastnostmi (tvrdost, modul pružnosti, pevnost v tlaku a ohybu, lomová 

houževnatost). Nástrojové materiály s vysokou tvrdostí lze použít při vyšších řezných 

rychlostech a malých průřezech třísky (dokončovací obrábění), kde převládá spíše tepelné 

zatížení nad mechanickým, materiály s vysokou houževnatostí lze použít při vyšších 

posuvových rychlostech (hrubovací obrábění), kde v důsledku většího průřezu třísky 

převládá mechanické zatížení nad tepelným. [2] 

 

Obrovským skokem vpřed bylo využití slinutých karbidů pro řezné nástroje. Vznik je  

datován přibližně do 20. let 20. století, přičemž se díky dobrým vlastnostem a dalším 

vývojem staly nejrozšířenějším řezným materiálem (obrázek 2). Dle normy EN DIN ISO 

513 se slinuté karbidy (SK) označují HW, HT a HC. HW jsou nepovlakované SK na bázi 

wolframu (HW: Hartmetalled – Wolframkarbid), písmeny HT jsou pak označovány 

nepovlakované SK na bázi titanu (HT: Hartmetalle – Titankarbid) označované také jako 

cermety. Do skupiny označené písmeny HC patří povlakované SK. 

 

 

Obrázek 2 – Světový podíl jednotlivých druhů materiálů řezné části nástroje používaných 

na obrábění [1] 

 

Mezi nástrojovými materiály mají SK nejvyšší modul pružnosti, lomovou 

houževnatost a ohybovou pevnost. Díky těmto vlastnostem lze nástroji ze SK obrábět 

vysokými posuvovými rychlostmi a provádět přerušované řezy s velkým úběrem 
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materiálu. Slabou stránkou je při vyšších řezných rychlostech projevující se nízká 

termochemická stabilita. 

 

Teplota řezání je jedním z nejdůležitějších parametrů ovlivňujících proces řezání a má 

vliv na všechny parametry řezání. Závisí na ní možnosti a vhodnost použití různých 

řezných rychlostí, posuvů, hloubky řezu a také ovlivňuje trvanlivost nástroje.[8] Při 

obrábění vzniká teplo přeměnou mechanické práce a přemění se tak 95 až 98 % 

mechanické práce na teplo. Tento fakt ještě umocňují zvyšující se parametry obrábění 

a nástroje tak musí odolávat velmi vysokým teplotám, které nemusí být konstantní 

a v průběhu obrábění se mohou měnit. 

 

Problematika tepelného namáhání má veliký význam při hodnocení kvalitativních 

vlastností SK. Simulováním různých podmínek, během kterých bude nástroj z SK 

pracovat, lze zjistit jeho klady a zápory a doporučit jej k určitému typu obrábění, pro který 

je svými vlastnostmi vhodný. Tepelné namáhání vzniká díky střídajícím se tahovým 

a tlakovým napětím jak v povrchových vrstvách tak i uvnitř materiálu. Tato tahová 

a tlaková napětí jsou indukována během řezného procesu, při kterém dochází k ovlivnění 

povrchu nástroje změnami teplot. Výsledkem tepelného namáhání je vznik trhlin na 

povrchu SK, které se dále mohou šířit a růst a v konečné fázi způsobit destrukci. V praxi se 

ještě navíc musí brát ohled na namáhání mechanické, ke kterému během obrábění dochází 

a spolu s tepelným namáháním je úzce spojeno a vzájemně se ovlivňují. 

 

U SK na bázi WC-Co pracujících za podmínek cyklických změn teplot je nukleace 

a propagace tepelných únavových trhlin způsobena díky velkým rozdílům v koeficientech 

tepelné roztažnosti mezi zrny WC a pojící kobaltovou fází. [3] Tyto koeficienty mají 

hodnoty 3,84 x 10-6 K-1 a 12,3 x 10-6 K-1. Protože rozdíl v koeficientech mezi oběma 

fázemi je vysoký a hodnota Youngova modulu je také vysoká (696 GPa), tepelné namáhání  

způsobí mikrotrhliny na rozhraní mezi WC a Co. [12] 

 

Cíle diplomové práce: 

- iniciovat trhliny u vzorků teplotními šoky, 

- zjištění ohybové pevnosti vzorků po vystavení tepelnému namáhání, 

- vliv výroby a struktury materiálu na výsledné vlastnosti vzorků (pevnost v ohybu). 
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2 Popis metody zkoušení 

Zkoušení pevnosti v ohybu je nejjednodušší a nejběžnější způsob stanovení 

mechanické pevnosti materiálů ze SK používaných k výrobě slinutých komponentů 

a nástrojů. [9] 

 

Pomocí statické zkoušky ohybem bude zjištěno zbytkové napětí příslušných vzorků, 

které byly vystaveny tepelnému namáhání. Jelikož se SK vyznačují vysokou ohybovou 

pevností, bude zajímavé zjistit, jestli se pevnost bude měnit, pokud ano, tak jak a jaký na to 

bude mít vliv složení, případně struktura.  

 

2.1 Základní rozdělení slinutých karbidů 

Dle normy ISO se slinuté karbidy dělí do tří základních skupin P, M a K. Každá 

skupina je navíc označena odlišnou barvou a obsahuje číslo (podskupina) charakterizující 

jejich tvrdost a houževnatost. Nízké číslice podskupiny označují slinuté karbidy s vysokou 

tvrdostí (odolností proti otěru) a se zvyšujícím se číslem tvrdost klesá, naopak 

houževnatost roste. 

 

Tabulka 1 – Rozdělení slinutých karbidů a základní vlastnosti 

Skupina Podskupina 
Barevné 

označení 
Typ Vlastnosti 

P 
P01, P10, P20, 

P30, P40, P50 
Modrá barva 

Dvousložkové 

karbidy WC + 

TiC (TaC) + Co 

Pro obrábění 

materiálu s dlouhou 

třískou – nelegované 

a legované oceli, lité 

oceli 

M 
M10, M20, M30, 

M40 
Žlutá barva 

Vícesložkové 

karbidy WC + 

TiC + (TaC, 

NbC) + Co 

Pro obrábění 

materiálů s dlouhou a 

střední třískou – litá 

ocel, austenitické 

oceli, tvárné litiny 
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Skupina Podskupina 
Barevné 

označení 
Typ Vlastnosti 

K 
K01, K10, K20, 

K30, K40, K50 

Červená 

barva 

Jednosložkové 

karbidy WC + 

Co 

Pro materiály s 

krátkou drobivou 

třískou – litiny, 

neželezné kovy 

 

2.2 Mechanické vlastnosti WC-Co slinutých karbidů 

Tvrdost 

- závislá na velikosti zrn karbidů a obsahu kobaltu (materiály jemnozrnné a s malým 

obsahem kobaltu mají tvrdost nejvyšší), 

- hodnoty tvrdosti se pohybují v rozmezí 780 – 1850 HV, avšak nejsou výjimkou 

materiály i s tvrdostí vyšší (až 2000 HV), 

- významný vliv na tvrdost má teplota, kdy se zvyšující se teplotou tvrdost klesá, 

ultrajemné SK si udržují vyšší tvrdost až do 800°C. 

 

 

Obrázek 3 – Závislost tvrdosti na obsahu kobaltu a zrnitosti [14] 

 

 

 

Pevnost v ohybu 

- roste spolu se zvyšujícím se obsahem kobaltu, 

- je závislá na velikosti karbidických zrn, 
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- klesá s rostoucí teplotou, 

- zvýšení pomocí vysokoteplotního izostatického lisování (HIP), 

- dnešní materiály dosahují hodnot pevnosti v ohybu v rozmezí 2000 – 4700 MPa. 

 

 

Obrázek 4 – Závislost pevnosti v ohybu na obsahu kobaltu [13] 

 

 

Obrázek 5 – Závislost pevnosti v ohybu na obsahu kobaltu a zrnitosti [14] 
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Obrázek 6 – Závislost pevnosti v ohybu na teplotě [13] 

 

 

Obrázek 7 – Vliv použití metody HIP na pevnost v ohybu [13] 

 

Pevnost v tahu 

- jelikož jsou slinuté karbidy materiály křehké s nízkou tažností, je pevnost v tahu 

špatně měřitelná. 

 

Pevnost v tlaku 

- slinuté karbidy se vyznačují vysokou pevností v tlaku 3000 – 6200 MPa, některé 

materiály až 8000 MPa, 

- klesá s rostoucí teplotou, nad 800°C pod 3000 MPa. 
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Lomová houževnatost 

- zvyšuje se, pokud se zvětšuje velikost karbidických zrn a obsah pojiva (Co), 

- až do teplot 500 – 700°C zůstává lomová houževnatost konstantní, poté prudce 

narůstá [11]. 

 

Modul pružnosti v tahu a smyku 

- obvykle vysoký modul pružnosti v tahu, s rostoucím obsahem kobaltu jeho hodnota 

klesá, 

- vyšší hodnoty mají materiály s jemnozrnnou strukturou a s rostoucí teplotou mírně 

klesá, 

- modul pružnosti v tahu se pohybuje v rozmezí 440 – 670 GPa, modul pružnosti ve 

smyku v rozmezí 170 – 270 GPa. [2] 

 

2.3 Jednotlivé složky zkoušených SK 

Karbid wolframu (WC) 

WC je vůbec prvním karbidem, který byl využíván jako tvrdá fáze slinutých karbidů. 

Má hexagonální krystalovou mřížku, která vytváří snadno rozpoznatelná zrna 

trojúhelníkového nebo pravoúhlého tvaru. [2] 

 

Během procesu slinování se zrna karbidu wolframu rozpouštějí a zároveň repercipitují. 

Tento proces vede ke snižování počtu karbidů a k jejich růstu. Růst zrn lze omezit 

přidáním přísad kovů, jako je V, Cr a Ta [2]. V našem případě je ve vzorcích přidán chrom 

ve formě Cr3C2.  

 

Karbid wolframu je vyráběn z prášku čistého wolframu, který je po smíchání s pevným 

uhlíkem (ve formě sazí nebo grafitu) ohříván v atmosféře nauhličujících plynů při teplotě 

asi 1300 – 2400°C (čím nižší je teplota, tím menší je zrnitost WC, navíc při nižších 

teplotách mají částice WC více mřížkových poruch, a proto při slinování vykazují vyšší 

reakční schopnost). [15] 
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Kobalt (Co) 

Kobalt je modrobílý feromagnetický kov a ve slinutých karbidech představuje pojivo, 

které drží pohromadě tvrdé karbidické částice. Při výrobě slinutých karbidů na bázi WC-

Co je kobalt přidáván ve formě prášku do výchozí práškové směsi. 

 

Karbid chromu (Cr3C2) 

Jsou známy tři druhy karbidu chromu, ale ve slinutých karbidech se používá pouze 

Cr3C2. Tento karbid se přidává do slinutých karbidů za účelem snížení růstu zrna. 

 

2.4 Měření pevnosti v ohybu 

Jak již bylo uvedeno na začátku této kapitoly, pevnost v ohybu  bude zjišťována podle 

statické zkoušky ohybem. Princip zkoušky spočívá v zatížení vzorku silou, až dojde 

k prasknutí. Výsledkem zkoušky pevnosti v ohybu je zjištění lomové síly, ohybového 

napětí a průhybu. K měření lze použít dvě metody a to 3-bodový nebo 4-bodový ohyb 

znázorněné na obrázku 8. V našem případě bude použita metoda 4-bodového ohybu. Je to 

z toho důvodu, aby byl zahrnut větší vliv trhlin (případně vad v materiálu) na výslednou 

pevnost zkoušených vzorků. 

 

 

Obrázek 8 – Schéma 3 a 4-bodového ohybu 
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3 Experimentální část práce 

Tepelné namáhání nástrojů ze SK lze simulovat několika způsoby. Jeden ze způsobů je 

vystavení nástroje z testovaného materiálu řeznému procesu při individuálních 

podmínkách (řezné parametry, vlastnosti obráběného materiálu). Jedná se např. o frézování 

nebo soustružení materiálů, které mají na čele nebo obvodu vytvořené drážky a dochází tak 

k přerušovanému řezu. U tohoto přímého způsobu zjišťování vlastností nástroje dochází 

k tepelnému namáhání, které je navíc umocněno mechanickým namáháním. Takové 

namáhání lze ještě umocnit přidáním chlazení v procesu obrábění. Dalším způsobem, jak 

lze nepřímo (ne během procesu obrábění) vyvodit tepelné namáhání, je vzorky materiálů 

ze SK ohřát v peci a následně prudce ochladit neboli provést teplotní šok. Vždy je potřeba 

provést několik teplotních šoků za sebou a poté ještě provést nějakou mechanickou 

zkoušku, abychom zjistili vlastnosti materiálu po tepelném namáhání. 

 

Experimentální část této diplomové práce bude zaměřena na provedení tepelných šoků 

s cílem indukovat trhliny a zjištění ohybové pevnosti vzorků materiálů ze SK. Vzorky 

budou mít tvar malých trámečků určitých rozměrů (obrázek 9) a budou rozděleny ve třech 

sadách podle obsahu pojivové fáze (Co).  

3.1 Vzorky a jejich příprava 

3.1.1 Vzorky 

Vzorky jsou vyrobeny ze SK na bázi karbidu wolframu a kobaltu (WC-Co) s příměsí 

karbidů chromu (Cr3C2). Všechny vzorky se vyznačují jemnozrnnou strukturou o zrnitosti 

0,6-1,2 m s výskytem zrn o velikosti 1,6 m, stopy 5 m. Tvar a rozměry vzorků jsou 

uvedeny na obrázku 9. 

 

Obrázek 9 – Tvar a rozměry vzorku 
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Sada č.1 

Vzorky v této sadě mají nejnižší obsah pojiva (7% Co) ze zkoumaných vzorků a lze 

říci, že by se měly vyznačovat nejvyšší pevností, ale nízkou houževnatostí. Tyto vlastnosti 

je řadí k využití např. při dokončovacím obrábění (malý úběr třísky, nejlépe plynulý 

nepřerušovaný řez). 

 

Tabulka 2 – Označení a hmotnostní složení materiálu ze sady č. 1 

Označení WC-Co7-Cr3C20,3 

Hmotnostní složení [%] 

W Cr Co CS 

87,0 0,30 ± ,03 7,0 ± 0,2 5,71 ± 0,10 

Koercitivní síla Hc 23 kA · m-1 

 

 

Obrázek 10 – Struktura materiálu ze sady č. 1 

 

Sada č. 2 

Tyto vzorky mají vyšší obsah pojivové fáze (10% Co), avšak s tím se snížil obsah 

tvrdých karbidických zrn. Následkem toho by mělo být snížení tvrdosti materiálu a zvýšení 

houževnatosti. Proto by měly nástroje z tohoto SK lépe odolávat mechanickým rázům než 

SK ze sady č. 1. 
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Tabulka 3 – Označení a hmotnostní složení materiálu ze sady č. 2 

Označení WC-Co10-Cr3C20,5 

Hmotnostní složení [%] 

W Cr Co CS 

84,1 0,43 ± 0,04 10,0 ± 0,2 5,46 ± 0,10 

Koercitivní síla Hc 20,5 kA · m-1 

 

 

Obrázek 11 –  Struktura materiálu ze sady č. 2 

 

Sada č. 3 

Tyto vzorky se vyznačují nejvyšším podílem pojiva (13% Co). Proto by tento materiál 

měl mít ze zkoumaných vzorků nejvyšší houževnatost, ale nejnižší pevnost. Takový 

materiál by se mohl uplatnit v aplikacích, kde je potřeba houževnatého nástroje, který bude 

odolávat mechanickým rázům, např. hrubovací obrábění, přerušované řezy. 

 

Tabulka 4 – Označení a hmotnostní složení materiálu ze sady č. 3 

Označení WC-Co13-Cr3C20,6 

Hmotnostní složení [%] 

W Cr Co CS 

81,4 0,56 ± 0,05 13,0 ± 0,2 5,28 ± 0,10 

Koercitivní síla Hc 17,5 kA · m-1 

 

 

Obrázek 12 – Struktura materiálu ze sady č. 3 
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3.1.2 Příprava vzorků 

Přípravu vzorků můžeme rozdělit do dvou základních kroků: 

- výroba vzorků, 

- konečná úprava povrchu vzorků. 

 

Výroba vzorků 

Výrobou SK se zabývá obor prášková metalurgie, kdy z příslušných prášků karbidů 

(WC, TiC, NbC, TaC, CrC) a pojiva (Co) dojde po jejich smísení a lisování k vytvoření SK 

požadovaného složení (obrázek 13). Podstatou tohoto procesu je lisování a následné 

slinování směsi při teplotách tavení pojící fáze (~1500°C), případně při teplotách vyšších 

(do 1600°C). Následně dojde k vytvoření kompaktního materiálu s vysokou tvrdostí 

a pevností. Důležitou roli má také příprava prášků a jejich mísení. Hlavním cílem je 

vytvoření jemnozrnné, homogenní práškové směsi karbidů a pojícího kovu mletím směsi 

za sucha nebo v kapalném prostředí a zvláště je důležité, aby po ukončení procesu byla 

jemná, rozptýlená karbidická zrna dokonale obalena ještě jemnějším práškem pojícího 

kovu (to znamená, že původní práškový kobalt musí mít nejjemnější možnou strukturu) 

[2]. 

 

 

Obrázek 13 – Postup výroby slinutých karbidů [4] 
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Konečná úprava povrchu vzorků 

Abychom byli schopni na povrchu vzorků rozpoznat trhliny vzniklé po vystavení 

tepelným šokům, je potřeba povrch vzorků náležitě upravit. Všechny plochy byly po 

slinování broušeny a jedna plocha navíc leštěna. Broušením ploch se navíc zabrání vzniku 

trhlin, které by mohly být iniciovány většími nerovnostmi profilu povrchu nebo defekty 

těsně pod povrchem, vzniklé při lisování a slinování SK. Leštěná plocha bude sloužit 

k vyhodnocení povrchu pomocí elektronového mikroskopu. 

 

Všechny vzorky byly vyrobeny a upraveny podle jednoho technologického postupu ve 

firmě Pramet Tools s.r.o. v Šumperku. 

 

3.2 Provádění teplotních šoků 

Pojem teplotní šok je definován jako náhlé snížení 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.[5] K tomu, abychom mohli teplotní šoky provést, je zapotřebí zařízení, které 

zaručí ohřev vzorků při konstantní teplotě, a chladicí médium.  

 

Ohřev bude prováděn v kruhové peci opatřené regulátorem teploty a navíc bude do 

komory pece zakomponována trubice, do které bude vháněn ochranný plyn a budou se do 

ní vsazovat vzorky uložené v přípravku. Vedle pece pak bude umístěna nádoba s chladicím 

médiem, do které se po ohřevu vzorky okamžitě ponoří. Chladicím médiem bude voda 

o teplotě okolo 19°C.  

 

Pec 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o válcovou elektrickou pec od firmy Clasic vybavenou 

regulátorem CLARE 4.0. Navíc je do pece vsazena trubice z materiálu Al2O3, do které je 

z jedné strany vháněn ochranný plyn, druhá strana je otevřená. Ochranný plyn je argon 

o čistotě 4.6 a do trubice je dopravován hadicí z tlakové lahve. Průtok plynu je 5 SLPM. 
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Obrázek 14 – Regulátor CLARE 4.0 [6] 

 

 

Obrázek 15 – Válcová pec [7] 

 

Přípravek 

Jednoduchý přípravek (obrázek 16) slouží pro uložení vzorků a jejich následnou 

manipulaci (vložení a vytáhnutí z pece). Přípravek je vyroben z drátového materiálu 

odolávajícího teplotám okolo 700°C, protože je spolu se vzorky v peci, aby nedošlo k jeho 

poškození. Přípravek je určen pro manipulaci čtyř vzorků, které se do něj vkládají 

zasunutím tak, aby z něj konce vzorků přesahovaly přibližně stejně na každé straně 

(obrázek 17) a navíc, aby leštěná strana vzorků byla nahoře a nedošlo k jejímu styku se 

stěnami přípravku. Správné uložení vzorků jak v přípravku tak v peci (trubici) má zajistit 

dobré proudění ochranného plynu a tím zamezit vzniku oxidů na povrchu vzorků. 

K urychlení práce byly použity přípravky dva. 

 



25 

 

 

Obrázek 16 – Manipulační přípravek 

 

 

Obrázek 17 – Manipulační přípravek se vzorky 

 

 

Obrázek 18 – Vzorky v přípravku připravené k vložení do pece 
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3.2.1 Pracovní postup 

Před začátkem měření je potřeba zkontrolovat zařízení (pec, tlaková láhev), propojení 

tlakové láhve s ochranným plynem a pecí a připravit další nezbytné věci, jako jsou vzorky, 

přípravky, nádoba s vodou, buničinu a etanol na usušení vzorků, kleště, stopky a teploměr 

na kontrolu teploty vody. 

 

Spuštění pece 

Pec musí být spuštěná před začátkem měření, aby se dostatečně prohřála na 

stanovenou teplotu. Ohřev vzorků bude probíhat při konstantních teplotách 500°C, 600°C 

a 700°C. Protože je v peci vsazená trubice, musí se pec nahřát na vyšší teplotu, aby teplota 

v trubici byla požadovaných 500°C (600°C, 700°C). Teplota pece se stanovila tak, že do 

trubice se vložilo tepelné čidlo a postupně se zvyšovala teplota, až v trubici byla 

požadovaná hodnota. V reálu to vypadalo, že na regulátoru byla vždy hodnota teploty 

vyšší. 

 

 

Obrázek 19 – Zařízení v provozu 
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Ochranný plyn 

Po spuštění pece následovalo otevření ventilu tlakové lahve a puštění ochranného 

plynu. Průtok plynu byl 5 SLPM. Po puštění plynu se ještě 2 – 3 minuty setrvalo, aby byla 

jistota, že v trubici je pouze ochranný plyn. Poté se mohlo začít s ohřevem vzorků. 

 

Ohřev a ochlazení vzorků 

Do přípravku se vložily 4 vzorky z 1. sady leštěnou stranou nahoru a vsunuly se do 

trubice, aby vzorky byly zhruba v polovině pece. Po uplynutí doby ohřevu (t = 10 min) se 

přípravek vytáhl a ihned se vzorky vložily do nádoby s vodou. Mezitím při ohřevu 1. sady 

byl připraven přípravek se vzorky 2. sady, který byl vložen do pece ihned po zchlazení 

1. sady vzorků. Během ohřevu byly vytaženy vzorky z vody a pomocí buničiny a etanolu 

se osušily. Tímto způsobem se ohřívaly a ochlazovaly všechny tři sady vzorků (každá sada 

10x) při třech teplotách (500°C, 600°C, 700°C). 

 

Při provádění teplotních šoků došlo v několika případech k prasknutí vzorku ještě před 

dosažením celého cyklu ohřev – ochlazení (praskl např. po 3. zchlazení). Takový vzorek se 

vyměnil za nový a buď se provedlo všech 10 cyklů nebo jen část (pokud vzorek praskl po 

3. zchlazení, provedlo se 7 cyklů). 

 

Na obrázku 20 je vidět vznik a šíření trhlin na leštěné straně vzorku během teplotních 

šoků. 

 

 

Obrázek 20 – Vzorky před a po tepelném namáhání 
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4 Měření a vyhodnocení dat 

4.1 Měření 

V této práci nás bude především zajímat zbytková pevnost v ohybu po opakovaných 

tepelných šocích, lomová síla a průhyb budou mít pouze doplňující charakter. Měření bylo 

provedeno na Akademii věd ČR v Brně na zařízení: 

- stroj – Instron 8862, elektromechanický, 

- siloměrná hlava – 5kN, 

- řídící software –  Bluehill 2, 

- vzdálenost válečků 20 a 40 mm (obrázek 21), 

- rychlost zatěžování 0,5 mm · min-1. 

 

Měřeny byly všechny vzorky metodou 4-bodového ohybu (obrázek 21) a to i vzorky, 

které nebyly podrobeny všem deseti teplotním šokům.  

 

 

Obrázek 21 – Schéma uložení vzorku při měření a vzdálenost válečků 

 

Jak vyplývá z obrázku 21, vzorek bude položen na podpůrných čepech a shora 

zatěžován silou rozloženou na dva zatěžovací čepy. Vzdálenost mezi zatěžovacími čepy je 

rovna polovině vzdálenosti mezi čepy podpůrnými. 

 

Každá sada vzorků má své číselné označení z důvodu větší přehlednosti (tabulka 5). 

Navíc budou zkoušeny i referenční vzorky, aby bylo možné porovnat změny v ohybové 
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pevnosti. Referenční vzorek je označen písmenem R, ostatní vzorky jsou navíc označeny 

číslem 5, 6 nebo 7 podle teploty ohřevu. Poslední číslice ve jmenovce vzorku je pořadová. 

 

Tabulka 5 – Označení vzorků 

Sada č. Celé označení Zkrácené označení 

1 WC-Co7-Cr3C20,3 A7 

2 WC-Co10-Cr3C20,5 B10 

3 WC-Co13-Cr3C20,6 C13 

 

Kromě naměřených hodnot budou v tabulkách uvedena čísla charakterizující typ vady 

vyskytující se v příslušném vzorku. 

 

Tabulka 6 – Typy vad 

Označení Vada 

1 povrch 

2 povrchový defekt 

3 pór pod povrchem 

4 roh povrch 

5 trhlina 

 

 

 

4.1.1 Sada č. 1 WC-Co7-Cr3C20,3 

 

Tabulka 7 – Naměřené hodnoty sady č. 1 

Jmenovka 

vzorku 

Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Lomová 

síla 

[N] 

Ohybové 

napětí 

[MPa] 

Průhyb 

z příčníku 

[mm] 

Vada 

Referenční vzorek při 0°C 

A7_R1 4,054 3,058 1980,82 1567,500 -8,2929 3 

A7_R2 4,053 3,052 2516,23 1999,521 -8,3871 3 

A7_R3 4,053 3,058 2707,21 2142,851 -8,3916 3 

A7_R4 4,054 3,054 2453,12 1946,337 -8,3706 3 
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Jmenovka 

vzorku 

Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Lomová 

síla 

[N] 

Ohybové 

napětí 

[MPa] 

Průhyb 

z příčníku 

[mm] 

Vada 

Teplota 500°C 

A7_5_1 4,053 3,060 2458,500 1943,446 -8,3689 2 

A7_5_2 4,053 3,063 2890,770 2280,680 -8,4155 3 

A7_5_3 4,053 3,060 2771,680 2191,011 -8,4022 3 

A7_5_4 4,053 3,063 2249,080 1774,417 -8,3323 2 

Teplota 600°C 

A7_6_1 4,053 3,056 2856,910 2264,300 -8,4270 3 

A7_6_2 4,052 3,058 2201,070 1742,649 -8,3325 2 

A7_6_3 4,055 3,060 2617,800 2068,348 -8,3846 3 

A7_6_4 4,054 3,069 2856,640 2244,391 -8,4082 3 

Teplota 700°C 

A7_7_1 4,052 3,060 1854,030 1465,969 -8,2750 2 

A7_7_2 4,056 3,069 2761,590 2168,648 -8,3956 3 

A7_7_3 4,054 3,055 2219,340 1759,699 -8,3371 2 

 

U teploty 700°C jsou uvedeny pouze 3 vzorky, protože 4. vzorek praskl po 7 teplotních 

šocích a nový vzorek se již nenasazoval. 

 

4.1.2 Sada č. 2 WC-Co10-Cr3C20,5 

 

Tabulka 8 – Naměřené hodnoty sady č. 2 

Jmenovka 

vzorku 

Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Lomová 

síla 

[N] 

Ohybové 

napětí 

[MPa] 

Průhyb 

z příčníku 

[mm] 

Vada 

Referenční vzorek při 0°C 

B10_R1 4,052 3,017 3068,320 2495,751 -8,5378 2 

B10_R2 4,070 3,046 2783,270 2211,172 -8,4210 1 

B10_R3 4,057 3,065 3756,050 2956,557 -8,5673 3 

B10_R4 4,050 3,066 3054,000 2406,525 -8,4643 2 
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Jmenovka 

vzorku 

Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Lomová 

síla 

[N] 

Ohybové 

napětí 

[MPa] 

Průhyb 

z příčníku 

[mm] 

Vada 

Teplota 500°C 

B10_5_1 4,059 3,023 3993,080 3229,487 -8,6661 1 

B10_5_2 4,055 3,067 4638,650 3648,330 -8,7045 1 

B10_5_3 4,051 3,063 3380,640 2668,481 -8,5149 3 

B10_5_4 4,056 3,06 3339,010 2637,536 -8,5135 2 

Teplota 600°C 

B10_6_1 4,076 3,060 2895,940 2276,321 -8,4417 3 

B10_6_2 4,055 3,063 3317,790 2616,284 -8,5027 2 

B10_6_3 4,076 3,054 3863,520 3048,821 -8,5929 3 

Teplota 700°C 

B10_7_1 4,076 3,045 4083,230 3241,277 -8,6521 1 

B10_7_2 4,057 3,065 3005,950 2366,125 -8,4283 3 

B10_7_3 4,056 3,055 4102,740 3251,432 -8,6441 1 

B10_7_4 4,075 3,061 3147,900 2473,367 -8,4813 1 

 

U teploty 600°C jsou uvedeny pouze 3 vzorky, protože 4. vzorek praskl po 8 teplotních 

šocích a nový vzorek se již nenasazoval. 

 

4.1.3 Sada č. 3 WC-Co13-Cr3C20,6 

 

Tabulka 9 – Naměřené hodnoty sady č. 3 

Jmenovka 

vzorku 

Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Lomová 

síla 

[N] 

Ohybové 

napětí 

[MPa] 

Průhyb 

z příčníku 

[mm] 

Vada 

Referenční vzorek při 0°C 

C13_R1 4,046 3,059 3396,120 2691,037 -8,5636 1 

C13_R2 4,047 3,062 3323,260 2627,499 -8,5165 3 

C13_R3 4,043 3,059 4807,820 3812,477 -8,7832 1 

C13_R4 4,047 3,057 3923,320 3112,081 -8,6634 3 
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Jmenovka 

vzorku 

Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Lomová 

síla 

[N] 

Ohybové 

napětí 

[MPa] 

Průhyb 

z příčníku 

[mm] 

Vada 

Teplota 500°C 

C13_5_1 4,046 3,040 2925,110 2346,881 -8,5131 3 

C13_5_2 4,048 3,053 3804,200 3024,758 -8,6372 3 

C13_5_3 4,049 3,052 4389,250 3491,363 -8,7505 2 

C13_5_4 4,048 3,035 2289,600 1842,144 -8,4112 3 

Teplota 600°C 

C13_6_1 4,048 3,039 4099,240 3289,442 -8,7058 4 

C13_6_2 4,046 3,053 621,130 494,113 -8,1180 5 

C13_6_3 4,050 3,050 2130,620 1696,574 -8,4380 5 

C13_6_4x 4,044 3,021 1024,060 832,406 -8,2191 5 

Teplota 700°C 

C13_7_1 4,050 3,049 1556,660 1240,350 -8,2845 2 

C13_7_2 4,048 3,049 3925,710 3129,569 -8,6422 4 

C13_7_3 4,045 3,063 3947,640 3120,655 -8,6606 2 

C13_7_4 4,048 3,028 3690,990 2983,399 -8,6464 1 

 

C13_6_4x – u tohoto vzorku se provedlo pouze 7 teplotních šoků z důvodu vzniku velkých 

viditelných trhlin, což bylo jedním z cílů, a po dalším teplotním šoku hrozil rozpad vzorku. 

 

4.2 Vyhodnocení 

4.2.1 Provádění teplotních šoků 

Tato část měření probíhala v laboratořích firmy Pramet Tools s. r. o. v Šumperku. 

Během provádění tepelných šoků nebyl zaznamenám žádný problém, který by mohl 

ovlivnit dosažené výsledky. Pouze musel být dán pozor při vkládání a vytahování vzorků z 

pece. Pokud by se se vzorky manipulovalo velmi rychle v trubici pece, hrozilo by jejich 

vypadnutí z přípravku. To by znamenalo obtížné vytahování a celý proces by se protáhl, 

případně by musel být dodán nový vzorek a proces tepelného namáhání znovu opakovat. 

Při manipulaci se vzorky nedošlo k žádnému problému.  
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Průtok ochranného plynu byl 5 SLPM a byl dostatečný k tomu, aby chránil vzorky 

před oxidací v celé délce trubice. Zvýšená pozornost musela být dána na směr proudění 

ochranného plynu. Tryska s trubicí musela být nastavena rovnoběžně, aby proudění plynu 

v trubici bylo rovnoměrné. Jedině takto mohlo být dosaženo rovnoměrné ochrany vzorků.  

 

Manipulace s ochlazenými vzorky byla ručně, bez nástrojů a rukavic, pouze se pomocí 

buničiny a etanolu vysušily a připravily na další ohřev. Vzorky nesměly být uchopovány za 

leštěnou stranu.  

 

Přípravky pro manipulaci se vzorky fungovaly dobře, ovšem při tepelných šocích za 

teploty 700°C docházelo již k jejich kroucení. To způsobilo horší vytahování vzorků 

z pece. 

 

Po ukončení teplotních šoků byly všechny vzorky zabaleny, aby nedošlo k jejich 

poškození během přenosu, a popsány. Poté na nich byla provedena další měření. 

 

Během teplotních šoků se s přibývajícím počtem cyklů zvyšoval počet trhlin 

viditelných na leštěné ploše (obrázek 22). Mimo trhliny byly na vzorcích pozorovány 

i tečky (obrázek 23), které vznikly pravděpodobně oxidací, k níž mohlo dojít během krátké 

doby při vytahování vzorků z pece a ponořením do chladící kapaliny. Tyto tečky ovšem na 

výsledné vlastnosti neměly vliv.  

 

 

Obrázek 22 – Viditelná trhlina na leštěné ploše po teplotních šocích 

 

 

Obrázek 23 – Tečky na leštěné ploše 

 

Během teplotních šoků se také stalo, že některé vzorky nevydržely namáhání 

a rozpadly se např. po 2 ochlazeních. 
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Obrázek 24 – Rozpadlý vzorek po 2 ochlazeních 

 

4.2.2 Zbytková ohybová pevnost 

Ideální průběh pevnosti v ohybu v závislosti na teplotě je takový, že se zvyšující se 

teplotou pevnost v ohybu klesá (viz. obrázek 6 v kapitole 2.1). Je to dáno vyšším počtem 

trhlin a rychlostí jejich šíření, které se při zvyšující se teplotě také zvyšují. V tabulce 10 

jsou uvedeny průměrné hodnoty pevnosti v ohybu všech sad a teplot a graf na obrázku 25 

znázorňuje jejich průběh. 

 

Tabulka 10 – Průměrné hodnoty pevnosti v ohybu 

Jmenovka vzorku a označení 
Pevnost v ohybu 

[MPa] 
Teplota [°C] 

A7 

WC-Co7-Cr3C20,3 

2047,389 500 

2079,922 600 

1798,105 700 

B10 

WC-Co10-Cr3C20,5 

3045,959 500 

2647,142 600 

2833,05 700 

C13 

WC-Co13-Cr3C20,6 

2676,287 500 

1578,134 600 

2618,493 700 
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Obrázek 25 – Průběh pevnosti v ohybu v závislosti na teplotě 

  

V našem případě tohoto trendu bylo téměř dosaženo u materiálu A7 (WC-Co7-

Cr3C20,3), kde hodnota ohybové pevnosti nepatrně stoupla o 32,5 MPa při 600°C a poté 

klesala. U obou dalších materiálů je průběh značně odlišný. U materiálu B10 (WC-Co10-

Cr3C20,5) hodnota pevnosti v ohybu klesla, poté však zase narostla. Tento průběh byl 

podobný i u materiálu C13 (WC-Co13-Cr3C20,6) ovšem nárust při 700°C byl téměř na 

hodnotu pevnosti v ohybu jako při 500°C. 

 

U materiálu C13 byl propad při 600°C způsoben díky vzniku velikých trhlin vlivem 

teplotních šoků a to bylo příčinou, že při měření pevnosti v ohybu po tepelném namáhání 

byly naměřeny hodnoty 494,113 MPa, 1696,574 MPa, 832,406 MPa. Oproti čtvrtému 

vzorku ze stejné sady, kde byla naměřena pevnost v ohybu 3289,442 MPa, a to jsou 

hodnoty poloviční případně ještě nižší.  

 

4.2.3 Struktura (vady, trhliny) 

Při měření pevnosti v ohybu po tepelném namáhání a následném zkoumání struktury 

materiálů jsme chtěli zjistit, zda byly vlivem teplotních šoků iniciovány trhliny nebo byl 

vznik trhlin způsoben nejenom teplotními šoky, ale např. vadami v materiálu. Jak již bylo 

zmíněno v úvodu, trhliny vznikají na rozhraní karbidické (WC) fáze a pojící fáze (Co) 
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slinutého karbidu díky velkým rozdílům v koeficientech lineární roztažnosti. Přidáme-li 

k tomu tepelné namáhání, tak tuto skutečnost umocníme.  

 

Na obrázku 26 je vidět trhliny u materiálu s hrubozrnnou strukturou (velikost zrn 2 – 

4,8 m), které byly vyvolané tepelnými šoky. Jedná se o slinutý karbid na bázi WC-Co 

(stejně jako zkoušené vzorky) s obsahem 8,5 % Co. Trhliny jsou znázorněny světlou až 

bílou barvou. Obrázek 27 znázorňuje lomovou plochu. 

 

 

Obrázek 26 – Šíření trhlin u slinutého karbidu s hrubozrnnou strukturou na bázi WC-Co 

s 8,5 % Co 
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Obrázek 27 – Lomová plocha u slinutého karbidu s hrubozrnnou strukturou na bázi WC-

Co s 8,5 % Co 

 

V našem případě se většinou nepodařilo dosáhnout takového chování, protože při 

výrobě vzorků vzniklo ve struktuře mnoho vad, od kterých vznikaly trhliny. Pouze 

u materiálu C13 (WC-Co13-Cr3C20,6) při 600°C bylo dosaženo vzniku trhliny bez 

přičinění nějaké vady. 

 

Vyhodnocení proběhlo pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu VEGA II 

LMH od výrobce TESCAN. Pomocí mikroskopu jsme mohli určit, co bylo příčinou vzniku 

trhlin, a defekty ve struktuře. 

 

Specifikace mikroskopu VEGA II LMH [10]: 

Rozlišení ve vysokovakuovém modu (SE): 3 nm při 30 kV 

Zvětšení:  13 – 1 000 000x v módu Resolution při 30 kV (bez zkreslení) 

   Min. zvětšení v módu Fish Eye: přibližně 4x 

Urychlovací napětí: 200 V až 30 kV 

Elektronová tryska: Wolframová žhavená katoda 

Proud ve stopě: 1 pA až 2 A 

Komora:  Vnitřní průměr: 230 mm 

   Počet vstupních otvorů: 11 

   Šířka vrat: 148 mm 
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Stolek vzorku: 

Typ:    semi-computerický 

Pohyby:  X = 80 mm – motorizovaný 

   Y = 60 mm – motorizovaný 

   Z = 47 mm – motorizovaný 

   Rotace: 360° plynule – motorizovaná 

Náklon: ruční -75°až + 50° od WD 15 mm, pro excentrickou polohu 

vzorku 

Maximální výška vzorku: 60 mm 

Detektory: 

Standard:  SE – ET typ (YAG krystal) 

   Měření absorbovaného proudu, akustická kontrola dotyku 

   TV kamera pro pohled do komory 

Komorové vakuum: Mód vysokého vakua: <1x10-2 Pa 

Tubusové vakuum:     <1x10-2 Pa 

Doba čerpání po výměně vzorku: typicky < 3 minuty 

Odpružení komory a tubusu: pneumatické 

Řízení mikroskopu: Všechny funkce mikroskopu jsou řízeny pomocí klávesnice, myši 

a trackballu prostřednictvím programu VegaTC využívajícího 

operačního systému WindowsTM. 

 

Vady vyskytující se ve struktuře vzorků 

Struktura vzorků, tedy trhliny a vady, se zkoumaly po statické ohybové zkoušce, kde 

se hledal začátek a cesta šíření trhlin. 

 

Vady na povrchu 

- tyto vady se vyskytovaly u všech typů vzorků a celkový počet bylo 9. 

 

Povrchové defekty 

- těchto vad bylo 12 a také se objevily u všech typů vzorků. 

 

Pór pod povrchem 

- nejčastěji se jednalo o dutinu v určité hloubce pod povrchem (nejčastěji v rozmezí 

0,1 – 0,45 mm, v několika případech 0,05 mm a 0,9 mm). Ve struktuře se také 
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objevilo kobaltové jezírko (dutina vyplněná kobaltem) a od tohoto místa se dále 

šířily trhliny. Tyto vady jsou znázorněny na obrázku 28 a 29. Těchto vad bylo 

nejvíce a celkem se jich vyskytlo 20 a byly u všech typů vzorků. 

 

  

Obrázek 28 – Pór pod povrchem 

 

  

Obrázek 29 – Pór pod povrchem – kobaltové jezírko 
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Roh povrch 

- v tomto případě byly vady iniciovány na rohu vzorku. Tato vada se celkem vyskytla 

2x u vzorků C13. 

 

Trhliny 

- ty se podařilo během teplotních šoků iniciovat jen u několika vzorků, kdy začátek 

trhliny nebyl u nějaké vady, ale byl způsoben teplotním namáháním. Celkem se 

vyskytla u 3 vzorků z materiálu C13. Na obrázku 30 vpravo je trhlina lépe viditelná 

– černá linka. 

 

  

Obrázek 30 – Trhlina u vzorku C13 (WC-Co13-Cr3C20,6) při 600°C 

 

Vzorky byly také před začátkem teplotních šoků označeny na čelech tečkou nebo 

dvěma tečkami. Tyto tečky byly zhotoveny vyjiskřením (obrázek 31). To se ale nakonec 

ukázalo jako nevýhodné, protože to byla příčina vzniku dalších vad na vzorcích. Od těchto 

míst pak vznikaly podélné trhliny a některé vzorky se během teplotních šoků rozpůlily na 

dvě poloviny (obrázek 32). 
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Obrázek 31 – Značky na čele vzorků 

 

 

Obrázek 32 – Rozpadlý vzorek během teplotních šoků vlivem vyjiskřeného označení na 

pravém čele 

 

Výskyt vad u zkoušených materiálů 

Následující obrázky  mají za úkol naznačit, zda se vady v materiálech opakovaly nebo 

ne. Je vidět, že zjištěná data se drží podél lineární závislosti a nemají moc velký rozptyl, to 

znamená, že vady se ve vzorcích opakovaly. Tento výskyt byl zpracován pomocí 

Weibullova rozdělení pravděpodobnosti. 

 

Tabulka 11 – Vypočtené hodnoty pro výskyt vad u WC-Co7-Cr3C20,3 

i p(f) yi ln(p) 

1 0,045455 -3,06787 7,290272 

2 0,11039 -2,14582 7,357237 

3 0,175325 -1,64628 7,463162 

4 0,24026 -1,29179 7,472898 
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i p(f) yi ln(p) 

5 0,305195 -1,01026 7,481227 

6 0,37013 -0,77167 7,572218 

7 0,435065 -0,56029 7,573704 

8 0,5 -0,36651 7,600663 

9 0,564935 -0,18361 7,634506 

10 0,62987 -0,00612 7,669892 

11 0,694805 0,171265 7,681859 

12 0,75974 0,354898 7,692118 

13 0,824675 0,554526 7,716189 

14 0,88961 0,790156 7,725021 

15 0,954545 1,128508 7,732229 

 

 

Obrázek 33 – Výskyt vad u materiálu WC-Co7-Cr3C20,3 (A7) 

 

 

Tabulka 12 – Vypočtené hodnoty pro výskyt vad u WC-Co10-Cr3C20,5 

i p(f) yi ln(p) 

1 0,045455 -3,06787 7,701278 

2 0,11039 -2,14582 7,730316 

3 0,175325 -1,64628 7,769009 

4 0,24026 -1,29179 7,785939 
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i p(f) yi ln(p) 

5 0,305195 -1,01026 7,813336 

6 0,37013 -0,77167 7,822345 

7 0,435065 -0,56029 7,86951 

8 0,5 -0,36651 7,8776 

9 0,564935 -0,18361 7,889265 

10 0,62987 -0,00612 7,991781 

11 0,694805 0,171265 8,02251 

12 0,75974 0,354898 8,080079 

13 0,824675 0,554526 8,083723 

14 0,88961 0,790156 8,086851 

15 0,954545 1,128508 8,202025 

 

 

Obrázek 34 – Výskyt vad u materiálu WC-Co10-Cr3C20,5 (B10) 

 

Tabulka 13 – Vypočtené hodnoty pro výskyt vad u WC-Co13-Cr3C20,6 

i p(f) yi ln(p) 

1 0,042683 -3,132225248 6,20276424 

2 0,103659 -2,212435104 6,7243203 

3 0,164634 -1,715434731 7,12314888 

4 0,22561 -1,363831192 7,4363662 
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i p(f) yi ln(p) 

5 0,286585 -1,085619582 7,51868539 

6 0,347561 -0,850883229 7,76084249 

7 0,408537 -0,644060966 7,87378772 

8 0,469512 -0,455772085 7,8976819 

9 0,530488 -0,27963321 8,00081853 

10 0,591463 -0,11073738 8,01458637 

11 0,652439 0,055259819 8,04304691 

12 0,713415 0,222918587 8,04579819 

13 0,77439 0,398070176 8,04865057 

14 0,835366 0,590022808 8,09847322 

15 0,896341 0,818304331 8,15804748 

16 0,957317 1,148657626 8,24603439 

 

 

Obrázek 35 – Výskyt vad u materiálu WC-Co13-Cr3C20,6 (C13) 
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Závěr 

Cíle této práce byly: 

- iniciovat trhliny u vzorků teplotními šoky, 

- zjištění ohybové pevnosti vzorků po vystavení tepelnému namáhání, 

- vliv výroby a struktury materiálu na výsledné vlastnosti vzorků (pevnost v ohybu). 

 

Zkoušené vzorky mají jemnozrnnou strukturu a patří do skupiny slinutých karbidů 

s nejvyšší ohybovou pevností (TRS). Nevýhodou slinutých karbidů s jemnozrnnou 

strukturou je snazší a rychlejší šíření trhlin. Trhliny ve slinutých karbidech se šíří po 

hranicích zrn a výsledná trhlina má velmi „kostrbatou“ cestu. Proto pokud zjemníme zrno, 

tím se cesta pro šíření trhliny více narovná a probíhá rychleji. Pro náš výzkum, tedy 

k zjištění zbytkové pevnosti v ohybu po tepelném namáhání a vzniku trhlin, by bylo 

výhodnější použít slinuté karbidy s hrubozrnnější strukturou a to z důvodu lepší iniciace 

trhlin. 

 

Iniciovat trhliny pomocí teplotních šoků se povedlo jen u jednoho materiálu a to u 

materiálu WC-Co13-Cr3C20,6 (C13) při 600°C. Zde vznikla trhlina jen díky tepelnému 

namáhání bez přičinění nějaké vady. 

 

 

Obrázek 36 – Trhlina iniciovaná vlivem tepelného namáhání (tmavá čára) 
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Při výrobě vzorků se provedla další významná chyba. Vzorky byly vyráběny procesem 

práškové metalurgie pro výrobu tvářecích nástrojů bez použití HIP. To je důvod většího 

výskytu vad ve struktuře vzorků. 

 

Při samotném provádění teplotních šoků nebyly provedeny chyby ovlivňující výsledky 

měření, ovšem pro přesnější výsledky bych navrhl několik opatření: 

- neoznačovat vzorky na čelech vyjiskřením značky, 

- ústí trubice během ohřevu zakrýt např. zátkou ale tak, aby nedocházelo k velkému 

hromadění plynu v trubici, 

- manipulační přípravky vyrobit z materiálu odolávajícímu vysokým teplotám, aby se 

při 700°C nekroutil, 

- k manipulaci s ochlazenými vzorky používat rukavice, aby nedošlo k oxidaci 

vlivem dotyku vzorku s holými prsty. 

 

Vady ve vzorcích neměly veliký vliv na výslednou zbytkovou pevnost v ohybu. Pokud 

vady měly závažný charakter, projevilo se to ještě při provádění tepelných šoků rozpadem 

vzorku. Z hlediska zjištění zbytkové pevnosti slinutých karbidů po vystavení tepelnému 

namáhání byly zjištěny hodnoty: 

• slinutý karbid WC-Co7-Cr3C20,3 (A7) 

- je materiál s nejnižším obsahem pojící fáze (7% Co), tento materiál je ze 

zkoušených vzorků nejtvrdší, ale nejméně houževnatý, což se potvrdilo 

nejnižší ohybovou pevností. Naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí 

1500 – 2300 MPa, 

- průměrné hodnoty jsou při teplotách 500°C 2047,4 MPa, 600°C 2079,9 

MPa, 700°C 1798,1 MPa, 

- zajímavé je, že pevnost v ohybu vzrostla při 500°C a 600°C oproti hodnotě 

získané u referenčního vzorku při 0°C zhruba o 150 MPa, při 700°C klesla 

o 100 MPa. 

 

• slinutý karbid WC-Co10-Cr3C20,5 (B10) 

- je materiál s obsahem pojící fáze 10% Co. Tento materiál je více 

houževnatý (díky vyššímu podílu Co) a hodnoty pevnosti v ohybu byly 

proto vyšší. Pohybovaly se v rozmezí 2200 – 3200 MPa, v jednom případě 

až 3600 MPa, 
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- průměrné hodnoty jsou při 500°C 3045,9 MPa, 600°C 2647,1 MPa, 700°C 

2833 MPa, 

- po vystavení tepelnému namáhání pevnost v ohybu celkově vzrostla: při 

500°C o 500 MPa, 600°C o 100 MPa a při 700°C o 300 MPa. 

 

• slinutý karbid WC-Co13-Cr3C20,6 (C13) 

- tento materiál má nejvyšší obsah pojící fáze (13% Co), proto by měl mít 

nejvyšší ohybovou pevnost z trojice zkoušených materiálů. Pevnost se 

pohybovala v rozmezí 2300 – 3100 MPa. V několika případech klesla 

pevnost pod 2000 MPa (především vlivem trhlin), v jednom případě 

dosahovala hodnoty 3500 MPa, 

- při 500°C byla průměrná hodnota 2676,3 MPa, při 600°C 1578,1 MPa a při 

700°C 2618,5 MPa, 

- po tepelném namáhání pevnost v ohybu klesla: při 500°C o 400 MPa, 600°C 

o 1500 MPa (vliv trhliny), při 700°C o 400 MPa. 

 

Odolnost zkoušených slinutých karbidů vůči iniciaci trhlin vlivem tepelného namáhání 

je nejnižší u materiálu WC-Co13-Cr3C20,6 (C13), i když má nejvyšší podíl pojící fáze. U 

ostatních dvou materiálu lze podle zjištěných dat říci, že odolnost proti vzniku trhlin je 

vyšší. O kolik je tato odolnost vyšší by mohlo být dalším předmětem zkoumání např. 

vylepšením stávající metody (výroba vzorků s pomocí HIP, větší počet vzorků, 

neoznačovat vzorky jiskřením, zkrátit dobu mezi vytažením vzorků z pece a ponořením do 

chladícího média). 

 

Nejvyšší zbytkovou pevnost v ohybu má slinutý karbid WC-Co10-Cr3C20,5 (B10). 

Poté je slinutý karbid WC-Co13-Cr3C20,6 (C13) a nakonec slinutý karbid WC-Co7-

Cr3C20,3 (A7), který vykazoval nejnižší hodnoty při všech teplotách. 
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