








Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá nejpoužívanějším řezným materiálem dnešní doby, slinutým 

karbidem. V úvodu práce jsou popsány běžně používané řezné materiály, základní rozdělení 

slinutých karbidů, jejich použití a chemické složení jednotlivých skupin karbidů. Dále tato 

práce popisuje chemické povlakování jako ochranu břitové destičky před poškozením, druhy 

povlaků a metody povlakování typu PVD a CVD. 

Experimentální část se zabývá určení vhodného druhu slinutého karbidu při obrábění  

nerezové oceli s označením X8CrNiTi18-10, vyhodnocení životnosti testovaných VBD                   

a porovnání finančních nákladů na obrábění. 
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Slinutý karbid, řezné materiály, chemické povlakování                                      

 

ABSTRACT 

 

This bachelor thesis deals with the most widely used cutting material at this time – sintered 

carbide. The opening of thesis describes commonly used cutting materials, basic classification 

of sintered carbides, their application and chemical composition of particular carbide 

categories. Further thesis describes chemical coating as a cutting tip’s protection against 

damage, types of coating, PVD and CVD coating methods. 

The experimental part deals with determination of sintered carbide’s suitable type for cutting 

of  stainless steel  X8CrNiTi18-10, evaluation of tested cutting tip’s working life and 

comparison of cutting financial costs. 
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1. ÚVOD 

Průmyslové podniky na celém světě používají při výrobě strojních součástí

z  rozličných materiálů různé metody obrábění, z nichž největší podíl tvoří soustružení,

frézování a vrtání. Proces obrábění se realizuje pomocí prvků systému stroj- nástroj-obrobek,

ze  kterých je nejdůležitější analýza vzájemné interakce nástroje a obrobku. Výsledkem této

interakce je opracovaný povrch materiálu.

                  V současné době se mění vlastnosti aplikovaných konstrukčních materiálů, což

způsobuje problémy při obrábění. A právě obrobitelnost je hnací silou vývoje nových řezných

materiálů. K odebraní třísky a vytváření nových povrchů požadovaného tvaru, rozměrů

a jakosti musí být k dispozici řezný nástroj, jehož břit má odpovídající houževnatost

a současně vysokou tvrdost v oblasti ostří, která nesmí příliš poklesnout ani při vysokých

pracovních teplotách [1].

Soudobé řezné nástroje pro strojní obrábění jsou vyráběny z rozmanitých

materiálů – od nástrojových ocelí přes slinuté karbidy, cermety, řeznou keramiku

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

Tento široký sortiment materiálu je důsledkem dlouhodobého a intenzivního výzkumu

a vývoje v dané oblasti a má úzkou souvislost s rozvojem konstrukčních materiálů, které

je třeba efektivně obrábět [1,3].

                   Cílem této bakalářské práce je charakterizovat a analýzovat obrábění nerezových

ocelí a to konkrétně oceli X8CrNiTi18-10. Provozní spolehlivost řezného nástroje je

charakterizována především řezivostí břitu. Je to soubor vlastností, které komplexně ovlivňují

výkon řezného nástroje. Dále si tato práce klade za cíl popsat slinutý karbid jako nejdůležitější

materiál pro moderní obrábění ocelí a chemické povlakování jako důležitou ochranu břitové

destičky.

2. MODERNÍ ŘEZNÉ MATERIÁLY

                   Aplikační oblasti materiálů pro nástroje jsou vymezeny jejich vlastnostmi

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

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

v tlaku a ohybu).
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                    Nástrojové materiály s vysokou tvrdostí lze použít při vyšších řezných

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

zatížení nad mechanickým, naopak u houževnatých nástrojových materiálů lze použít vyšší

posuvová rychlost (hrubování), kde v důsledku většího průřezu třísky převládá mechanické

zatížení před tepelným [1,2].

2.1  KLASIFIKACE ŘEZNÝCH  MATERIÁLŮ

Současné rozdělení řezných materiálů se dělí na dvě skupiny a to na kovové

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

supertvrdé materiály).

2.1.1  Nástrojové oceli

      Tento druh řezného materiálu můžeme zařadit mezi ušlechtilé oceli. Zhotovují se

z nich především nástroje na obrábění, řezání, stříhání, tváření za tepla i studena, měřidla

apod. Podle chemického složení je lze dále dělit na :

• Uhlíkové oceli

• Slitinové oceli

• Rychlořezné oceli

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

odolnost proti otupení zajišťuje její martenzitická struktura. Vyrábí se z nich málo namáhané

nástroje jako např. ruční nástroje a nářadí (pilníky, sekery, kladiva, sekáče) [6].

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

manganem, molybdenem, chromem, niklem a wolframem. Vyrábí se z něj nástroje s vyšším

namáháním jako např. výhrubníky, výstružníky, závitníky a dřevoobráběcí nástroje [6].

Rychlořezné oceli – jsou vysokolegovány legujícími prvky, mezi které patří zejména W, Cr,

V, Mo. Vyrábějí se z nich především soustružnické nože, frézy a pilové kotouče [6].
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2.1.2 Slinuté karbidy

                  Mají nejvyšší modul pružnosti, ohybovou pevnost a dobrou lomovou houževnatost

a proto mohou být použity pro obrábění vysokými posuvovými rychlostmi a pro těžké

přerušované řezy.

Povlakované slinuté karbidy lze považovat za jednoduché “ kompozitní “

materiály, protože jsou složeny z pevného a relativně houževnatého karbidového podkladu

a termochemicky stabilního, tvrdého povlaku. Výsledkem jsou řezné materiály pro nejširší

aplikace při vysokých řezných rychlostech, které umožňují velké úběry materialu a jsou

vhodné  i pro přerušované řezy [1].

2.1.3  Cermety

                   Cermety mohou být užity pro vyšší posuvové rychlosti než řezná keramika a pro

řezné rychlosti na úrovni povlakovaných slinutých karbidů. Vzhledem k nižší houževnatosti

jsou však jejích aplikace většinou omezeny na lehké a střední řezy. Dobře se uplatňují i při

obrábění nerezových ocelí [1].

2.1.4 Řezná keramika

Řezná keramika na bázi Al2O3 je užívána pro obrábění vysokými řeznými

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

termochemickou stabilitu, ale nízkou houževnatost. Je vynikajícím nástrojovým materiálem

pro obrábění šedých litin, ale není příliš vhodná pro obrábění ocelí a tvárných litin, kde

vykazuje rychlé opotřebení [2].

2.1.5 Supertvrdé materiály

Syntetický diamant a kubiký nitrid boru mají obvzláště vysokou tvrdost

(HV≥50 GPa) a vynikající odolnost proti opotřebení, ale vzhledem k ceně nástroje, malým

možnostem změny jejich tvaru jsou určení aplikace omezeny pouze na speciální případy

obrábění. Hlavní aplikaci diamantu je obrábění neželezných slitin (zejména na bázi hliníku),

keramiky a nekovových materiálů. KNB je velmi dobrým nástrojovým materiálem pro

obrábění superslitin, kalených ocelí a litin [2].
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Schématické porovnání použití hlavních skupin (druhů) materiálů řezných nástrojů je

uvedeno na obr. 1.

Obr. 1   Oblasti aplikace nejpoužívanějších materiálů pro řezné nástroje [13].

3. SLINUTÉ KARBIDY

Slinuté karbidy jsou v podstatě heterogenní materiály vyráběné cestou práškové

metalurgie. Hlavními složkami těchto heterogenních kompozitů jsou karbidy

vysokotavitelných kovů , např. W, Ti, Ta, Nb, Mo, které jsou promíchané s kovem o nižší

tavící teplotě, kterým je nejčastěji kobalt.

Používá se na výrobu vyměnitelných břitových destiček pro soustružnické nože

a frézy, na namáhané části tvářecích nástrojů a na výrobu různých součástí vystavených

velkému opotřebení jako např. různé trysky a protahovací nástroje. Obráběním těmito nástroji

se získává povrch s nízkou drsností, lze ho použít při obrábění tvrdokovu a k obrábění

kalených ocelí.

Řezná hrana SK se vyznačuje vysokou tvrdostí, odolností vůči opotřebení,

je otěruvzdorná a teplotně odolná.  Je však zároveň křehká a má nižší mechanickou odolnost 

(proti vzniku mikrotrhlin, odštípnutí apod.).
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3.1  HISTORICKÝ  VÝVOJ

                   Již z dřívějších dob jsou známy látky, které mají vyšší tvrdost než kalené

nástrojové oceli. Z přírodních materiálů to jsou např. diamant a korund, které byly využívány

pro broušení kovů již na přelomu 19/20. století, nebyly ale v důsledku své nízké

houževnatosti vhodné pro klasický řezný nástroj pro obrábění kovů. Kvalitativní skok ve

vývoji tvrdých materiálů byl zaznamenán až při využití elektrické pece, která umožnila zvýšit

pracovní teploty procesu jejich výroby. Mnoho vědců, inženýrů a vynálezců se právě pomocí

elektrické pece pokoušelo vyrobit umělý diamant. Vzhledem k tehdejší úrovní znalostí se jim

to samozřejmě nepovedlo, získali přitom ale nové karbidy, boridy atd. Mezi nimi zejména

karbid wolframu vykazoval vysokou tvrdost a přitom měl mnoho charakteristických

vlastností, kterými se podobal kovům.

                   K počátku tohoto století se váže zjištění, že výborné řezné vlastnosti

rychlořezných ocelí jsou dány přítomností velmi tvrdých karbidických částic v kovové

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

nástrojů z čistého karbidu wolframu. Se značnými potížemi byl takový materiál připraven,

ale pro užití v praxi se ukázal příliš křehkým.

Počátkem roku 1900 se podařilo vyrobit žhavící vlákno z wolframového prášku

s velikostí zrn řádově několik µm. Tím začal rozvoj práškové metalurgie, vědního oboru,

který s definitivní platností vyřešil problém výroby nových řezných materiálů na bázi WC,

které se vyznačovali do té doby nevídanou tvrdostí a odolností proti opotřebení.

K průkopníkům daného oboru patří zejména Karl Schroter, který od roku 1914 pracoval pro

firmu Osram v Německu. Ohřál práškový wolfram smíchaný s uhlíkem a získal tak práškový

karbid wolframu mikrometrické zrnitosti. Zjistil, že pokud se takto vyrobený WC důkladně

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

rovněž ve formě jemnozrnného prášku) a vylisovaný celek je ohříván na vysokou teplotu

(nad 1300 stupňů ve vodíkové atmosféře), lze získat výrobek s nízkou pórovitostí, velmi

vysokou tvrdostí a značnou pevností. Výsledný materiál je pak dokonale vytvrzen a spojen

do jednoho celku houževnatým kovem (brzy bylo zjištěno, že nejvhodnějším pojícím kovem

je kobalt). Takto nově vyvinutý materiál umožnil řádové zvýšení řezných rychlostí a brzy se

stal základem další důležité skupiny nástrojových materiálů, skupiny slinutých karbidů, která

dnes zaujímá největší objem materiálů pro řezné nástroje [1]. Historický vývoj slinutých

karbidů dokumentuje tab. 1.
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Tab. 1   Historický vývoj slinutých karbidů [14].

Rok Nový materiál, technologie

1923 – 25 WC – Co

1929 – 31 WC –TiC – Co

1930 – 31 WC – TaC (VC,NbC) – Co

1933 WC – TiC – TaC(NbC) – Co

1938 WC – Cr3C2 – Co

1947 – 70 Submikrometrové WC – Cr3C2 – Co

1956 WC – TiC – Ta(Nb)C – Cr3C2

1959 WC –TiC – HfC – Co

1965 – 75
Vysokoteplotní izostatické (HIP), SK pod obchodním označením Keziz, firma
Kennametal

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

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

1969 CVD povlak TiC na vyměnitelné břitové destičce, firma Sandvik Coromant

1969 – 71 Termochemické povrchové kalení

1969 – 79 Komplexní karbidy

1971 CVD povlak Al2O3, Lux a spolupracovníci

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

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

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

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

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

1981 Vícenásobné tenké povlaky typu Al(O,N)

1987 – 89 PVD povlaky TiAlN

1992 – 96 PACVD povlaky, CVD diamantové povlaky

1995 Funkčně gradientní slinuté karbidy (gradientní struktura), Japonsko

1995 – 96 CVD povlaky kubického nitridu boru – laboratorní vývoj
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3.2 NEPOVLAKOVANÉ  SLINUTÉ  KARBIDY 

Dnešní slinuté karbidy se skládají převážně z karbidů wolframu, titanu, tantalu,

niobu a pojiva kobaltu. Podle množství jednotlivých komponentů získáme řezné materiály

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

odolností proti opotřebení a různými mechanickými vlastnostmi. V tab. 2 jsou uvedeny

hodnoty chemického složení jednotlivých skupin karbidů a porovnání tvrdosti.

Tab. 2  Označení a složení základních skupin karbidů podle ISO [2,4].

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

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

3.2.1   Rozdělení a značení slinutých karbidů

Současné standardní (běžné, nepovlakované) slinuté karbidy pro řezné aplikace

jsou na základě svého užití rozdělovány normou ISO. Roztřídění podle použití uvnitř

jednotlivých skupin je dáno pracovními podmínkami. Podskupiny se označují dvojmístným

číslem, které vyjadřuje houževnatost přiřazených druhů a jejich odolnost vůči otěru.
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                  V podskupinách s nízkým číslem jsou u všech tří hlavních skupin slinutých

karbidů druhy s velkou odolností proti otěru a malou houževnatostí (např. P 10)

a v podskupinách s vysokým číslem je tomu naopak (např. P 50). 

Slinuté karbidy je možné rozdělit podle typu obrábění do těchto skupin [3] :

skupina P (WC + TiC + Co) – slinuté karbidy pro obrábění materiálů, které tvoří dlouhou

plastickou třísku.

skupina M (WC + TiC + TaC + NbC + Co) – slinuté karbidy pro obrábění materiálů, které

tvoří dlouhou a střední třísku.

skupina K (WC + Co) – slinuté karbidy pro obrábění materiálů, které tvoří krátkou, drobivou

třísku.

Typické struktury uvedených slinutých karbidů jsou dokumentovány na obr. 2 a obr. 3.

Obr. 2   Struktura WC-Co (jemné zrno) [5]. Obr. 3  Struktura WC-TiC-Co (hrubé zrno) [5].

3.2.2 Slinuté karbidy skupiny P 

Slinuté karbidy skupiny P (barva značení modrá) je určená pro obrábění

materiálů, které tvoří dlouhou plastickou třísku, jako jsou uhlíkové oceli, slitinové oceli

a  feritické  nerezavějící  oceli. Řezný proces je obvykle doprovázen velkými řeznými silami

a značným opotřebením na čele nástroje. Vhodnost slinutých karbidů skupiny P pro obrábění

materiálů, které tvoří dlouhou třísku je dána též vyšší tvrdostí TiC za vyšších teplot, ve

srovnání s WC [1,3].
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3.2.3 Slinuté karbidy skupiny M

Slinuté karbidy skupiny M (barva značení žlutá) je určená pro obrábění materiálů,

které tvoří dlouhou a střední třísku, jako jsou lité oceli, austenitické nerezavějící oceli a tvárné

litiny. Vzhledem k relativně vysoké houževnatosti se SK této skupiny též často používají pro

těžké hrubovací a přerušované řezy. Řezné síly dosahují středních až vysokých hodnot [1,4].

3.2.4 Slinuté karbidy skupiny K 

Slinuté karbidy skupiny K (barva značení červená) je určená pro obrábění

materiálů, které tvoří krátkou, drobivou třísku (zejména pro litiny, neželezné slitiny

a nekovové materiály). Řezné síly jsou přitom obvykle nízké. Karbid wolframu, který tvoří

jedinou tvrdou strukturní složku této skupiny SK má za pokojové teploty zhruba stejnou

tvrdost jako TiC, s rostoucí teplotou ale ztrácí tvrdost rychleji než TiC. Proto jsou slinuté

karbidy této skupiny nevhodné pro obrábění materiálů tvořící dlouhou třísku, která mnohem

více tepelně zatěžuje čelo nástroje [2,4].

                   Z běžných slinutých karbidů skupin P,M,K je pouze omezený počet druhů užíván

pro lehké a dokončovací operace (vysoká řezná rychlost, nízká posuvová rychlost a hloubka

řezu). Druhy s vyšším číselným označením jsou používány pro střední a těžké obrábění nebo

hrubování, (tab. 3). Jsou lepší volbou pro obrábění v přerušovaném řezu díky své vyšší

houževnatosti. Při nepřerušovaném obrábění mají slinuté karbidy s nižším obsahem pojící

fáze lepší řezivost vzhledem k větší odolnosti proti plastické deformaci. Jak již bylo uvedeno,

jsou to karbidy s nižším číselným označením [1].

3.2.5 Slinuté karbidy – výroba

                   Výroba slinutých karbidů představuje typickou metodu oboru nazývaného

prášková metalurgie, který se zabývá přípravou prášku odpovídajících karbidů a pojících

kovů, jejich smísením v patřičných poměrech, lisováním směsi a slinováním výlisků.

Podstatou procesu je lisování směsi prášku tvrdých karbidických částic s práškem

pojícího kovu, nejčastěji kobaltu a následné slinování při teplotě blízké bodu tavení pojiva.
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Tím vzniká kompaktní materiál, jehož tvrdost se blíží tvrdosti výchozích karbidů a který

vyniká poměrně vysokou pevností (zejména v tlaku), protože jeho struktura je tvořena pevnou

kostrou pojícího kovu, která obklopuje zrna relativně křehkých karbidů.

Obecný postup výroby slinutých karbidů : 

• Výroba práškového wolframu

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

• Příprava směsi uvedených prášků (míchání, mletí)

• Formátování směsi

• Předlisování sformátovaných směsí

• Úprava tvaru předslinutých těles

• Slinování

• Vysokoteplotní izostatické lisování

Tvrdé karbidické částice pro výrobu slinutých karbidů jsou připravovány některou

z následujících metod : 

• Litím

• Karbidizací práškových kovů pomocí uhlíku v pevném skupenství

• Usazováním z plynné fáze

• Chemickým vylučováním z nauhličených feroslitin

• Usazování při elektrolýze roztoků odpovídajících solí

Soudobé výrobní procesy práškové metalurgie dovolují s velkou přesností řídit

a kontrolovat jak složení slinutých karbidů, tak jejich zrnitost. Pojící fáze umožňuje slinování

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

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

vodivost [1].
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Tab. 3  Použití slinutých karbidů [7].

Druh
ISO Obráběný materiál Pracovní podmínky

P 01.3 Ocel, ocel na odlitky
Jemné obrábění, tuhá soustava, vysoká rychlost,
malý průřez třísky. Nevhodný pro proměnnou
hloubku řezu a hrubý povrch

P 01.4 Ocel, ocel na odlitky
Jemné obrábění, tuhá soustava, vysoká rychlost,
malý průřez třísky.

P 10 Ocel, ocel na odlitky
Jemné obrábění, tuhá soustava, vyšší rychlost,
střední průřez třísky. Kopírování na
poloautomatech

P 20 
Ocel, ocel na odlitky,
temperovaná litina

Polohrubování, přerušovaný záběr, střední průřez
třísky, kopírování, frézování, vystružování,
vrtání, hoblování

P 30 
Ocel, ocel na odlitky,
temperovaná litina

Hrubování, větší průřez třísky. Hrubé frézování,
vrtání, hoblování

P 40 
Ocel, ocel na odlitky, nečistý
povrch

Hrubování, velký průřez třísky, nižší rychlost,
přerušovaný záběr

P 50 
Ocel, ocel na odlitky, nečistý
povrch

Hrubování, velký průřez třísky, malá rychlost,
přerušovaný záběr

M 10 
Těžko obrobitelná
austenitická ocel, legovaná
litina a ostatní kovy

Jemné obrábění a polohrubování, střední řezné
podmínky

M 20 

Těžko obrobitelné
austenitické oceli, legované
litiny aj. žáropevné a
žárovzdorné materiály

Polohrubování i hrubování, nižší rychlost,střední
průřez třísky, přerušovaný řez

M 30 

Těžko obrobitelné
austenitické oceli, legované
litiny aj. žáropevné a
žárovzdorné materiály

Hrubování frézováním, nízké rychlosti, větší
průřez třísky

M 40 

Těžko obrobitelné
austenitické oceli, legované
litiny aj. žáropevné a
žárovzdorné materiály

Hrubování frézováním, nízké rychlosti, větší
průřez třísky, vysoká posuvová rychlost

K 01 Speciání tvrdé litiny
Jemné obrábění i polohrubování, nízká rychlost a
střední průřez třísky

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

Jemné obrábění i polohrubování, menší průřez
třísky

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

Jemné obrábění i polohrubování, střední rychlost
a střední průřez třísky

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

Střední rychlosti

K 40 Dřevo, neželezné kovy Střední rychlosti
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4. CHEMICKÉ POVLAKOVÁNÍ SLINUTÝCH KARBIDŮ

                   Od řezných nástrojů se požaduje, aby vykazovaly co možno nejvyšší

otěruvzdornost, s tím spojenou vysokou tvrdost a současně i velkou houževnatost. Uvedené

základní vlastnosti jsou u slinutých karbidů protichůdné. Ideálním výrobkem by mohla být

destička s houževnatým jádrem a otěruvzdorným povrchem. Po úvodních nevydařených

pokusech s nalisováním vícevrstvých destiček se ukázalo, že vrstvičky karbidu TiC nebo

nitridu TiN o síle několika mikrometrů vyloučené z plynné fáze velmi pevně drží na povrchu

destiček ze slinutého karbidu. Pnutí jako u vícevrstvých destiček se nevyskytuje vzhledem

k tenké vrstvě karbidického povlaku [2,5].

4.1  POVLAKOVANÉ  SLINUTÉ  KARBIDY 

                   V současné době jsou prakticky všechny materiály pro řezné nástroje (slinuté

karbidy, cermety, řezná keramika) opatřovány povrchovou vrstvou tvrdých a otěruvzdorných

povlaků. Povlakované slinuté karbidy jsou složeny z pevného karbidového podkladu ,

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

řezné a posuvové rychlosti, vysoký úběr třísky a přerušovaný řez.

                   Hlavním cílem povlaků je snížit součinitel tření, neulpívání třísek na čele nástroje,

získání tvrdého povrchu při zachování houževnatého jádra, zamezení vzniku nárůstků

a zejména prodloužení životnosti nástroje. Získáme tak vysoce kvalitní nástroje, zajišťující

vysoký úběr materiálu, vysoké řezné rychlosti i možnost využití pro přerušované řezy. Jako

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

povlaky Al2O3 přišly na trh nejpozději.

                   Původně postačovalo několik typů povlaků jako konkurence jiným nástrojovým

materiálům, v současnosti je z hlediska uspokojování rostoucích požadavků každoročně

vyvíjeno a zdokonalováno mnoho nových druhů povlakovaných slinutých karbidů pro různé

řezné aplikace. Jednotlivé materiály se navzájem liší druhem povlaků, kombinací vrstev,

tloušťkou povlaků, metodou povlakování, substrátem atd. Pro konkrétní aplikaci řezného

nástroje s povlakovanou břitovou destičkou je velmi důležitá správná kombinace všech

uvedených faktorů, protože zejména na této skutečnosti závisí efektivnost jeho užití [1,2].
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4.1.1  Vývojové stupně chemického povlakování

1.generace : jednovrstvý povlak (téměř výhradně TiC) s tloušťkou asi 7 µm a špatnou

soudržností podkladu a povlaku.

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

umožnilo vytvořit vrstvy povlaku o větší tloušťce (až 13 µm) bez nebezpečí jejich odlupování

při řezné aplikaci.

3.generace : vícevrstvý povlak (dvě až tři, případně i více vrstev) s ostře ohraničenými

přechody mezi jednotlivými vrstvami. Řazení vrstev odpovídá jejich vlastnostem tak, že jako

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

relativně nižší odolnost proti opotřebení, a jako poslední jsou nanášeny vrstvy, které nemusí

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

proti opotřebení. Nejčastěji bývají jednotlivé vrstvy řazeny v tomto pořadí (od podkladu

k povrchu) : TiC-Al2O3, TiC-TiN, TiC-TiCN-TiN, TiC-Al2O3-TiN.

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

s méně či více výraznými přechody mezi jednotlivými vrstvami (obr. 4 a obr. 5). Tyto vrstvy

jsou ze stejných materiálů, jaké se užívají u povlaků 3. generace [1].

Obr. 4   Povlak TiN+TiCN+Al2O3+ZrCN [5]. Obr. 5   Povlak TiN+ZrCN/ZrO2 [5].
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                    Vůbec nejnovější povlaky firem mají mezi podkladem a vlastním povlakem

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

tak i vícevrstvé povlaky podle různých způsobů a podmínek obrábění. Různé druhy povlaků

vykazují různé vlastnosti, např. TiC je nejtvrdší a má největší odolnost vůči abrazivnímu

opotřebení, naproti tomu TiN je měkčí a proto méně otěruvzdorný, ale je termodynamicky

stabilní a odolný proti tvorbě výmolů na čele nástroje. Al2O3 vykazuje největší

otěruvzdornost při vysokých teplotách, tedy při vysokých řezných rychlostech. Proto má

vícevrstvá technologie velký význam pro optimální kombinaci požadovaných vlastností

povlakovaných destiček. Aplikace vícevrstvých povlaků má rostoucí tendenci a řazení vrstev

je obvykle v posloupnosti substrát – TiC – TiCN – TiN – Al2O3.

4.1.2 Metody povlakování

Povlakované slinuté karbidy jsou vyráběny tak, že na podklad běžného slinutého

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

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

neobsahuje žádné pojivo, má o jeden i více řádů jemnější zrnitost a méně strukturních defektů

a tvoří bariéru proti difúznímu mechanizmu opotřebení nástroje. Podle principu se metody

povlakování dělí do dvou základních skupin a to na metodu PVD a metodu CVD. 

Metoda PVD – fyzikální napařování, je charakteristická nízkými pracovními teplotami

(pod 500 °C). Tato metoda se používá zejména pro povlakování nástrojů z rychlořezných

ocelí (nízká pracovní teplota zaručuje, že nedojde k tepelnému ovlivnění nástroje), pro

povlakování slinutých karbidů se dosud využívala méně často (v posledním období ale

dochází k poměrně  významnému  rozvoji metody PVD a rozšiřování  jejich aplikací také

v oblasti SK). Povlak je vytvářen napařováním, naprašováním nebo iontovým plátováním.

Fyzikální proces povlakování probíhá ve středním až vysokém vakuu. Při napařování je čistý

kov (obvykle Ti) odpařován pomocí elektrického oblouku.

                   K nevýhodám všech uvedených metod PVD patří relativně složitý vakuový

systém a požadavek pohybovat povlakovanými předměty, aby bylo zaručeno rovnoměrné

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

ostrých hran [2].
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Metoda CVD – chemické napařování z plynné fáze, které probíhá za vysokých teplot. Tato

metoda je hlavní metodou povlakování slinutých karbidů a může být realizována ve třech

variantách : 

• tepelně indukovaná

• plazmaticky aktivovaná

• fotonově indukovaná

Prvním materiálem, použitým pro CVD povlakování karbidů skupiny WC+Co,

byl karbid titanu (TiC). V četnosti výskytu byl doplněn vrstvami TiN, TiCN a Al2O3. Uvedené

povlaky se liší fyzikálními vlastnostmi, pevnostními charakteristikami, odolností proti

různým druhům opotřebení a koeficientem tření. Posledním významným průmyslově

realizovaným typem je diamantový povlak o tloušťce 5 až 8 µm. Lze jej aplikovat na

existující destičky s utvářeči složitých tvarů, které jsou levnější než tvarově jednodušší

destičky osazené kompakty z polykrystalického diamantu, připraveného za vysokých tlaků a

teploty, se stejnou oblastí aplikace [5].

                  Chemický proces povlakování je založen na reakci plynných chemických

sloučenin v bezprostřední blízkosti povrchu podkladového slinutého karbidu a následném

uložení produktů reakce na tomto povrchu. Poměrně velkým procentem je v přiváděných

plynech zastoupen nosný plyn (např. Ar, H2), který dopravuje danou směs plynů

k povlakovanému předmětu, umožňuje řízení celého procesu a výrazně ovlivňuje rychlost

růstu vrstvy povlaku.

Mezi hlavní výhody povlakování metodou CVD patří : 

• vysoká hustota povlaku

• vynikající adheze k podkladovému materiálu

• dobrá stechiometrie povlaku

• důsledné povlakování ze všech stran pomocí velkých pracovních tlaků

Nevýhodou metody CVD jsou vysoké pracovní teploty, které mohou mít nepříznivý vliv na

vlastnosti povlakovaného předmětu (netýká se slinutých karbidů). Tím je omezen rozsah

podkladových materiálů a proto je současný vývoj dané metody zaměřen zejména na snížení

pracovní teploty při zachování všech výše uvedených výhod [2].
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

                   Tato část bakalářské práce se zabývá testováním břitových destiček ze slinutých

karbidů a jejích správnou volbu při obrábění nerezových ocelí a to konkrétně oceli

s označením X8CrNiTi18-10. Experiment proběhl na obráběcím centru FERMAT VMCF

1600. Byly použity břitové destičky firem ISCAR, PRAMET a SECO.

5.1  MODERNÍ  OBRÁBĚNÍ  NEREZOVÝCH  OCELÍ 

                   Nerezové oceli patří do skupiny železných materiálů se zvláštními vlastnostmi.

Dle ČSN jsou zařazeny do třídy 17. Podle svých vlastností se dělí na korozivzdorné

(Cr≥12%), žáruvzdorné a žáropevné. Tyto vlastnosti nerezových ocelí ovlivňuje poměr

legujících prvků. Přesnější je rozdělení podle chemického složení – na oceli austenitické,

feritické, martenzitické, duplexní (austeniticko – feritické) a disperzně zpevněné [8].

Austenitické oceli – hlavními legurami je chrom a nikl. Vyznačují se vysokou odolností proti

korozi. Patří mezi velice obtížně obrobitelné materiály a mají vysoký sklon k deformačnímu

zpevňování.

Feritické oceli – vzhledem k tomu, že neobsahují niklovou složku, jsou tyto materiály velmi

dobře obrobitelné a přitom mají také dobrou odolnost proti korozi.

Martenzitické oceli – nejtvrdší a relativně křehké. Oceli s vysokou otěruvzdorností. Mají

mnohem vyšší obsah uhlíku, proto nemají příliš vysokou odolnost proti korozi, ale zato mají

vyšší tvrdost a zároveň pevnost.

Duplexní (austeniticko – feritické) oceli – vlastnostmi jsou podobné jak austenitickým tak

feritickým ocelím, mají ovšem až dvakrát vyšší žáropevnost a žáruvzdornost. Poměrně

obtížně obrobitelná.

Disperzně zpevněné – označovány také jako PH oceli (precipitačně vytvrzené). Mají vysoké

pevnostní charakteristiky za současně velmi příznivých parametrů houževnatosti. Mají vyšší

antikorozní odolnost než martenzitické nerezavějící oceli.
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5.1.1  Problémy při obrábění

                   Úlohou třískového obrábění je dosáhnout čistě obrobené plochy s přesnými

rozměry a v požadované kvalitě odebráním povrchové vrstvy materiálu z obrobku. Odebraný

materiál se přetváří a odvádí ve formě třísek, za jejich kontrolovaného vzniku a odvodu

z pracovní zóny. Základní pojmy nejlépe ilustruje obr. 6, pohled kolmý ke směru řezné

rychlosti.

Obr. 6   Břit nástroje odebírající třísku [5].

                  Oblast mezi třískou a dosud nedeformovaným materiálem se nazývá rovina střihu

a v ní probíhá vlastní obrábění, tz. oddělování materiálu povrchové vrstvy obrobku za vzniku

tepla a jeho transformace do třísky specifického typu. V oblasti břitu, v kontaktní ploše mezi

třískou a nástrojem, resp. mezi obrobkem a nástrojem, dochází k opotřebení nástroje, které

způsobuje kombinace mechanických, chemických a tepelných vlivů působící na nástroj. Ostří

bývá opatřeno větším či menším zaoblením, aby se cíleně ovlivnily funkční vlastnosti

nástroje. Rovněž i čelo nástroje se vhodně tvaruje, aby se dosáhlo žádoucího tvaru třísky při

obrábění konkrétního materiálu.

                   Jak již bylo řečeno, nerezové oceli jsou až na vyjímky, jako jsou feritické oceli,

těžko obrobitelné. Grafické porovnání obrobitelnosti materiálu nám znázorňuje obr. 7. 
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 Obr. 7   Obrobitelnost materialů [8].

 Co je to obrobitelnost ?

“ Obrobitelnost je souhrn vlastností, které určují jak lze určitý materiál obrábět “ [8].

Problémy přináší především rychlé opotřebení břitu, špatné lámání, špatný

odchod třísek a nízká tepelná vodivost tzn. teplo, které je zapotřebí odvést třískou

a obrobkem, je kumulované v destičce a v místě styku s obrobkem (vznik plastické deformace

řezné hrany).

                    Nárustky na břitu způsobují nízkou jakost povrchu. Difúze mezi povrchem

obrobku a břitu je dalším častým typem poškození. Velkým problémem při obrábění

nerezových ocelí je deformační zpevnění.

Co je to deformační zpevnění ?

“ Jestliže napětí přesáhne mez tažnosti, projeví se u nerezových ocelí deformační zpevnění.“

To znamená, že při opakovaném obrábění téhož materiálu je zapotřebí větších sil [8].
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5.1.2  Základní pravidla pro obrábění nerezových ocelí

• Zvolte silné destičky, nejlépe základní tvar, ovšem s ostrou geometrií.

• Užívejte velké hloubky řezu a posuvy.

• Veďte řez až pod tvrdou povrchovou vrstvou.

• Omezte vznik tepla.

• Využijte maximální hmoty karbidu (lepší odvod tepla).

• Volte houževnaté karbidové třídy pro hrubování a tvrdé karbidové třídy pro 

dokončovací operace [8,10].

5.1.3  Testované břitové destičky a jejich popis

                   Jak už bylo uvedeno výše, testování se účastnily břitové destičky firem ISCAR,

PRAMET a SECO.

Prvním testovaným výrobcem břitových destiček je firma ISCAR (obr. 8)

s označením 1505PDTR-76 a vyznačující se těmito charakteristikami [2,9]:

• Substrát  (WC-Co) s vysokým obsahem Co

• Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD

• Povlak TiN a TiCN

• Využitelný především pro obrábění nerezových ocelí

• Pro vyšší posuvové rychlosti

Obr. 8   Břitové destičky firmy ISCAR.
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                   Druhým testovaným výrobcem břitových destiček je firma PRAMET , která je

zastoupená hned třemi typy s označením APKX 1505PDER-M; 8230 (obr. 9), APKX

150516-M; 8026 (obr. 10) a APKX 1505PDER-M; 8040 (obr. 11). Jsou charakteristické

těmito vlastnostmi [11,12] :

APKX 1505PDER-M; 8230 

• Substrát (WC-Co)

• Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD

• Povlak  TiN a TiAlN

• Vysoká otěruvzdornost s dobrou houževnatostí břitu

• Střední a vyšší řezné rychlosti

Obr. 9   Břitové destičky firmy Pramet; 8230. 

APKX 150516-M; 8026 

• Substrát (WC-Co)

• Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD

• Povlak  (TiAlSi)N

• Kombinuje dobrou otěruvzdornost spolu s dobrou provozní spolehlivostí

• Střední řezné rychlosti

Obr. 10   Břitové destičky firmy Pramet; 8026.
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APKX 1505PDER-M; 8040 

• Substrát (WC-Co) s vysokým obsahem Co

• Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD

• Povlak  (TiAlSi)N

• Obrábění materiálů skupin P,M,S a K

• Nízké a střední řezné rychlosti

• Nestabilní záběrové podmínky

Obr. 11   Břitové destičky firmy Pramet; 8040.

                   Třetím testovaným výrobcem destiček je firma SECO a to s vyměnitelnými

břitovými destičkami s označením XOMX 120408 TR-ME08; F40M (obr. 12). 

Hlavní charakteristiky těchto plátků jsou [8,10] :

• Substrát  (WC-Cr3C2-Co)

• Nanostruktůrní povlak nanesený metodou PVD

• Povlak a TiN a TiAlN

• Použitelný pro všechny skupiny materiálů

• Vyšší řezné rychlosti

Obr. 12   Břitové destičky firmy SECO; F40M.
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5.2  ANALÝZA  A  VYHODNOCENÍ  TESTU

                   Aby byl test všech tří výrobců maximálně objektivní, byly použity frézovací

hlavy  o stejném průměru 100 mm a osazeny stejným počtem 8 kusů břitových destiček.

Řezná rychlost byla stanovena na 110 m.min¯¹ při úběru materiálu v hloubce řezu (ap) 4 mm

a 50 mm překryvu průměru frézy  (ae). Rozměry polotovaru výkovku byly 500x424x424 mm,

požadovaný rozměr po vyhrubování je 500x400x400 mm. Počet překrytí frézy nutný

k opracování polotovaru  na požadovaný rozměr je 96. 

Samotné obrábění materiálu X8CrNiTi18-10 probíhalo na obráběcím centru

Fermat VMCF 1600 při sérii 10 kusů.

5.2.1  Použité výpočty a vzorce

Seznam všech použitých vztahů potřebných k vyjádření terminologie ( tab. 5 )

a vyjádření výsledných  hodnot po opracování výkovku ( tab. 6 )  přehledně poskytuje tab. 4.

Tab. 4   Seznam  použitých vzorců.

Výpočet posuvu vf = fz × n × zn

Doba obrábění  = /

Velikost úběru materiálu =( × × )/1000

Velikost úběru materiálu na jedno překrytí 1  = ×

Velikost úběru materiálu na životnost
jedné destičky

= (  × 1 ) × 2

Výpočet otáček n = Vc × 1000/D × π

Výpočet řezné rychlosti Vc = π × D × n / 1000
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Tab. 5 Terminologie a jednotky použité pro technologii frézování. 

Terminologie a jednotky použité pro technologii frézování
výkovku z materiálu X8CrNiTi 18-10 pro výrobu zpětné klapky

ae [mm] šířka záběru 50 mm
ap [mm] hloubka řezu 4 mm
D [mm] průměr řezného nástroje 100 mm
fn [mm] posuv na otáčku 1,6 mm
fz [mm] posuv na zub 0,2 mm
lm [mm] délka obrábění 500 mm
n [min¯¹] otáčky vřetene (řezného nástroje) 350 ot/min
Q [cm³.min¯¹] velikost úběru materiálu 112 cm³ . min¯¹

Tc [min.] doba záběru 0,89 min
vc [m.min¯¹] řezná rychlost 110 m.min¯¹

vf [mm.min¯¹] posuvová rychlost 560 mm.min¯¹

zn [ - ] celkový počet zubů řezného nástroje 8 zubů
druh použitého frézování sousledné

Tab. 6   Výsledné hodnoty po opracování výkovku.

Výsledné hodnoty při použité technologii frézování výkovku použitím břitových
destiček ISCAR  ADKT 1505PDTR - 76 (359 Kč)

Qx vysledovaná maximální životnost 1 strany VBD 26 překrytí
QΣ [cm³ /1 VBD] úběr materiálu na životnost destičky 5183,36cm³ /1 VBD

Výsledné hodnoty při použité technologii frézování výkovku použitím břitových
destiček PRAMET TOOLS APKX 1505PDER-M;8040 (229Kč)

Qx vysledovaná maximální životnost 1 strany VBD 21 překrytí
QΣ [cm³ /1 VBD] úběr materiálu na životnost destičky 4186,56 cm³ /1 VBD

Výsledné hodnoty při použité technologii frézování výkovku použitím břitových
destiček SECO TOOLS XOMX 120408TR - ME08, F40M (210 Kč)

Qx vysledovaná maximální životnost 1 strany VBD 20 překrytí
QΣ [cm³ /1 VBD] úběr materiálu na životnost destičky 3987,2 cm³ /1 VBD 

Výsledné hodnoty při použité technologii frézování výkovku použitím břitových
destiček PRAMET TOOLS APKX 150516-M;8026 (199 Kč)

Qx vysledovaná maximální životnost 1 strany VBD 18 překrytí
QΣ [cm³ /1 VBD] úběr materiálu na životnost destičky 3588,48 cm³ /1 VBD

Výsledné hodnoty při použité technologii frézování výkovku použitím břitových
destiček PRAMET TOOLS APKX 1505PDER-M;8230 (199 Kč)

Qx vysledovaná maximální životnost 1 strany VBD 17 překrytí
QΣ [cm³ /1 VBD] úběr materiálu na životnost destičky 3389,12 cm³ /1 VBD
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5.2.2  Orientační vyhodnocení

                    Z tab. 6 je zřejmé, že nejlépe obstály destičky firmy ISCAR s 26 překrytím.

Tento fakt potvrzuje i to, že tyto plátky jsou  použitelné  pouze  k obrábění   nerezových ocelí,

což se ale může jevit i vzhledem k vyšší ceně jako nevýhoda.

S větším odstupem se za těmito destičkami s 21 překrytím umístily břitové

destičky firmy PRAMET s označením APKX1505PDER-M;8040. Jsou to destičky použitelné

pro obrábění širšího spektra ocelí s vysokým obsahem kobaltu jako pojící fáze.

                    Na třetí příčce se umístila firma SECO s počtem překrytí 20. Jsou to rovněž

destičky pro obrábění širšího spektra ocelí a vzhledem k příznivé ceně se můžou jevit jako

dobrá volba.

                     Na posledních dvou  příčkách se umístily opět  břitové destičky firmy PRAMET

a to APKX150516-M;8026 s 18 překrytím a destičky APKX1505PDER-M;8230 se 17

překrytím (obr. 13). Jsou to destičky použitelné pro obrábění běžných ocelí za velmi

příznivou cenu.

Obr. 13   Počet překrytí VBD při obrábění oceli X8CrNiTi18-10.
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5.2.3  Vyhodnocení z hlediska ekonomického.

Podle vztahů uvedených v tab. 7 je z ekonomického hlediska jasným vítězem

firma ISCAR se svými destičkami ADKT1505PDTR-76, které jsou jasně v čele už při

obrábění  třetího kusu ( tab. 8 ),  takže i přes vyšší cenu jsou nejlepší volbou.

Tab. 7  Vztahy pro vyhodnocení cen obrábění.

VBD(1 kus) = PP(1 kus) / PP(vysledovaný) x P(břit. destiček)

 VBD(1 kus) - počet břitových destiček
potřebný k opracování na požadovaný
rozměr

PP(1 kus) - počet překrytí frézy potřebný
k opracování na požadovaný rozměr (96x)
PP(vysledovaný) - vysledovaný počet překrytí
1 strany VBD (1 kus břit. destičky má
2 strany)
 P(břit. destiček) - počet břitových destiček
potřebný k osazení frézovacího tělesa
(8 destiček)

CENA(1 kus) = VBD(1 kus) x C(1 kus břit. destičky)

 CENA(1 kus) - výsledná cena 1 kusu
 VBD(1 kus) - počet břitových destiček
potřebný k opracování na požadovaný
rozměr

 C(1 kus břit. destičky) - cena 1 kusu břitové
destičky (např. SECO 210Kč/1ks)

                   Těsný souboj mezi břitovými destičkami firem PRAMET s označením

APKX1505PDER-M;8040 a SECO vyšel lépe pro českého zástupce. Od série tří kusů už

jasně dominuje a po opracování desátého kusu v sérii je cenový rozdíl 5131.4 Kč, což je

samozřejmě velký rozdíl.

Poslední dva zástupci firmy PRAMET už výrazně pokulhávají. Ve srovnání

s firmou ISCAR by byly lepší volbou pouze v případě obrábění jednoho kusu, při obrábění

více kusů už by však cenově nemohly obstát.
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                   Vyhodnocení z ekonomického hlediska a umístění jednotlivých břitových

destiček poskytuje  tab. 8 a obr. 14. 

Tab. 8   Cena za 1 kus při sérii 10 kusů.

Typy b itových desti ek

Ks ISCAR 8040 SECO 8026 8230

1 5302,2 4187,4 4032,0 4245,3 4495,1

2 4860,3 4710,9 4704,0 5306,7 5806,1

3 4418,5 5234,3 5376,0 6368,0 7117,2

4 3976,6 5757,7 6048,0 7429,3 8428,2

5 3534,8 6281,1 6720,0 8490,7 9739,3

6 3092,9 6804,6 7392,0 9552,0 11050,4

7 2651,1 7328,0 8064,0 10613,3 12361,4

8 2209,3 7851,4 8736,0 11674,7 13672,5

9 1767,4 8374,9 9408,0 12736,0 14983,5

10 1325,6 8898,3 10080,0 13797,3 16294,6

série 10 ks 33138,6 65428,6 70560,0 90213,2 103948,2

Pozn. : Pro opracování polotovaru na požadovaný rozměr je zapotřebí 96 překrytí frézy. Při použití břitových

destiček firmy Icsar nám zůstane k dobru 8 překrytí frézy, protože vysledovaná životnost jedné strany destičky je

26 překrytí. Proto se při obrábění dalšího kusu cena snižuje. Naopak, při použití břitových destiček např. firmy

Seco je vysledovaná životnost jedné strany pouze 20 překrytí. To znamená, že při obrábění dalšího kusu již

máme o 16 překrytí frézy méně, tudíž cena následujícího kusu roste.

Obr. 14   Grafické znázornění ceny za 1 kus a celkové ceny při sérii 10 kusů.
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6. ZÁVĚR

                  Trvanlivost a optimalizace řezných podmínek jsou závislé na celé řadě parametrů.

Je obtížné stanovit okamžitě vyhovující řezné podmínky, zvláště pokud se jedná např.

o obrábění  nerezových ocelí. Každý řezný režim je v podstatě jedinečný.

                   V současné době existuje široký sortiment materiálů pro řezné nástroje od ocelí

nástrojových až po syntetický diamant. Je to hlavně zásluhou celosvětového výzkumu a vývo-

je a má to úzkou souvislost s rozvojem konstrukčních materiálů určených k obrábění.

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

již známých materiálů s vymezením jejich oblastí při obrábění ocelí.

                   Vlastnosti řezných materiálů jsou pro práci břitu nástroje velmi důležité.

Významní světoví výrobci nabízejí různé řezné materiály a tvary břitových destiček pro

různé způsoby upnutí do nožových držáků a frézovacích těles. Znalost vlastního řezného

materiálu určuje jeho výběr pro určitý druh obrábění. Jen po správné volbě řezného materiálu

může následovat dokonalá optimalizace obráběcího procesu.

                   V procesu obrábění je jedním ze základních prvků technologické soustavy řezný

nástroj. Stav nástroje, jeho materiálové vlastnosti, odolnost proti opotřebení, trvanlivost

a celková kvalita, tvoří neodmyslitelnou součást nákladů na konkrétní výrobu. Současné

požadavky na zvyšování produktivity, zkracování času obrábění, zvyšování tvarové přesnosti

a rozměrové tolerance, kladou velký důraz na nástup nových řezných materiálů.

                   Cílem této práce bylo nastínit problematiku obrábění nerezových ocelí, v našem

případě oceli s označením X8CrNiTi18-10. Z výsledků experimentu je zřejmé, že nejlépe

obstály destičky  houževnaté karbidové  třídy s vysokým obsahem kobaltu jako pojiva (tab.

2 a 3). Břitové destičky s tímto označením karbidových tříd (např. M30-M40) jsou

nejvhodnější pro hrubovací operace a obrábění hůře obrobitelných materialů, naopak

karbidové třídy s nižším označením (např. P15-P35) jsou vhodnější pro dokončovací operace.
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