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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

SLUNEČKA, J. Testy keramických řezných nástrojů Greenleaf na materiálu 13MoCrV6 

na simulátoru přerušovaného řezu. Ostrava: katedra obrábění a montáže, Fakulta 

strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, 47 s. Bakalářská práce, vedoucí: 

doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá testováním keramických řezných nástrojů 

v podmínkách přerušovaného řezu. V úvodní části práce je popsán vývoj, rozdělení 

a výroba nástrojů z řezné keramiky. Následující kapitola je věnována vlastnímu 

experimentálnímu měření. Testovány byly dva typy keramických řezných destiček 

od firmy Greenleaf, na kterých byla zjišťována při dvou řezných rychlostech (vc1=408 

m.min-1 a vc2=580 m.min-1) a v rozmezí posuvů f=(0,15 – 0,30) mm, odolnost vůči 

rázům. Destička, jež vydržela kritickou hodnotu rázů R=6000 byla považována 

za vyhovující. Sledování počtu rázů probíhalo na materiálu 16MoCrV6. Závěrečná část 

práce je tvořena naměřenými hodnotami s grafickým zpravováním, doplněné 

o mikroskopické snímky ukazující dané opotřebení. 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

SLUNEČKA, J. Tests of ceramic cutting tools on the material Greenleaf 13MoCrV6 

interrupted cut on the simulator. Ostrava: Department of Machining and Assembly, 

Faculty of Mechanical Engineering VŠB - Technical University of Ostrava, 2011, 47 p. 

Bachelor Thesis, Supervisor: doc. Ing. Rober Čep, Ph.D.  

 

This thesis deals with the testing of ceramic cutting tools in intermittent cutting 

conditions. In the first part it describes the development, distribution and manufacture 

of cutting tools made of ceramics. The following chapter is devoted to its own 

experimental measurements. Two types of ceramic cutting inserts made by Greenleaf 

were tested on which it was detected at two cutting speeds (vc1=408 m.min-1 a vc2=580 

m.min-1) in the range of feed f = (0.15 - 0, 30) mm, resistance to shock. Plate, which 

withstood the shocks critical value of R = 6000 was considered satisfactory. Monitoring 

of impacts was carried out on material 16MoCrV6. The final part consists of measured 

values with graphical processing, supplemented by microscopic images showing the 

wear. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

ZNAČKA VÝZNAM JEDNOTKA 

VBD Vyměnitelná břitová destička [-] 

ŘK Řezná keramika [-] 

SK Slinutý karbid [-] 

PKB Polykrystalický kubický nitrid boru [-] 

PKD Polykrystalický diamant [-] 

Al2O3 Oxid hlinitý [-] 

ZrO2 Oxid zirkoničitý [-] 

Si3N4 Nitrid křemíku [-] 

TiC Karbid titanu [-] 

CA Čistá oxidická řezná keramika [-] 

CM Směsná keramika na bázi Al2O3 
[-] 

CN Keramika na bázi nitridu křemíku Si3N4 
[-] 

CC Povlakovaná keramika [-] 

PVD Fyzikální povlakování [-] 

CVD Chemické povlakování [-] 

HIP Vysokoteplotní izostatické lisování [-] 

HPSN Nitrid křemíku lisovaný za vysokých teplot [-] 

RBSN Reaktivně vázaný nitrid křemíku [-] 

SSN Slinutý nitrid křemíku [-] 

GEM-7
®
 Typ řezné keramické destičky [-] 

WG-300
®
 Typ řezné keramické destičky vyztužená whiskery [-] 

vc Řezná rychlost [m. min
-1

] 

ap Hloubka řezu [mm] 

D Obráběný průměr [mm] 

f Posuv nástroje [mm] 

l Obrobená délka [mm] 

n Otáčky vřetene [min
-1

] 

ni Počet obráběných lišt [-] 

R Počet rázů [mm] 
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ÚVOD A CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Řezná keramika byla a hlavně v dnešní době je neustále vyvíjena, zdokonalována 

a vyráběna ze stále čistějších materiálů. Řezná keramika jako taková nemá nahradit 

doposud používané řezné materiály, ale má sloužit jako vhodná alternativa pro 

hospodárnější úběr materiálu. 

Prvotní úvahu o použití keramických řezných nástrojů přinesla druhá světová 

válka, kdy z nedostatku surovin bylo Německo nuceno hledat náhrady za konvenční 

řezné nástroje. Jako první keramický materiál na bázi Al2O3 pro výrobu řezného nástroje 

vyvinula Německá firma Degussa. Nejvýraznější vývoj řezná keramika zaznamenala v 2. 

polovině 19. století s příchodem číslicově řízených obráběcích strojů.  

Řeznou keramiku můžeme definovat jako materiál převážně krystalický, složený 

především z anorganických sloučenin nekovového charakteru1. Díky svým specifickým 

vlastnostem si získala své nezastupitelné místo ve strojírenském průmyslu.  Její využití 

je především v oblastech, kde nelze efektivně použít slinutý karbid či ostatní řezné 

materiály, jako je například při vysokorychlostním obrábění kalené litiny, kalené oceli, a 

povrchově kalených obrobků. Pro každou tuto oblast je výhodné použít jiný druh řezné 

keramiky. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s různými druhy řezné keramiky, 

jejich vlastnostmi a výrobou. Hlavním cílem práce bude otestování a srovnání dvou 

druhů vyměnitelných břitových destiček (dále jen VBD) z řezné keramiky od Americké 

firmy Greenleaf na simulátoru přerušovaného řezu. viz (Obr. 1) 

 

 

Obr. 1  Model simulátoru pro přerušovaný řez 
2
. 
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1 ŘEZNÁ KERAMIKA 

Keramika je definována jako: polykrystalický materiál se zrny malých rozměrů, 

obsahující náhodné defekty a mikrostrukturní nehomogenity. Pro současnou keramiku je 

charakteristické, že je vyráběna z  čistých surovin a chemikálií, jako keramika syntetická. 

Většina současných (označovaných také jako nových) látek jsou látky krystalické. Tímto 

se liší od tradiční keramiky (např. glazura, porcelán), která obsahuje i množství skelné 

(amorfní) fáze.  

V krystalové struktuře převládají složité kubické a hexagonální mřížky. Intenzivní 

výzkumnou a vývojovou činností byly v posledních letech výrazně zlepšeny některé 

vlastnosti keramických materiálů tak, že to umožnilo podstatně posunout hranice 

použitelnosti řezné keramiky ve strojírenské výrobě.  

Charakteristické vlastnosti předurčují keramické materiály především pro dané 

oblasti technické praxe1: 

· Strojírenství 

- vysoká odolnost vůči opotřebení 

- vysoká tvrdost 

- odolnost vůči vysokým teplotám 

- rozměrová stabilita při zatížení tahem a tlakem  

- vysoká rozměrová přesnost 

· Medicína 

- chemická stabilita 

- filtrační schopnost 

· Stavebnictví 

- tepelná odolnost (nedochází k degradaci materiálu) 

- mechanická stabilita 

- higienické vlastnosti 

- design 

· Elektrotechnika 

- vysoká dielektrická pevnost 

- nízká cena 

- odolnost vůči vysokým teplotám při elektrické výboji  



VŠB-TU OSTRAVA                                                                                bakalářská práce 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 

 

                                                                                                                                   . 
 

 
 

Slunečka Jakub                                                                                                             6 

1.1 VÝVOJ ŘEZNÉ KERAMIKY 

· 1905 Prvotní diskuze o využití Al2O3 pro výrobu řezného nástroje. 

 

· 20. ÷ 30. léta 20. století    První patenty na keramické řezné nástroje ve Velké 

Británii a posléze v Německu. První komerčně vyráběný keramický materiál 

použitelný pro řezný nástroj vyvinula Německá firma Degussa v období druhé 

světové války. 

 

· 40. léta 20. století Vývoj a výroba se rozšiřuje do bývalého Sovětského svazu, 

kde byl vyvinut první keramický nástroj (Microlite) v moskevském Ústavu 

chemické technologie v roce 19453. 

 

· 50. léta 20. století Po úspěších keramického materiálu v Německu a SSSR se 

dostává také do USA. První sériově používané keramické nástroje se začínají 

používat při obrábění ozubených kol v automobilce Ford. Na konci 50. Let se 

začíná vyrábět keramika na bázi Al2O3 + TiC. 

 

· 60. léta 20. století Začátek výraznějšího prosazování keramických nástrojů 

z důvodu pokročilého výzkumu na odstranění nízké ohybové pevnosti, nízké 

odolnosti vůči teplotním šokům a hrubozrnné struktury. Prosazování též díky 

relativně levným a snadno dostupným surovinám na rozdíl od slinutých karbidů 

jenž potřebují pro výrobu kobalt a wolfram. 

 

· 70. léta 20. století Zavádění metody vysokoteplotního slinování pro již 

vyráběnou keramiku typu Al2O3 + TiC. Zvýšení ohybové pevnosti na 1000 MPa, 

lomové houževnatosti na 4,5 MPa.m1/2 a odolnosti proti vydrolování ostří. 

Postupem času se slinovací proces změnil z vysokoteplotního slinování na 

vysokoteplotní izostatické lisování (dále jen HIP) z důvodu nižší ceny a vyšší 

produktivity.  

 

· 80. léta 20. století Exponenciální rozvoj řezné keramiky, objevuje se keramika 

na bázi Si3N4  vyráběna metodou HIP, firma Greenleaf (USA) vyvíjí kompozit 

Al2O3 vyztužený vlákny SiC (whiskery)1. U tohoto typu keramiky je ohybová 

pevnost stejná jako u Al2O3 + TiC, zatím co lomová houževnatost je mnohem 

vyšší (okolo 9 MPa.m1/2). Byly vyrobeny také další typy řezné keramiky jako je 

Al2O3 +TiCN vhodná pro obrábění kalených ocelí. 
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· 90. léta 20. století ÷ současnost Na začátku 90 let bylo zjištěno, že tvar 

břitové destičky a její zaoblení má vliv na pevnost keramického nástroje.  

 

               

Obr. 1.1 Relativní pevnost keramické VBD Obr. 1.2 Úprava ostří keramického  

v závislosti na poloměru zaoblení špičky4
   řezného nástroje3 

 

Další vývoj keramiky na bázi nitridu křemíku a Al2O3 (Sialon-zkratka jednotlivých 

chemických prvků: Si-křemík, Al-hliník O-kyslík, N-dusík)1. Výhodou Sialonových 

materiálu je jejich použitelnost při dvojnásobné rychlosti posuvu než obdobné 

keramiky na bázi Al2O3 a především jejich dvojnásobná lomová houževnatost 

(okolo 9 MPa.m1/2), opět ve srovnání s Al2O3.  

V současné době se nepředpokládá dramatický vývoj řezné keramiky, spíše se 

očekává zdokonalení stávající technologie výroby a její následná optimalizace. 

V následující tabulce je uveden vývoj celosvětového trhu s keramikou. 

 

Tab. 1.1 Trh s keramikou
3
 

Odvětví 
Miliony dolarů v roce 

1977 1986 1991 1995 

Elektronika 813 4808 10 820 21 375 

Řezné nástroje 58 433 885 1 625 

Tepelné motory 0 - 80 675 

Ostatní 34 167 329 825 

Celkem 905 5408 12 114 12 500 
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1.2 VÝCHOZÍ MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI 

Hlavními výchozími surovinami pro výrobu řezné keramiky jsou jednak oxidy 

Al2O3, Y2O3, ZrO2, nitridy Si3N4, TiN a karbid TiC. Dané materiály se vyznačují velkou 

odolností vůči teplotám, vysokou tvrdostí a chemickou stálostí.  

 

        Tab. 1.2 Tvrdost podle Vickerse  a teploty tavení pro vybrané keramické materiály6
 

Materiál Tvrdost    [HV] 
 

Teplota tavení   [°C] 

Al2O3 2 000 
 

2 050 

ZrO2   
2 700 

Si3N4 1 000 
 

1 900 

SiC 2 500 
 

2 200 

KNB
1)

 4 700 (200) 
 

3 000 

Pozn.: 1) kubický nitrid boru, hodnoty v závorce jsou platné  
pro hexagonální nitrid boru 

 

Tab. 1.3 Fyzikální vlastnosti některých keramických a polykrystalických materiálů ve srovnání se 

slinutým karbidem (SK) a PKD 
6
 

Vlastnost 

Materiál 

SK PKD 
ZrO2 SiC 

a) b) c) d) e) 

Měrná hmotnost 14,8  
15,0 

3,4 
5,7   
5,8 

6,0   
6,1 

2,6 
3,1   
3,2 

3,2 
[g.cm

-3
] 

Pevnost v ohybu 

20°C 

1 400   
1 800 

 
650  
700 

> 2 000 
100  
300 

300  
550 

500  
700 

800°C 
 

350  
370 300  

800 
   

1 000°C 
    

500  
600 

1 200°C 
  

120 
 

100  
300 

400 
 

Pevnost v tahu [MPa] 1 100 
 

250  
500  

500 
3 000  
4 000 

Pevnost v tlaku [MPa] 
4 500   
6 200 

8 000 
  

500  
800 

2 000  
3 000 

500  
700 

Lomová houževnatost 
[MPa.m

1/2
] 

11 11 8     15 15 
 

2,5  3,5 
2,5   
4,0 

Pozn.: SK = slinutý karbid; PKD = Polykrystalický diamant;  a) částečně stabilizovaný ZrO2, b) 

polykrystalický tetragonální ZrO2, c) rekrystalizovaný, d) reaktivně slinutý, e) tlakově slinutý. 
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1.2.1 HLINÍK 

Hliník je třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře. Podle posledních 

dostupných údajů tvoří hliník 7,5–8,3 % zemské kůry. Nejdůležitější hliníkovou rudou je 

bauxit, který je složeninou z několika minerálů. Další významnou surovinou je kryolit 

(obr. 1.3 a obr. 1.4), což je bezbarvá krystalická látka využívaná zejména jako tavidlo.  

 

 

 

 

 

         Obr. 1.3 Kryolit
6
           Obr. 1.4 Kryolit 

6 

Oxid hlinitý (Al2O3) Je krystalická látka, obvykle bílé barvy. Nejčastěji se vyrábí 

z bauxitu Bayerovou1 metodou, přičemž koncová čistota je  99,90 %. Čistotu vyšší jak 

99,98 % tímto procesem dosáhnout nelze. Produkci takto čistých prášku lze provést 

vícenásobnou rekrystalizací kamence před tepelným rozkladem. Srovnáme-li však tyto 

dvě metody, tak Bayerova metoda je mnohonásobně levnější. 

 

 

1.2.2 ZIRKONIUM 

Zirkonium se na rozdíl od hliníku vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Mezi 

nejznámější patří křemičitan zirkon ZrSiO4 a oxid zirkonia ZrO2. Výroba čitého zirkonia je 

průmyslově poměrně nákladná. 

Oxid zirkoničitý (ZrO2)   Vyskytuje se ve třech krystalografických formách, a to: 

monoklinické, tetragonální a kubické. ZrO2 Je charakteristický vysokou pevností, 

lomovou houževnatostí a chemickou odolností, která umožňuje široké využití v 

náročných podmínkách. Na rozdíl od Al2O3 vykazuje jen poloviční tvrdost. ZrO2 lze 

vyrobit z křemičitanu zirkoničitého čtyřmi způsoby: alkalickým tavením, plazmovým 

hořákem, kdy teplota je vyšší jak 2 600°C, chlorací a termickým rozkladem a redukcí v 

elektrické peci při teplotách mezi 2 100°C a 2 300°C.1 
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1.2.3 KŘEMÍK 

Křemík je druhým nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Ale stejně jako zirkonium se 

vyskytuje se pouze ve formě sloučenin. Dalo by se říci, že křemík je základní složkou 

většiny hornin zde na Zemi. Mezi nejvýznamnější zástupce patří oxid křemičitý SiO2. 

V téměř čisté podobě je označován jako křišťál (Obr. 1.5), žlutě zbarvený citrín, fialově 

ametyst, růžově růženín, hnědý záhněda (Obr. 1.6) a další barevné minerály7.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Obr. 1.5 Křišťál 7                    Obr. 1.6 Záhněda 
7 

 

Nitrid křemíku (Si3N4) Je to chemická sloučenina křemíku a dusíku. Je to 

tvrdý materiál s vysokou pevností, nízkým koeficientem tepelné roztažnosti, středně 

velkým modulem pružnosti a neobvykle velkou lomovou houževnatostí. Uplatnění 

nachází zejména v oblasti vysokorychlostního obrábění litiny.7  

 

Si3N4 se vyskytuje ve formách sloučenin ve dvou základních modifikacích 

α (nízkoteplotní) a β (vysokoteplotní). Nízkoteplotní α je tvrdší než vysokoteplotní β, 

nevýhodou je však to, že má nižší lomovou houževnatost a pevnost. 

 

V současnosti se průmyslově využívají čtyři základní metody syntézy nitridu 

křemíku1: 

· přímá reakce prvků (vytváří se velmi čistý a pórovitý Si3N4), 

· srážení z plynné fáze (cenově výhodný, avšak s vyšším  

  obsahem nečistot), 

· karbotermická redukce a nitridace oxidu křemičitého , 

· teplotní rozklad diimidu křemíku.   
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1.3 ROZDĚLENÍ A ZNAČENÍ ŘEZNÉ KERAMIKY 

Podle ČSN ISO 513 se řezná keramika rozděluje a značí následujícími symboly:8 

 

CA   čistá oxidická keramika na bázi Al2O3, 

CM  směsná keramika na bázi Al2O3 s příměsí neoxidických komponent, 

CN keramika na bázi nitridu křemíku Si3N4, 

CC povlakovaná keramika, 
  

 

Přesto že existuje norma ČSN ISO 513, komplexní rozdělení či značení ŘK 

nezahrnuje. Proto se všeobecně uznává následující rozdělení:  

                 

       

 
 
 
 

Obr. 1.7 Rozdělení řezné keramiky
1
 

 

1.3.1 OXIDOVÁ ŘEZNÁ KERAMIKA 
 

Čistá řezná keramika  Obsahuje 99,5 ÷ 99,9 % Al2O3,  vyznačuje se vysokou 

tvrdostí a otěruvzdorností, má však relativně nízkou odolnost vůči rázovému, 

mechanickému a tepelnému zatížení. Je vhodná pro obrábění v nepřerušovaném řezu a 

zejména dokončovacích operacích. Barva čisté oxidické keramiky je bílá při lisování za 

studena a šedá při lisování za tepla.9,10  
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·  Polosměsná řezná keramika   Vzniká z čisté řezné keramiky, do které jsou 

přidány přísady zejména oxidu zirkoničitého ZrO2 v poměru 10 ÷ 15 % či 

dalších složek zvyšující pevnost a houževnatost. Barva destiček z 

polosměsné keramiky při lisování za tepla je černá. 
 

 

· Směsná řezná keramika   Obsahuje Al2O3 s příměsí 20-40% karbidu TiC, 

TiN a ZrO2. Tato řezná keramika ve srovnání s čistou keramikou vykazuje 

vyšší odolnost vůči tepelným rázům a vyšší houževnatost. Použití této ŘK je 

zejména v oblasti obrábění litin, kalených ocelí či dokončovacích operacích.9 

 

1.3.2 NITRIDOVÁ ŘEZNÁ KERAMIKA 
 

Řezná keramika na bázi nitridu křemíku obsahuje přísady Y2O3, TiN, MgO 

a Al2O3. Nitridová ŘK se oproti oxidové keramice vyznačuje značně vyšší 

houževnatostí, dále pevností v ohybu a odolností vůči rázům. Při vysokém 

tepelném zatížení má nitridová keramika výhodné vlastnosti, a to zejména: 

mechanickou pevnost, chemickou odolnost a odolnost vůči oxidaci. 

Díky těmto vlastnostem je zajištěna dostatečná pevnost řezné hrany a 

odolnost proti náhlému porušení křehkým lomem. Nitridová keramika se používá 

nejen při dokončovacích a hrubovacích operacích, ale také v oblasti 

přerušovaného řezu. U Nitridové ŘK je také možnost použití procesní kapaliny. 

Tato keramika je vhodná pro obrábění kalených ocelí, šedých či tvárných litin, 

žáruvzdorných a titanových slitin.  

 

  Tab. 1.4 Přehled použití keramik pro různé druhy obráběného materiálu
10

 

Obráběný materiál 

Oxidová keramika 
Nitridová 
keramika Čistá Polosměsná Směsná 

Šedé litiny H H H H 

Oceli V V V H 

Kalené oceli / šedé litiny 
 

H H H 

Žáruvzdorné slitiny 
  

H H 

Pozn.: H - oblast hlavní aplikace, V - oblast vedlejší aplikace 
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1.4 POUŽITÍ ŘEZNÉ KERAMIKY V OBLASTI OBRÁBĚNÍ 

Řezná keramika zaujímá 5% v  světové produkci řezných materiálů. (Obr. 1.8) 

Ačkoli by se mohlo zdát toto číslo malé, existují však specifické oblasti průmyslu, jako je 

letecký, kosmický či automobilový, kde dané procento je mnohonásobně vyšší. Mimo 

jiné i proto, že lze s řeznou keramikou dosahovat řezných rychlostí vyšších jak 

1000 m/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.8 Světová produkce řezných nástrojů
9 

 

Použití těchto řezných nástrojů ve strojírenské výrobě vyžaduje správné podmínky 

obrábění, jako jsou:9 

· stabilita upnutí, 

· tuhost systému SNOP (Stroj, Nástroj, Přípravek a Obrobek), 

· řezné podmínky, 

· odstranění povrchové vrstvy před obráběním ŘK, 

· zakrytí pracovního prostoru stroje, 

· přizpůsobení typu destičky pro daný druh obráběného materiálu. 

  

Obr. 1.9 Rozsah použití řezné keramiky
9  
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1.5 VÝROBA ŘEZNÉ KERAMIKY 

Výroba VBD z keramiky se svou výrobní technologií velmi podobá výrobě VBD ze 

slinutých karbidů a cermetů. Zásadní rozdíl je však v absenci pojiva, jež má u SK 

a cermetů za úkol spojení zrn do tuhé fáze. Tento rozdíl nám výrobu řezné keramiky 

značně komplikuje, a proto jsou na celý výrobní postup kladeny vysoké nároky.1 

Základní mechanismus výroby keramických materiálů: 

1 příprava slinovacího prášku, 

2 mletí a míchání, 

3 tvarování , 

4 sušení, 

5 slinování (jedná se o proces zhutnění materiálu při vysokých teplotách) 

6 povrchová úprava (např. broušení či povlakování). 

Obr. 1.10 Fáze slinovacího procesu 11 

 

1.5.1 VÝROBA OXIDOVÉ KERAMIKY 

Jako výchozí surovina pro výrobu této ŘK slouží jemnozrnný Al2O3, ke kterému 

bývá přidáváno malé množství látek, jež nám usnadňují proces slinování a zabraňují 

růstu zrna.  

Následuje proces mokrého semletí a vysušení. Tímto se zhotoví prášek mající 

správnou soudržnost. Posléze se daná hmota tvaruje a lisuje. Lisování se provádí 

ve většině případů na automatických lisech s oboustranným tlakem, či pomocí 

vibračního a izostatického lisování. Po procesu lisování následuje slinování 

ve speciálních pecích a na závěr povrchové úpravy, kdy jako nejběžnější je považováno 

broušení na požadované rozměry, s možností následujícího povlakování (PVD a CVD).  

Dané vlastnosti všech ŘK lze zdokonalit použitím technologie HIP (Hot Isostatic 

Pressing) neboli pomocí vysokoteplotního izostatického lisování. 
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 Metoda HIP U této metody dochází v tlakové nádobě ke spékání a stlačování 

rovnoměrně ve všech směrech, na rozdíl od metody vysokoteplotního lisování, kde 

dochází ke stlačování pouze v jedné ose. Vysokoteplotní izostatické lisování lze provést 

dvěma způsoby. V první, tzv. pouzdrové metodě, je prášek uložen do nepropustné 

kapsle (ze skla, měkké oceli atd.), kde se také slinuje, či se vyrobí relativně hutný 

materiál, který je slinován bez použití kapsle. Největší výhodou dané metody je relativně 

snadná výroba hutného materiálu. Jako nevýhodu lze spatřovat v složitých pomocných 

procesech (formování kapsle, odplynění, odstranění kapsle po HIP atd.). Druhá metoda, 

jenž je široce využívaná, je vysoce produktivní, ale dané těleso, které se má nadále 

zpracovávat, musí být slinováno na vysokou hustotu. Pomocí metody HIP se zlepšily 

mechanické vlastnosti a snížila se cena výroby.1 

 

1.5.2 VÝROBA NITRIDOVÉ KERAMIKY 

Proces slinování Si3N4 je při atmosférickém tlaku mnohem obtížnější než u 

oxidové keramiky, a to díky nižší samodruzi, která de facto zabraňuje dosažení 

teoretické hustoty materiálu. Vysoká teplota sice zaručí proces difuze, ale daná teplota, 

jež by byla potřebná pro její dosažení, je tak vysoká, že by se materiál začal před 

slinováním rozkládat. Z tohoto důvodu se přidávají různé oxidy kovů, které podporují 

slinování. Výsledkem je struktura se zrny Si3N4, která je obvykle amorfní. Způsob výroby 

je možno rozdělit podle zpracování nitridu křemíku:1  

· reaktivně vázaný nitrid křemíku (RBSN) 

Výroba spočívá v nitridaci práškového křemíku při teplotách 1 200 ÷ 

1 600 °C s následnou reakcí s dusíkem při teplotě 1 250 ÷ 1 450 °C. 

Výhodou tohoto procesu jsou velmi malé změny rozměrů a poměrně 

vysoká pevnost;  

· slinutý nitrid křemíku (SSN) 

Je vyroben slinováním se zhutňovacími přísadami (např MgO, Y2O3, 

Al2O3) v dusíkové atmosféře při teplotách 1 600÷1 800°C a tlaku 

1÷10 MPa. Výsledný materiál má vysokou hustotu, ale díky velkému 

množství přísad se může projevit částečné zhoršení mechanických 

vlastností za vysokých teplot. Značnou výhodou tohoto typu výroby je 

možnost beztlakového slinování a tím výroba neomezených tvarů.                                                                                                           
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· nitrid křemíku lisovaný za vysokých teplot (HPSN) 

Výroba je prováděna žárovým lisováním prášku Si3N4 v dusíkové 

atmosféře se zhutňujícími přísadami při teplotách 1 550 ÷ 1 900 °C a tlaku 

15 ÷ 50 MPa s použitím zhutňujících přísad (např. MgO, Al2O3, Y2O3). 

Daná keramika se vyznačuje dobrými mechanickými vlastnostmi. 

Nevýhodou této ŘK je zvýšenou křehkost, omezený tvar výrobků, složitá 

výroba atd; 

· nitrid křemíku vyrobený metodou HIP 

Jak bylo napsáno výše, jedná se o metodu, kdy je těleso slinováno za 

přítomnosti rovnoměrně rozloženého tlaku (až 200 MPa). Nejčastěji 

používaný plyn je obvykle argon či dusík. Vysokoteplotní lisování je sice 

technologicky nejnáročnější metodou zhutňování keramik, za to výrobky 

obsahují mnohem méně mikrostrukturních defektů, což nám zlepšuje 

jejich mechanické vlastnosti. 

 

1.5.3 VÝROBA VYZTUŽENÉ KERAMIKY 

Výroba tohoto druhu keramiky je prováděna tak, že se do základní matrice 

keramiky (oxidové nebo nitridové) přidávají zpevňující vlákna SiC (tzv. Whiskery). 

Vlákna Whiskerů mají délku více než 20 μm a průměr pouze cca 1μm. VBD z vyztužené 

keramiky dosahují mimořádných vlastností, co se týče pevnosti v tahu, tvrdosti, odolnosti 

vůči tepelným šokům a houževnatosti. Obsah Whiskerů v řezné keramice je cca 30 %.  

Barva hotových destiček je zelená.12 

 

 

Obr. 1.11 Whiskery
13
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2 METODY ZKOUŠENÍ PŘERUŠOVANÉHO ŘEZU 

Metody obráběcích testů u soustružení se zaměřují prioritně na obrábění plynulým 

řezem při proměnné či konstantní hloubce řezu ap. Všeobecně lze říci, že testování 

přerušovaným řezem lze rozdělit na:14  

· soustružení příčné, 

· soustružení podélné. 

 

2.1 SOUSTRUŽENÍ PODÉLNÉ  

Podélné soustružení se bude provádět pomocí speciálního přípravku, jež je 

upnutý do sklíčidla a podepřen upraveným hrotem ustaveným v pinole koníku. 

Ve válci, jež tvoří základní část přípravku, jsou upnuty čtyři lišty o rozměrech        

60 x 48 mm s délkou 600 mm, které pomocí upínacího klínu drží ustálenou polohu 

daných lišt. Tento přípravek byl zhotoven v rámci řešení grantového projektu GAČR 

č.101/93/0129 v laboratořích Katedry obrábění a montáže. 

Obr. 2.1 Schéma přípravku pro podélné soustružení
15

 

  



VŠB-TU OSTRAVA                                                                                bakalářská práce 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 

 

                                                                                                                                   . 
 

 
 

Slunečka Jakub                                                                                                             18 

Testovaný nástroj se při této zkoušce posouvá v podélném směru od hrotu ke 

sklíčidlu obráběcího stroje. Během jedné otáčky je břit VBD vystaven 4 rázům při vnikání 

do obráběných lišt. Po konstrukční stránce byl přípravek navržen svými autory pro 

řeznou rychlost v rozsahu vc = do 900 m.min-1, což pokrývá oblast použití SK a celý 

rozsah řezné keramiky. Aby však byla zaručena konstantní hloubka třísky a zamezilo se 

rozkmitání dané soustavy, je nutno odřezat první hloubku třísky (obr. 2.5). 15,16 

        Obr. 2.2 Lišty z materiálu 16MoCrV6      Obr. 2.3 Přípravek pro podélné soustružení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Přípravek s již upevněnými lištami 
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Obr. 2.5 Postup úpravy lišt před zahájením měření16
 

 

 

 

3 MATERIÁLOVÝ ROZBOR 

Zkoušený materiál 13MoCrV6 je žáropevná ocel určená pro namáhání při vyšších 

teplotách v oblasti meze kluzu i meze tečení.   

 

Tab. 3.1 Chemické složení oceli 13MoCrV6 

Mn Mo V Si C Cr P S 

0,45 ÷ 0,70 0,40 ÷ 0,60 0,22 ÷ 0,35 0,15 ÷ 0,40 0,10 ÷ 0,18 0,50 ÷ 0,75 ≤ 0,040 ≤ 0,040 

 

Tab. 3.2 Mechanické vlastnosti oceli 13MoCrV6 

mechanické 

vlastnosti 
Rm   [MPa] Re   [MPa] Rp 0,2   [MPa] A 5   [%] Tvrdost [HB] E [GPa] 

13MoCrV6 470 ÷ 640 ≥ 320 294 17 135 ÷ 183 214 
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4 VLASTNÍ MĚŘENÍ 

Pro daný experiment byla zvolena metoda podélného soustružení na simulátoru 

přerušovaného řezu. U testovaných vyměnitelných břitových destiček od firmy Greenleaf 

byl zjišťován celkový počet rázu, než došlo k jejich porušení. 

 

 

4.1 TESTOVANÉ  VBD  

Testovány byly dva druhy VBD typu GEM-7® a WG-300® 
 

GEM-7®  Jedná se o materiál z kompozitní keramiky (Al2O3 + TiC) 

s vysokým stupněm pevnosti, vysokou pevností pří soustružení tvrdých slitin. (obr. 4.1) 

 

WG-300® První komerčně dostupný řezný nástroj z kompozitní keramiky 

vyztužený whiskery vyrobený firmou Greenleaf. (obr. 4.2) Použití WG-300® oproti 

nepovlakované NO z hlediska rychlosti je až 10 krát vyšší. Teoretická pevnost tohoto 

materiálu dosahuje 6900 MPa. WG-300® má vynikající tepelnou a mechanickou odolnost 

vůči rázům.4  

 

 

 

 

 

  

Obr. 4.1 VBD z GEM-7
®
 

 

                                Obr. 4.2 Balení VBD z WG-300
®
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4.2 NÁSTROJOVÝ  DRŽÁK 

Pro uchycení VBD byl použit nástrojový držák CSRNR 2525M12-K viz (obr. 4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr .4.3 Použitý nástrojový držák 

 

       Tab. 4.1 Rozměry nástrojového držáku 

Označení h   [mm] b   [mm] l   [mm] R / L 

CSRNR 2525M12-K 25 25 150 R 

 

4.3 ŘEZNÉ  PARAMETRY 

   

    Tab. 4.2 Řezné parametry 

Otáčky 

n 

[min-1] 

500 710 

Řezná rychlost 

vc 

[m.min-1] 

408 580 

Posuv 

f 

[mm] 

0,15 

0,2 

0,25 

0,30 

0,15 

0,2 

0,25 

0,30 

Hloubka řezu 

ap 

[mm] 

1 1 

  



VŠB-TU OSTRAVA                                                                                bakalářská práce 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 

 

                                                                                                                                   . 
 

 
 

Slunečka Jakub                                                                                                             22 

4.4 OBRÁBĚCÍ  STROJ 

Pro daný experiment byl zvolen univerzální soustruh bulharské výroby 

ZMM Sliven. (obr. 4.4) Tento soustruh má výkon elektromotoru 6 [kw] a maximální 

otáčky činí 2000 [ot.min-1]. Soustruh disponuje dostatečným výkonem, otáčkami i 

tuhostí, proto je vhodný pro úspěšné provedení zkoušek. 

 

 

       Obr. 4.4 Obráběcí soustruh včetně uplého simulátoru              Obr. 4.5 Mikroskop 

 

 

4.5 VYHODNOCOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

Pro vyhodnocení stavu opotřebení ostří VBD byl použit mikroskop Intracomicro® 

(obr. 4.5). Daný přístroj je vybaven digitální kamerou, světlem, polarizační jednotkou a 

výstupem do pc, jenž zpracovává informace pomocí softwaru Import 5. Fotografie 

pořízené na tomto mikroskopu byly pořízeny při pětinásobném přiblížení.  
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4.6 SLEDOVÁNÍ  POČTU RÁZŮ 

Měření jsme prováděli na destičkách uvedených výše. Stanovený maximální 

počet rázů na jednu destičku byl 6000, přičemž pokud testovaná destička danou limitní 

hodnotu vydržela, byla považována za vyhovující. Pokud však destička nevydržela a 

došlo k lomu, byl tento okamžik charakteristický změnou zvuku obrábění, zhoršením 

drsnosti povrchu a taktéž zvýšeným jiskřením v místě řezu. Měření bylo prováděno 

několikrát, a to zejména kvůli objektivitě daného měření. Přepočet posuvu a obrobené 

délky jsou uvedeny v tab. 4.3 

 

     Tab. 4.3 Hodnoty posuvu a kritické délky při počtu rázů R= 6 000 

Posuv    f    [mm] Kritická délka   lkrit    [mm] Počet rázů     [-] 

0,15 225 6 000 

0,20 300 6 000 

0,25 375 6 000 

0,30 450 6 000 

 

Vztah pro výpočet počtu rázů: 

 

 

           (4.7) 

 

R – počet rázů    [-] 

n1 – počet lišt v přípravku  [-] 

f –   posuv nástroje   [mm] 

l –   obrobená délka   [mm] 
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5 VYHODNOCENÍ TESTŮ 

Jednotlivé destičky byly před vlastním experimentem označeny jednou a dvěma 

tečkami. V následujících tabulkách jsou uvedeny naměřené hodnoty, doplněné 

mikroskopickými snímky. Počet rázů byl dopočten dle vztahu (4.7). Dále je zde 

v grafické podobě uvedena získaná závislost počtu rázů na posuvu a řezné rychlosti. 

 

5.1 VYHODNOCENÍ PRO VBD GEM-7®
 

Každá VBD z řezné keramiky byla obráběna dvěma řeznými rychlostmi,   vc1=408 

m.min-1   a vc2=580 m.min-1 při různých posuvech f. 

 
Tab. 5.1 Tabulka naměřených a dopočtených hodnot pro VBD GEM-7

®
  při vc1 

vc=408 m.min-1 

VBD Strana f  [mm] l  [mm] R   [-] 

1 
● 0,15 225 6 000 

●● 0,20 300 6 000 

2 
● 0,25 375 6 000 

●● 0,30 195 2 600 

 
Tab. 5.2 Tabulka naměřených a dopočtených hodnot pro VBD GEM-7

®
  při vc2 

vc=580 m.min-1 

VBD Strana f  [mm] l  [mm] R   [-] 

3 
● 0,15 225 6 000 

●● 0,20 300 6 000 

4 
● 0,25 110 1 760 

●● 0,30 50 667 
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Obr. 5.1 Závislost počtu rázů na posuvu pro VBD GEM-7
®
 

 

 

Obr. 5.2 Závislost počtu rázů na řezné rychlosti pro VBD GEM-7
®
 

 

Z grafu 5.1 je zřejmé, že VBD z ŘK GEM-7®
 není nějak zvláště odolná. Při posuvu 

f=0,15mm a f=0,2mm destička dosahuje limitních hodnot, avšak se zvyšujícím se 

posuvem testovaná destička vydržela menší počet rázů zvláště pak při vc2=580 m.min-1. 

 

 

Z grafu 5.2 je opět patrné, že břit nástroje při posuvu f=0,15mm a f=0,2mm vydržel 

jak při vc1=408 m.min-1  , tak vc2=580 m.min-1. Při vyšších posuvech dochází k deformaci 

destičky. Rychlejší pokles vykazuje testovaná VBD při posuvu f=0,25mm. 
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Obr. 5.3 Snímky opotřebení čela a hřbetu VBD GEM-7
®
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Obr. 5.4 Snímky opotřebení čela a hřbetu VBD GEM-7

®
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Obr. 5.5 Snímky opotřebení čela a hřbetu VBD GEM-7

®
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Obr. 5.6 Snímky opotřebení čela a hřbetu VBD GEM-7

®
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5.2 VYHODNOCENÍ PRO VBD WG-300®
 

Taktéž každá VBD z řezné keramiky byla obráběna dvěma řeznými rychlostmi,   

vc1=408 m.min-1   a vc2=580 m.min-1 při různých posuvech f. 

 
Tab. 5.3 Tabulka naměřených a dopočtených hodnot pro VBD GEM-7

®
  při vc1 

vc=408 m.min-1 

VBD Strana f  [mm] l  [mm] R   [-] 

1 
● 0,15 225 6 000 

●● 0,20 300 6 000 

2 
● 0,25 375 6 000 

●● 0,30 45 6 000 

 
Tab. 5.4 Tabulka naměřených a dopočtených hodnot pro VBD GEM-7

®
  při vc2 

vc=580 m.min-1 

VBD Strana f  [mm] l  [mm] R   [-] 

3 
● 0,15 225 6 000 

●● 0,20 300 6 000 

4 
● 0,25 375 6 000 

●● 0,30 450 6 000 

 

 

 

Obr. 5.7 Závislost počtu rázů na posuvu pro VBD WG-300
®
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Obr. 5.8 Závislost počtu rázů na řezné rychlosti pro VBD WG-300
®
 

 

Z grafu 5.7 a 5.8 jde vidět, že na rozdíl od VBD GEM-7® u této ŘK nedochází 

k žádné degradaci materiálu ani při vyšších posuvech či rychlostech, a zkoušené 

destičky vždy dosáhli kritické hodnoty počtu rázů. Vysoká odolnost této řezné keramiky 

je zásluhou wiskerů, jež v této VBD tvoří více jak 50% objemu. Lze tudíž tvrdit, že tato 

ŘK lze použít na přerušovaný řez. 
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Obr. 5.9 Snímky opotřebení čela a hřbetu VBD WG-300
®
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Obr. 5.10 Snímky opotřebení čela a hřbetu VBD WG-300
®
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Obr. 5.11 Snímky opotřebení čela a hřbetu VBD WG-300
®
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Obr. 5.12 Snímky opotřebení čela a hřbetu VBD WG-300
®
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5.3 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVÝCH VBD 

Výsledky experimentů jednotlivých keramických řezných destiček, jmenovitě 

GEM-7® a WG-300®, jsou zobrazeny v následujícím grafu. Zde je zobrazena závislost 

počtu rázů na jednotlivých posuvech pro obě řezné rychlosti (vc1=408 m.min-1  

a vc2=580 m.min-1). 

 

Obr. 5.13 Závislost počtu rázů na posuvech pro řeznou rychlost vc1=408 m.min
-1

 a vc2=580 m.min
-1

 

 

Z předchozího obrázku je zřejmé, že řezná keramika Greenleaf WG-300® vydržela 

limitní počet rázů jak pro dané posuvy, tak pro obě řezné rychlosti při přerušovaném 

řezu na materiálu 16MoCrV6. Výsledek tohoto experimentu předesílá, že tento typ VBD 

z ŘK lze úspěšně uplatnit při přerušovaném řezu ve velké škále posuvů. 

Další řezná keramika, taktéž od firmy Greenleaf s označením GEM-7® opět 

dosáhla stanoveného počtu rázů, avšak u řezné rychlosti vc1=408 m.min-1 pouze u 

posuvů 0,15; 0,2 a 0,25. Při řezné rychlosti vc2=580 m.min-1 dokonce jen při posuvech 

0,15 a 0,2. Bylo zjištěno, že se zvyšujícím se posuvem, počet rázů rychle klesal a tudíž 

tento typ destiček lze též použít pro přerušovaný řez, ale jen v oblasti malých posuvů. 
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6 ZÁVĚR 

Řezná keramika od svého vzniku do současnosti ušla jak v rámci vývoje, tak 

v použitelnosti dlouhou cestu. První řeznou keramikou bylo možno obrábět pouze při 

dokončovacích operacích v rozsahu malých posuvů, zatímco dnešní ŘK, hlavně 

zásluhou whiskerů, lze použít i v oblastech přerušovaného řezu. 

Cílem této bakalářské práce bylo zjištění, zdali destičky z řezné keramiky od firmy 

Greenleaf mohou být úspěšně použity v podmínkách přerušovaného řezu či nikoli.  

Testovány byly destičky GEM-7® a WG-300® na materiálu 16MoCrV6. Experiment 

byl proveden na stroji ZMM Sliven, jenž disponuje dostatečným výkonem, otáčkami 

i tuhostí. Dané destičky byly testovány při dvou řezných rychlostech, vc1=408 m.min-1 

a vc2=580 m.min-1. Pro oboje vc  byly zvoleny hodnoty posuvů f=(0,15; 0,2; 0,25; 0,3)mm. 

Destička, jež vydržela kritickou hodnotu počtu rázů R=6000, byla považována za 

vyhovující. Údaje z experimentu byly dále zpracovány a uvedeny v tabulkách (5.1; 5.2; 

5.3; 5.4) a grafech (5.1; 5.2; 5.7; 5.8; 5.13). Výsledné opotřebení bylo snímáno pomocí 

mikroskopu Intracomicro®, kde pořízené fotografie jsou zobrazeny při pětinásobném 

přiblížení. 

Lze konstatovat, že řezná keramika typu GEM-7® dosáhla limitního počtu rázů u 

posuvů f=(0,15; 0,2; 0,25)mm, při vc1=408 m.min-1 a se zvyšující-se řeznou rychlostí 

vc2=580 m.min-1 pouze u posuvů f=0,15mm a f=0,2mm. Tudíž tuto řeznou keramiku 

můžeme použít při nižších posuvech, kdy má dostatečnou odolnost, avšak použití 

v oblasti přerušovaného řezu, zejména v oblasti vyšších posuvů či řezných rychlostí, by 

bylo značně nestabilní. Díky tomu bychom našli vyšší uplatnění pro tento typ ŘK spíše 

v podmínkách plynulého úběru třísky.  

Destička WG-300® je výrobcem deklarovaná jako řezný materiál z kompozitní 

keramiky s obsahem whiskerů téměř 50%, s velmi vysokou lomovou houževnatostí 

a rozsahem použití vc oproti nepovlakovaným nástrojovým ocelím až 10 krát vyšší. Daná 

destička dosáhla limitního počtu rázů jak při všech posuvech f=(0,15; 0,2; 0,25; 0,3)mm, 

tak při obou řezných rychlostech vc1=408 m.min-1 a vc2=580 m.min-1. Tudíž lze tvrdit, že 

tato řezná keramika může být bez problémů použita v oblastech přerušovaných řezů. 

Z výsledků experimentů vyplývá, že testované VBD z ŘK je možno použít nejen 

při plynulém obrábění, ale i pro obrábění přerušovaným řezem. 
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