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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK
ZNAČKA
A5

VÝZNAM

JEDNOTKA

tažnost

%

AB30

obchodní označení keramických nástrojů firmy TaeguTec

--

Al2O3

oxid hlinitý

--

Al4C3

karbid hliničitý

--

obchodní označení keramických nástrojů firmy TaeguTec

--

B4C

karbid tertrabóru

--

Be2C

karbid beryllnatý

--

BeO

oxid beryllnatý

--

uhlík

--

C45

označení materiálu 12 050

--

CaC2

karbid vápenatý

--

CaO

oxid vápenatý

--

CNC

Computer Numerical Control – počítačem řízený systém

--

kobalt

--

Co3C

karbid kobaltu

--

CoO

oxid kobaltnatý

--

chróm

--

karbid chrómu

--

označení nástrojového držáku dle ISO

--

Chemical Vapour Deposition – chemická metoda
nanášení povlaku nástroje

--

obchodní označení keramických nástrojů firmy Tungaloy

--

AW-20

C

Co

Cr
Cr3C2
CSRNR
CVD
CX710
E

modul pružnosti

Fc

řezná složka síly obrábění

N

karbid železa

--

FeTiO3

oxid železnato-titaničitý

--

FX105

obchodní označení keramických nástrojů firmy Tungaloy

--

GAČR

grantová agentura české republiky

--

GEM-7

obchodní označení keramických nástrojů firmy Greenleaf

--

HB

tvrdost dle Brinella

--

HIP

hot isostatic pressing (Izotermické žárové lisování )

--

HRC

tvrdost podle Rockwella

--

Fe3C

MPa

HV

tvrdost podle Vickerse

ISO

International Organization for Standartization –
Mezinárodní organizace pro standartizaci

--

jednokarbidové slinuté karbidy

--

kubický nitrid bóru

--

K
KNB
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opotřebení

mm

vícekarbidové slinuté karbidy

--

trikarbid dihořčíku

--

oxid hořečnatý

--

mangan

--

karbid trimanganu

--

molybden

--

MoC

karbid molybdenu

--

Mo2C

karbid dimolybdenu

--

dusík

--

Mg2C3
MgO
M
Mn3C
Mo

N

NbC
karbit niobu
(NH4)10H2W12
O42.4H2O
tetrahydrát hydrogenwolframanu dekaamonného
Ni

---

Nikl

--

karbid triniklu

--

dvojkarbidové slinuté karbidy

--

P20

třída slinutého karbidu

--

PC

Personal Computer – osobní počítač

--

Polykristalický uměle vytvořený diamant

--

Polykristalický kubický nitrid bóru

--

Physical Vapour Deposition – fyzikální metoda nanášení
povlaku nástroje

--

počet rázů

--

Ni3C
P

PKD
PKNB,KNB
PVD
R
Rm

mez pevnosti

RO

rychlořezná ocel

--

RS

reakčně slinováno

--

Rp 0,2

MPa

mez kluzu

MPa

ŘK

řezná keramika

--

Si

křemík

--

SiC

karbid křemíku

--

Si3N4

nitrid křemíku

--

SK

slinutý karbid

--

označení tvaru destičky dle ISO

--

super tvrdé materiály

--

SNGN
STM
T

trvanlivost nástroje

Ta

tantal

--

TaC

karbid tantalu

--

ThO2

Oxid thoričitý

--

titan

--

karbid titanu

--

Ti
TiC

min
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karbid nitrid titanu

--

TiN

nitrid titanu

--

TiO2

oxid titaničitý

--

TS

tlakově slinováno

--

UO2

oxid uraničitý

--

Vanad

--

V
VB

opotřebení na hřbetě

mm

VBD

vyměnitelná břitová destička

--

Y2O3

oxid iridičitý

--

Z

životnost nástroje

min

ZrO2

oxid zirkoničitý

--

ZrC

karbid zirkonu

--

VC

karbid vanadu

--

WC

karbid wolframu

--

W2C

karbid diwolframu

--

obchodní označení keramických nástrojů firmy Greenleaf

--

označení materiálu 15 128

--

WG-300
13MoCrV6
ap

hloubka řezu

mm

f
fot

posuv nástroje
posuv na otáčku

mm
mm

l

obrobená délka

mm

nl

počet lišt v přípravku

vc

řezná rychlost

ΔT

teplotní gradient

K

αo

úhel hřbetu v rovině ortogonální

°

εr

úhel špičky nástroje

°

γ

součinitel teplotní roztažnosti

K-1

γo

úhel čela v rovině ortogonální

°

кr

úhel nastavení hlavního ostří

°

λ

tepelná vodivost

λs

úhel sklonu hlavního ostří

°

f

součinitel tření

--

π

Ludolfovo číslo

--

σ

tah/tlak

ω

úhlová rychlost

-m.min-1

W.m-1.K-1

MPa
rad.s-1
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1 ÚVOD
Od první poloviny 20. století je kladen velký důraz na vývoj a zdokonalování
řezných materiálů za účelem snižování obráběcího času a prodlužování životnosti
řezných nástrojů. Důkazem, že vývoj opravdu jde kupředu je i to, že se strojní čas
obrábění snížil až na jednu stotinu.
Sortiment řezných materiálů pro řezné nástroje je v současné době velmi
široký. Je to důsledek neustálého celosvětového vývoje, zdokonalováni a objevování
nových řezných materiálů a s tím související rozvoj konstrukčních materiálů a vývoj
nových obráběcích strojů. V dnešní době nejde pouze o to, aby se nalezl a vynalezl
nový řezný materiál, ale spíše je snaha daný řezný materiál využít optimálně tak, aby
doba obrábění byla co nejkratší, životnost nástroje co nejdelší a byla vymezena
oblast využití.
Cílem trhu je, aby i rozměrné součásti byly obrobeny s vysokou přesnosti,
vysokou kvalitou obrobeného povrchu a aby řezný materiál byl schopen obrobit
funkční plochu s co nejmenším opotřebením KVS [1]. Tyto požadavky splňují super
tvrdé materiály (STM) a moderní řezná keramika (ŘK), která je součástí experimentů
této disertační práce.
Sortiment řezných nástrojů je v dnešní době velmi široký. Jak z pohledu typu
režného materiálu, tak i tvaru břitových destiček a různých způsobů upínání do
nožových držáků či jiných řezných nástrojů. Tento fakt může působit na technologa
příliš komplikovaně a může se stát, že výše uvedené údaje zvolí ne zcela optimálně.
Důsledkem toho mohou být vysoké ekonomické ztráty ve výrobě. Z toho vyplívá, že
znalost vlastností řezného materiálu je rozhodující pro dokonalou optimalizaci
obráběcího procesu a maximální ekonomické využití. Další možností předejití
ekonomických ztrát je praktické ověření zkouškami, které vedou k zefektivnění
obrábění, vyšší produktivitě, úspoře času, energie a v konečné fázi i ekonomičnosti a
ekologičnosti výroby.
Technologické zkoušky soustružení a frézování se jeví, jako nejvhodnější pro
testování řezného nástroje v režimu přerušovaného obrábění (řezání). Důvody proč
tomu takto je jsou, možnosti měnit dobu záběru nástroje a také měnit frekvenci
mechanických a tepelných rázů v širokém spektru. Tvar zkušebních obráběných
vzorků je také důležitý faktor, na jehož základě při použití dané metody zkoušek lze
provést vyhodnocení nástroje, z hlediska jeho houževnatosti vlivem zátěže
charakteristické pro přerušovaný řez.
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Spolehlivost řezného nástroje je stanovená v první řadě řezivosti břitu. Jedná
se o skupinu vlastností, které celkově ovlivňují výkon řezného nástroje. Řezivost se
určuje pomocí zkoušek řezivosti, při které jsou sledovány změny, neboli opotřebení
nástroje v průběhu obrábění. Je známo, že zkoušky řezivosti jsou jak časově, tak i
ekonomicky náročné.
Jeden z hlavních cílů této disertační práce je analyzovat metody zkoušek
řezivosti keramických materiálů, pomocí niž by bylo možné snížit časovou a finanční
náročnost v této oblasti. Aby k tomuto došlo, je nutné dokonalé poznání a správné
zařazení těchto materiálu pro stanovení optimálních řezných podmínek. Přesněji jde
o stanovení počtu rázu, kterým vyměnitelná břitová destička (VBD) odolá do lomu.
V případech kdy došlu k lomu VBD před stanovenou limitní hodnotou, projevem byla
výrazná změna zvuku procesu obrábění, zhoršení drsnosti povrchu obráběného
materiálu a poté destrukce břitu.
Cílem této disertační práce je:
Analyzování metody hodnocení řezivosti nástrojů při přerušovaném řezu
Výběr vhodného testu a návrh metodiky vyhodnocování řezných nástrojů
v podmínkách přerušovaného řezu
Ověřeni navrhnutou metodiku pro vybrané výrobce nástrojů z řezné keramiky
Zrevidovat a kvantifikovat chování řezné keramiky v podmínkách přerušovaného
řezu
Přispět k širšímu použití řezné keramiky v oblasti obrábění

8
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3 ROZDĚLENÍ ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ
Výrobní průmyslové podniky po celém světě používají pro výrobu strojních
součástí různé materiály. Mohou to být materiály kovové, jako jsou oceli, litiny, slitiny
Al, slitiny Cu, slitiny Ni slitiny Ti, nebo také nekovové materiály například keramické,
vláknově vyztužené kompozity atd. K tomu, abychom byli schopni obrobit povrch
podle požadavků na tvar, rozměr a jakost musíme mít 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 (závislost tvrdost
nástrojových materiálů na teplotě viz obr. 3.1) [2].
Vliv teploty na tvrdost (HV10) řezných materiálů

Obr. 3.1 závislost tvrdost nástrojových materiálů na teplotě[4]
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Řezné nástroje jsou v dnešní době vyrobeny z různých materiálů, od
nástrojových ocelí přes slinuté karbidy, cermety, řeznou keramiku až po supertvrdé
materiály. Takový široký sortiment je důsledkem dlouholetého a intenzivního
výzkumu a vývoje v dané oblasti. Tlak, který je vyvíjen na zlepšování vlastností
řezných nástrojů je podmíněn rozvojem konstrukčních materiálů, které je třeba
efektivně obrábět a i také s vývojem nových obráběcích strojů, zejména s číslicovým
řízením. Je možné říci, že každý nový druh nástrojového materiálů nám posunuje
hranici použitelnosti k vyšším hodnotám. Z důvodu neustálého kladení vyšších
požadavků na nástrojové materiály lze počítat s tím, že v blízké budoucnosti nebude
objeven nový nástrojový materiál, ale spíše se výzkumné střediska zaměřují spíše na
zdokonalování technologie výroby a specifikaci optimálního využití již známých
materiálů (přesnější vymezení aplikačních oblastí).
Aplikační oblasti materiálů pro řezné nástroje jsou vymezeny jejich fyzikálními,
chemickými, tepelnými a mechanickými vlastnostmi (obr. 3.2). Při obrábění, kde
tepelné zatížení převládá nad mechanickým zatížením (dokončovací obrábění, malý
průřez třísky, vyšší řezné rychlosti) se použije nástrojový materiál s vyšší tvrdostí.
Pokud tomu je naopak, že mechanické zatížené převládá nad tepelným zatížením
(hrubování, větší průřez třísky, vyšší posuvová rychlost) použijeme nástrojový
materiál s vyšší houževnatostí.

Obr. 3.2 Vliv mechanických vlastností nástrojového materiálu na pracovní
podmínky [2]
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Nejvyšší modul pružnosti, ohybovou pevnost a lomovou houževnatost mají
slinuté karbidy (dále jen SK). Tyto vlastnosti umožní použití SK při vysokých
posuvových rychlostech a také při obrábění v režimu přerušovaného řezu. Jejich
nevýhodou je nízké termochemická labilita, které neumožňuje SK použít při vyšších
řezných rychlostech.
Povlakované SK, které jsou složeny z pevného a relativně houževnatého
karbidového podkladu a termochemicky stabilního, tvrdého povlaku (karbidy, nitridy,
oxidy a jejich kombinace), také lze povlakované SK nazývat jednoduché „kompozitní
materiály“). Důsledek povlakování SK nám zapříčiní nejširší možnou aplikaci při
vysokých řezných rychlostech i posuvových rychlostech, které umožňují velké úběry
materiálu a také vhodnost použití při přerušovaném řezu.
Řeznou keramiku (ŘK) na bázi Al2O3 je možné použít, při vysokých řezných
rychlostech a nízkých posuvových rychlostech, protože má vysokou tvrdost za tepla
a vysokou termochemickou stabilitu, ale nízkou houževnatost. ŘK na bázi Si 3N4 se
vyznačuje vyšší houževnatostí a z toho důvodu umožňuje použití vyšších
posuvových rychlostí než u keramiky Al2O3. Řezná keramika je vynikajícím
nástrojovým materiálem pro obrábění šedých litin, ale není vhodná pro obrábění
ocelí a tvárných litin (s výjimkou směsných oxidických keramik typu Al2O3+TiC), kde
se vykazuje rychlé opotřebení.
Řezné materiály nazývány Cermety, lze použít pro vyšší posuvové rychlosti
než u ŘK a hodnoty řezných rychlostí, které je možná pro cermety použít je úrovní
SK. Vzhledem k nižší houževnatosti je jejích použitelnost omezena na lehké a
střední řezy. Tento fakt způsobuje nižší teplotní vodivost, která neumožňuje použití
vyšších posuvových rychlostí, při kterých by docházelo v oblasti špičky ostří ke
koncentraci tepla a tím i k rychlému plastickému porušení břitu nástroje. Cermety se
také dobře uplatňují i při obrábění korozivzdorných ocelí [2].
Obzvláště vysokou tvrdostí a vynikající odolnosti proti opotřebení se vyznačují
Syntetické diamanty a kubický nitrid boru (KNB). Tyto materiály mají nevýhodu ve
vysoké pořizovací ceně, které v poměru se svými vlastnostmi, malých možnostech
změny tvaru a někdy i ochotné reakci s některými obráběnými materiály je jejich
použitelnost omezena pouze na speciální případy obrábění. Hlavní oblastí diamantu
je při obrábění neželezných slitin, keramiky a nekovových materiálů. KNB je velmi
dobrým nástrojovým materiálem pro obrábění superslitin, kalených ocelí a litin, lze
jím také obrábět i slinuté karbidy s vyšším obsahem kobaltu.
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Obr. 3.3 Vlastností nástrojových materiálů [5]
3.1

Slinuté karbidy

3.1.1 Historický vývoj
V roce 1907 vyrobila firma Haynes v USA chrómkobalt-wolframovou slitinu
STELIT, které se používalo hlavně ve Spojených státech jako nástrojového
materiálu. Slitiny, obsahující asi 50% vysokotavitelných karbidů, byly v technice
obrábění předstiženy slinutými karbidy, v nichž obsah karbidové složky dosahuje
94% a více.
Tento řezný materiál se vyrábí průmyslově od roku 1926, kdy firma Krupp
zhotovila metodou práškové metalurgie první slinutý karbid WIDIA (odtud slangové
označení pro výměnné destičky a vrtáky do zdiva „vidiák“). Přes tehdejší poměrně
velkou cenu se slinuté karbidy značně rozšířily do strojírenské výroby. Podmínkou
pro jejich použití byla a je co nejvyšší tuhost základní obráběcí soustavy stroj-nástrojobrobek, protože SK jsou v porovnání rychlořeznými ocelemi velmi křehké.
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Vývoj byl zaměřen na optimalizaci různých typů SK pro různé obráběné
materiály a také pro různé podmínky obrábění. Výzkum se zabýval různýma
úpravám a variantám ve výrobě prášku, velikosti zrna a procesu slinování. To vedlo
k získání tří základních typů SK. První byl s vysokou odolností proti opotřebení ale
nízkou houževnatostí, druhý byl se střední úrovní odolnosti proti opotřebení a
houževnatostí a třetí druh byl velmi houževnatý, ale s malou odolností proti otěru.
K výraznému zlepšení těchto dvou základních vlastností došlo až koncem
šedesátých let, kdy byly objeveny první povlakované břitové destičky. Břitovou
destičku tehdy tvořil základní substrát, který byl opatřen velmi tenkou povrchovou
vrstvou čistého a velmi jemnozrnného karbidu titanu, díky čemuž břitová destička
získala s určitým stupněm houževnatosti podstatný nárůst otěruvzdornosti. Tím se
splnily vize o řezném materiál s kombinací vysoké houževnatosti i odolnosti proti
opotřebení [11].
3.1.2 Nepovlakované slinuté karbidy
3.1.2.1 Rozdělení a značení
Dle ČSN ISO 513 jsou nepovlakované karbidy pro řezné aplikace označovány
symboly HW a dále podle užití rozděleny do šesti skupin P, M, K, N, S a H. Skupina
P je označena modrou barvou, M žlutou, K červenou, N zelenou, H tmavošedou.
Výše uvedené skupiny se děli na podskupiny (např. P10-P15-P20, …., P50).
S rostoucím číslem podskupin se zvyšuje obsah pojícího kovu, roste houževnatost a
pevnost v ohybu, klesá tvrdost a otěruvzdornost. Z hlediska doporučených řezných
podmínek klesá řezná rychlost a roste rychlost posuvu a také průřez třísky.
Pro výrobu všech druhů SK (nepovlakovaných i povlakovaných) je základním
karbidem wolfram (WC), pojivem je kobalt (Co). Jako další složky jsou používány
karbidy titanu (TiC), tantalu (TaC), niobu (NbC) a chromu (Cr3C2).[3]
Nepovlakované SK jsou také někdy rozdělovány vzhledem ke svému složení a
to na jednokarbidové (K), dvojkarbidové (P) a vícekarbidové (M). Do těchto skupin se
dále přidávají v malém množství další jiné karbidy (uvedené ve druhém odstavci),
které obvykle nevytvářejí v dané skupině samostatnou strukturní složku, ale jejich
hlavním úkolem je zabránit růst zrna hlavních karbidických fází. To znamená, že
přidáním malého množství přísad již zmíněných karbidů do výchozí práškové směsi
zajistí zpomalení růstu WC a výsledkem je jemnější zrno a vyšší tvrdost a pevnost
(negativum může být částečné snížení houževnatosti).
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Skupina K je vhodná pro obrábění materiálu tvořící krátkou třísku (šedé litiny,
neželezné slitiny a nekovové materiály). Řezné síly jsou obvykle relativně nízké a
převládá abrazní a adhezivní opotřebení. Tvrdost karbidu wolframu s rostoucí
teplotou klesá a proto SK skupiny „K“ nejsou vhodné pro obrábění materiálů tvořících
dlouhou třísku, které mnohem více tepelně zatěžují čelo nástroje (větší dotyková
plocha s čelem nástroje a doba kontaktu je delší) (obr. č 3.4).

Obr. 3.4 Závislost tvrdosti karbidů na teplotě [3]
Skupina P je naopak vhodná pro obrábění materiálů tvořících dlouhou třísku
(uhlíkové oceli, slitinové oceli a feritické korozivzdorné oceli), kdy při řezném procesu
dochází k velkým řezným silám a značným opotřebením na čele (výmol). Tato
skupina obsahuje velké množství TiC a TaC, které zlepšují odolnost proti vymílání
čela nástroje. TiC zajišťuje vysokou odolnost proti difuzi při vysokých teplotách, která
je jednou z hlavních příčin vytváření výmolů na čele nástroje v místě styku
s odcházející třískou. Nevýhodou této skupiny je vyšší křehkost a odolnost proti
abrazi ve srovnání s WC.
Skupina M je určena pro obrábění materiálů tvořících dlouhou a střední třísku
(lité oceli, austenitické korozivzdorné oceli a tvárné litiny). Vzhledem k relativně
vysoké houževnatosti se tato skupina SK používá pro těžké hrubování a přerušovaný
řez.
Ze tří výše uvedených skupin SK je omezený počet druhů používán na lehké
čí dokončovací obrábění. Druhy s vyšším číselným označením jsou obvykle požívány
pro střední a těžké hrubování, lze je také použít pro frézování a vrtání.
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3.1.2.2 Výchozí materiály a jejích vlastnosti
Karbidy jsou binárními sloučeninami uhlíku s elektropozitivními prvky (kovy).
Tyto karbidy se připravují pomocí reakce uhlíku s kovy nebo jejích oxidy (2000 °C),
interakcí zahřátého kovu s uhlikovodíky nebo reakcí alkalických kovů s acetynelem
v kapalném amoniaku. Podle struktury je lze rozdělit do čtyř skupin [12].
a. Iontové karbidy (Mg2C3, CaC2) – obsahují acetylidové anionty C2, a lze je
proto považovat za soli acetylenu. V procesu výroby slinutých karbidů se
nepoužívají.
b. Karbidy prvků skupiny železa (Cr3C2,Mn3C, Fe3C, Co3C, Ni3C) – představují
přechod mezi iontovými a intersticiálními karbidy. Poloměry kovových atomů
jsou příliš malé pro vznik intersticiálních karbidů, struktura je silně doformována
a prostoupena řetězci uhlíkových atomů. Vodou zředěnými kyselinami se
rozkládají, přičemž se tvoří směs uhlovodíků a vodíků.
c. Intersticiální karbidy (TiC, ZrC, VC, NbC, TaC, V2C, MoC, Mo2C, WC, W 2C) vznikají zahříváním práškového kovu s uhlíkem na vysokou teplotu. Ionty nebo
atomy uhlíku obsazují některé z oktaedrických intersticiálních míst v mřížce
hostitelského prvku (kovu). Vyjádřeno v geometrických termínech, aby mohla
vzniknout intersticiální struktura, musí být hodnota poměru poloměru rc
intersticiálního atomu (uhlíku) k poloměru atomu hostitele rm menší než 0,59.
Intersticiální karbidy si zachovávají kovové vlastnosti, a protože jsou velmi
tvrdé, jsou základními materiály pro výrobu SK.
d. Kovalentní karbidy (Be2C B4C, Al4C3, SiC) – se připravují reakcemi
příslušného prvku nebo jejích oxidů s uhlíkem
Wolfram
V součastné době je největší množství wolframu používáno na výrobu
slinutých karbidů, největší zásoby wolframových rud se nachází v Číně, Kanadě a
Rusku. Hlavní horniny na výrobu wolframu je wolframit a scheelit, při zpracování
těchto hornin se získává velmi čistá forma monoklinického bílého, krystalického
tetrahydrátu hydrogenwolframanu dekaamonného ((NH4)10H2W 12O42.4H20). Výroba
wolframového prášku je nejdůležitější technologická operace při výrobě SK a to
z toho důvodu, že vlastnosti slinutých těles, kde je základní složka WC, závisí na
velikosti zrn tohoto karbidu. Tudíž hlavním technologickým požadavkem je řídit celý
proces tak, aby výsledný produkt měl požadovanou zrnitost. Wolfram se vyskytuje ve
dvou modifikacích α-W a β-W, obě mají kubickou mřížku. Modifikace beta je
nežádoucí a její tvorbě lze zabránit pečlivým výběrem surovin (tzn. dokonale čisté,
bez nežádoucích příměsí) a vytvořením technologických podmínek, při kterých dojde
k úplné redukci výchozích oxidů [13].
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Výchozí suroviny pro výrobu prášku wolframu jsou nejčastěji kyselina
wolframová,

jehlicovitý

nebo

lamelární

tetrahydrát

hydrogenwolfamanu

dekaamonného a oxid wolframový.
Karbid wolframu
Je prvním karbidem, který byl používán jako tvrdá fáze slinutých karbidů. WC
má

hexagonální

krystalovou

mřížku,

která

vytváří

snadno

rozpoznatelná

trojúhelníková nebo pravoúhlého tvaru. Nachází se velmi úzké oblasti ve fázovém
diagramu C-W, kde je zcela stechiometrický. Žádné atomy (kromě MoC) nelze
v karbidu wolframu rozpustit, může však obsahovat malé množství dusíku.
Pří slinování WC dochází ke zmenšování jejich počtu a zvětšování rozměrů,
tento nežádoucí jev lze omezit přidáním kovu V, Cr a Ta. Karbid wolframu je vyráběn
z prášku čistého wolframu, který je po smíchání s pevným uhlíkem ohříván
v atmosféře nauhličujících plynů při teplotě asi 1300÷2400 °C. Výroba WC může být
například tak, že se za sucha smíchá práškový čistý wolfram s určitým množstvím
uhlíku (podle stechiometrického poměru pro vznik WC), obvykle se přidává uhlíku
více. Poté se směs napěchuje do kontejnerů nebo slisuje do briket a umístí se do
vakuové indukční pece s grafitovou trubkou (slouží jako pracovní prostor a ohřívací
těleso). Atmosféra v peci je tvořena vodíkem, který neustále proudí trubkou. Teplota
je regulovaná podle zrnitosti práškového wolframu (nejjemnější 1400~1500 °C,
s hrubším zrnem až 1600 °C). Proces karbidizace trvá asi 1~2 hodiny. Vzniklé lehce
spečené kousky se drtí a melou [3].
Titan
Je stříbro lesklý kov krystalizující v hexagonální mřížce, při teplotách nad
900°C v kubické prostorově centrované mřížce. Vyrábí se z oxidu titaničitého (TiO2),
který byl poprvé získán z ilmenitu.
Obsah titanu v zemské kůře dosahuje hodnoty 5,7 až 6,3 g.kg-1, je sedmým
nejrozšířenějším kovem. Je významně zastoupen i na povrchu Měsíce. Je také
zastoupen v malých množstvích téměř ve všech typech nerostů. Běžnými minerály
pro jeho získání jsou používány rutil, TiO2 a ilmenit, FeTiO3. Největší zásoby
titanových rud jsou v Číně, Jihoafrické republice, Indii a Austrálii.
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Karbid titanu
Karbid titanu je vyráběn za vysokých teplot (2000~2200 °C) redukcí a
nauhličováním směsí vysoce čistého TiO2 a sazí nebo grafitového prášku v indukční
peci, ve vakuu nebo ve vodíkové atmosféře. Při vodíkové metodě není potřeba bránit
přístupu vzduchu z okolí do pracovního prostoru pece a u vakuové metody je naproti
tomu je výhoda vzniku TiC s vyšší množstvím vázaného uhlíku a neobsahuje dusík.
Tantal a niob
Tantal i niob jsou vzácné prvky, niob se v zemské kůře vyskytuje v množství
20 mg.kg-1 a tantal v množství 1,7 mg.kg-1. Oba kovy krystalizují v prostorově
centrovaných kubických mřížkách, v čistém stavu jsou relativně měkké [2].
Karbid tantal a karbid niobu
Karbid tantalu je vyráběn podobně jako řada dalších karbidů, tj. současnou
redukcí a nauhličováním oxidů kovů uhlíkem. V oxidu tantalečném je vždy obsažen
oxid niobičný a to díky jejich fyzikálního spojení v rudě.
Z důvodu, že tantalová ruda vždy obsahuje i niob, je potřeba počítat s tím, že
součástí struktury TaC bude i NbC (odstranění niobu z tantalu je velmi nákladné).
Chrom a vanad
Chrom
V zemské kůře se vyskytuje v množství kolem 100~200 mg.kg-1. Největší
zásoby chromu jsou v Jihoafrické republice, které vyrábí přibližně polovinu veškeré
světové produkce. Hlavním technologickým postupem, kterým se chrom získává, je
redukce chromitu uhlíkem ve vysoké peci [2].
Vanad
Výskyt v zemském povrchu je přibližně 136 mg.kg-1 a vyskytuje se rozptýlené
podobě ve více než 60 druhů minerálů, také je obsažen v ropě.
Vanad se vyrábí pomocí pražení rozdrcené rudy, zbytků kovového vanadu
s chloridem sodným nebo uhličitanem sodným při teplotě 850 °C.
Karbid chromu a karbid vanadu
Výroba karbidu vanadu je stejná jako výroba karbidu tantalu. Oba karbidy jsou
velmi dobrými inhibitory růstu zrna, mají podstatně lepší účinek než NbC a TaC.
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Kobalt
Jedná se o feromagnetický kov modrobílé barvy a jeho zastoupení v zemské
kůře je pouze 25 mg.kg-1. Kobalt se také vyskytuje v mořské vodě, a to v koncentraci
0,27mg na jeden litr. Na začátku výroby slinutých karbidů kobalt ve formě prášku plní
funkci pojiva, který se přidává do výchozí práškové směsi. Vyrábí se například
z oxidu redukcí uhlíkem ve vodíkové atmosféře při teplotách 350~500 °C. Ve
srovnání s železem kobalt je méně reaktivní, ve vlhkém vzduchu nekoroduje, i když
patří mezi „neušlechtilé“ kovy.
3.1.2.3 Výroba
Výroba slinutých karbidů se uskutečňuje pomocí oboru práškové metalurgie,
která se zabývá přípravou prášku odpovídajících karbidů a pojících kovů, jejich
smíšením v patřičných poměrech, lisováním směsí a slinováním výtisku.
Podstata procesu výroby slinutých karbidů je lisování směsi prášku tvrdých
karbidických částic s práškem pojícího kovu, nejčastěji kobaltu, a následní slinování
při teplotě blízké bodu tavení pojiva. Vznikne nám pevný materiál, jehož tvrdost se je
blízká tvrdosti výchozích karbidů a která má poměrně vysokou pevnost (zejména
v tlaku i v ohybu), protože jeho struktura je tvořena pevnou kostrou pojícího kovu,
která obklopuje zrna relativně křehkých karbidů.
Obecný postup výroby slinutých karbidů lze rozdělit do následujících
základních operací (obr. 3.6):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Výroba práškového wolframu
Výroba práškového karbidu
Příprava směsi prášku (míchání, homogenizace, mletí a granulace)
Formování směsí (lisování, vytlačování)
Předsunování zformovaných směsí (700~850 °C)
Úprava tvaru předsunutého tělesa (v případě potřeby)
Slinování (1350~1650 °C)
Vysokoteplotní izostatické slinování
Litím
Karbidizací práškových kovů, hydridů nebo oxidů kovů pomocí uhlíku
v pevném skupenství
Karbidizací práškových kovů, hydridů nebo oxidů kovů pomocí plynů,
obsahující uhlík (někdy s přísadou pevného uhlíku)
Usazováním z plynné fáze
Chemickým vyličováním z nauhličených feroslitin
Usazování při elektrolýze roztoků odpovídajících solí
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Obr. 3.5 Postup výroby výchozích prášků a slinutých karbidů [3]
Vztah povrchu částic k jejich objemu a zvýšení hustoty vnitřních poruch jsou
nejdůležitější faktory při výrobě prášku. Tyto faktory výrazně ovlivňují jejich
technologické vlastnosti při listování a slinování, tím pádem i konečné vlastnosti
výrobku. Drsnost povrchu lze snížit zmenšením průměrné velikosti částic což
zapříčiňuje zvýšení jejich měrného povrchu. To také vede ke zvýšení kapilárních sil
v objemu prášku, což se označuje jako geometrická aktivita. Vysoká zbytková
energie povrchu vzhledem ke kompaktnímu tělesu způsobuje i zvýšenou reakční
schopnost označovanou jako strukturní aktivita.
Prášková metalurgie v dnešní době umožňuje s velkou přesností řídit a
kontrolovat jak složení slinutých karbidů, tak jejich zrnitost [14].
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Obr. 3.6 Postup výroby slinutých karbidů [14]
3.1.2.4 Struktura slinutých karbidů
Zvýšení tvrdosti a ohybové pevnosti nelze v praxi uskutečnit jedním
samostatnou modifikací. Aby obě tyto vlastnosti mohli být vylepšeny je potřeba řídit
mnoho faktorů (složení materiálu, velikost zrna a jejich rozložení, druh a množství
přísad, rovnoměrnost mikrostruktury, obsah nekovových prvků, množství a druh
nečistot, defekty atd.).
Čím nižší je obsah kobalt tím hodnoty tvrdosti a pevnosti v tlaku je vyšší. Také
tvrdost roste, čím menší je velikost zrna tvrdých částic. U slinutých karbidů, stejně
jako je tomu i u rychlořezných ocelí, se málo kdy sleduje pevnost v tahu a mírou
odolnosti porušení při funkci je ohybové napětí nebo mez pevnosti v ohybu. Ohybová
pevnost má opačný průběh jako tvrdost, to znamená, že dosahuje svého maxima u
materiálů s nejvyšším obsahem Co a s hrubozrnnou strukturou. Slinuté karbidy patří
do křehkých materiálů z důvodu, že při tahových nebo ohybových zkouškách probíhá
porušení s téměř neznatelnou plastickou deformací (SK mají vyšší modul pružnosti
než v tahu a mnohem vyšší mez kluzu než oceli. U SK jsou póry, velké tvrdé částice
a segregovaný kov hlavními defekty, na kterých iniciuje trhlina.
Vlastnosti slinutých karbidů závisí především na složení a zrnitosti materiálu,
množství a velikosti strukturních defektů, velkou roli hraje i kvalita vstupních surovin
[2].
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Příčiny pórovitosti:
a. Nízký obsah uhlíku
b. Nedostatečné rozmělnění směsi
c. Nehomogenita
d. Zachycené plyny
e. Nečistoty
3.1.3 Povlakované slinuté karbidy
Na počátku SK bylo dostačující ke konkurenci schopnosti používat pouze
několik typů povlaků. V dnešní době s rostoucí náročnosti zákazníka je každoročně
vyvinuto a zdokonalováno mnoho nových druhů povlakovaných karbidů pro různé
řezné aplikace. Tyto druhy se od sebe liší typem povlaku, kombinací vrstev,
tloušťkou povlaku, metodou povlakování, substrátem atd. (tab. 3.1)
Tab. 3.1 Možné kombinace materiálů podklad-povlak [3]

Vývojové stupně povlakovaných karbidů:
a. Generace 1 – jednovrstvý povlak téměř pouze z TiC s tloušťkou asi 6 µm
(tento materiál byl s beta karbidem, což vedlo k rychlému opotřebení).
b. Generace 2 – jednovrstvý povlak z TiC, TiCn, TiN s tloušťkou 7~10 µm.
Pomocí podstatného vylepšení technologie výroby byla zvýšena trvanlivost
řezného nástroje
c. Generace 3 – vícevrstvý povlak (dvě až tři vrstvy, případně i více). Řazení
vrstev odpovídá jejich vlastnostem tak, že jako první jsou na podklad
obvykle nanášeny vrstvy s lepší přilnavostí k podkladu.
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d. Generace 4 – speciální vícevrstvý „multivrstvý povlak, velmi často složený
z více než deseti vrstev, s méně či více výraznými přechody mezi
jednotlivými vrstvami. Použité vrstvy jsou stejné, jak u třetí generace. Do
čtvrté

generace

také

patří

povlaky

diamantové,

nanokompozitní,

gradientní, supermřížkové, „inteligentní“ a i povlaky z kubického nitridu
bóru.
Jednotlivé povlaky jsou děleny podle tvrdosti do dvou skupin, povlaky tvrdé
<40 Gpa a povlaky supertvrdé >40 Gpa. Převážná většina povlaků lze zahrnout do
skupiny tvrdých. Do skupiny supertvrdých patří pouze několik materiálu, jako je
kubický nitrid bóru, DLC (uhlík podobný diamantu) a polykrystalický diamant [2].
3.1.4 Metody povlakování
Výroba povlakovaných SK je prováděna tak, že podkladem je běžný SK typu
K, P nebo M a na něho se nanáší tenká vrstva materiálu s vysokou tvrdostí a
vynikající

odolnosti

proti

opotřebení.

Nanášené

povlaky

neobsahují

oproti

nepovlakovaným SK žádné pojivo, má jeden i více řádů jemnější zrnitost, méně
strukturních defektů a také tvoří bariéru proti difuznímu mechanizmu opotřebení
nástroje [2].
1. Metoda PVD (fyzikální napařování) – je charakteristické nízkými
pracovními teplotami (pod 500 °C)
2. Napařování – přímé, reaktivní, aktivované reaktivní, s asistencí
iontového paprsku.
3. Naprašování – doutnavý výboj, iontový paprsek
4. Iontovou implantací – doutnavý výboj, iontový paprsek
5. Metoda CVD – chemické napařování, které probíhá za vysokých teplot
(1000 ~ 1200 °C). Tato metoda je hlavní metodou povlakování SK a
může být realizována ve 4 variantách
a. Tepelně indukování
b. Plazmově aktivovaná
c. Elektronově indukovaná
d. Fotonově indukovaná
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Obr. 3.7 Porovnání metod PVD a CVD [2]
3.2

Cermety
Cermet je název pro tvrdý řezný materiál obsahující tvrdé částice TiC, TiN,

TiCN a další tvrdé částice (Ni, Mo, Co) v kovovém pojivu. Cermety se vyrábí
podobným způsobem jako slinuté karbidy a to práškovou metalurgií. Z názvu cermet
lze odvodit slovní spojení CERamic/METal použitý pro označení keramických částic
v kovovém pojivu [2].
Řezné nástroje z cermetu disponují velmi dobrou odolností proti opotřebení
čela i hřbetu břitu, vysokou pevností za tepla a chemickou stabilitou. Oproti slinutým
karbidům vykazují menší houževnatost a odolnost proti teplotnímu rázu.
Tvarový sortiment cermetových řezných destiček a jiných elementů je
obdobný jako u slinutých karbidů, destičky jsou ale většinou dostupné v přesnějším
provedení.
Tržní novinku představují cermety s postupnou změnou vlastností od
houževnatého jádra do tvrdé podpovrchové vrstvy. Tyto vlastnosti jsou získané
speciálním procesem slinování. Taková kombinace poskytuje otěruvzdorný a
zároveň houževnatý a spolehlivý cermet, vhodný pro jemné obrábění vysokými
řeznými rychlostmi.
Cermety se vyskytují také v povlakované formě. Povlakují se převážně
metodami PVD, zaručujícími ostrý a houževnatý břit. Dovolují zvýšit řeznou rychlost
a také trvanlivost břitu. Při obrábění ocelí vykazují velmi dobrou odolnost proti
opotřebení a tvorbě nárůstku [2].
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3.2.1 Historický vývoj
Velkou zásluhu na vývoji cermetů byla snaha „obejít“ patenty výrobce
slinutých karbidů německé firmy Krupp. První firma, která dokázala vyrobit materiál
bez WC, byla Rakouská firma Plansee (dnes Ceratizit) počátkem 30 let 20 století. Byl
to řezný materiál s názvem Titanit S (42,5 % Mo2C+42,5 TiC + 14 % Ni+1 % Cr).
První řezný materiál z cermetu, který byl použitelný pro třískové obrábění,
vznikl v USA v 50 letech 20 století. Tento řezný materiál disponoval v této době
nedostatečnou houževnatostí, které neumožnila do poloviny 80 let jeho masivní
rozšíření. Díky tomu, že řezný materiál z cermetu neobsahoval wolfram a kobalt
došlo k širšímu použití v Japonsku, kde cermet představoval levný a na tu dobu
snadno dostupný materiál. Z toho důvodu má Japonský strojní průmysl zásadní vliv
na vývoji cermetů. Neustálím vývojem, bylo dosaženo vytvoření řezného materiálu
vhodným pro dokončovací obrábění. Zásadní výhodou oproti „konkurenčnímu“ SK je
možné použití vyšších řezných rychlostí, díky které došlo k postupnému rozvoji
cermetových řezných nástrojů ve zbylých částech světa (USA, Evropa) [15].
3.2.2 Výchozí materiály
Lze říci, že všechny výchozí materiály pro výrobu slinutých karbidů jsou
používány také i pro výrobu cermetů.
1.
2.
3.
4.
5.

Wolfram
Titan
Tantal a niob
Chrom a vanad
Kobalt

Obr. 3.8 Vliv základních složek na vlastnosti cermetů [2]
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Molybden
Jedná se o poměrně vzácný materiál, jeho obsah v zemské kůře se odhaduje
na 1,5~8,0 mg.kg-1. Nejvýznamnější ložiska se nachází především v Coloradu
v USA. Molybden se buď těží samostatně, nebo se získává při výrobě mědi.
Výroba karbidu molybdenu je obvykle přímým nauhličováním ze směsi
odpovídající množství kovového molybdenového prášku a čistých sazí nebo
práškového grafitu při teplotě asi 500 °C, ve vodíkové atmosféře [16].
Nikl
Jde o kovový feromagnetický prvek bílé barvy. Byl objeven v roce 1751
německým chemikem Axelem Frederikem Cronstendtem při pokusech o izolaci mědi
z měďnaté rudy. V zemské kůře jeho průměrný obsah činí asi 100 mg.kg-1. Obvykle
se vyskytuje jako oxid ve směsi s železem, ve formě sulfidu, jako je millerit, nebo
nikelin. V dnešní době je největší těžiště niklu v Sudburu v provincii Ontario
v Kanadě. Předpokládá se, že původem těchto rud je obrovský meteorický zásah
Země v dávných geologických dobách.
Výroba niklu z rudy je zejména závislý na chemickém složení výchozí
suroviny. Avšak poslední fází je vždy redukce oxidu niklu koksem. Poté z důvodu
značného znečištění je nutné jeho další čištění pomocí elektrolýzy [16].
Nitrid titanu
TiN lze vyrobit pomocí mnoha různých metod, některé z nich produkují čistější
materiály ve vztahu ke stopovým prvkům N2 a O2 [16].
1. Nitridace oxidu titaničitého za přítomnosti uhlíku pomocí dusíku nebo čpavku,
při teplotách 1200 ~ 1400 °C
2. Nitridaci prášku kovového titanu nebo hydridu titanu pomocí dusíku nebo
čpavku, při teplotách 1200 ~ 1400 °C.
3. Reakce chloridu titanu nebo oxichloridu titanu se čpavkem, která je založena
na tepelném rozkladu mezifázových halogenových sloučenin.
Karbonitrid titanu
Výrobu karbidonitridu titanu se výrobci pečlivě střeží. Ale v podstatě jde o
kombinaci karbotermické redukce a nauhličování oxidu titaničitého nitridačním
procesem.
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TiC se vyznačuje vyšší tvrdosti než TiN, s rostoucím obsahem dusíku
mikrotvrdost Ti (C, N) klesá. Pro vytvoření Ti (C, N) je základem karbid titanu TiC a
nitrid titanu TiN. Z důvodu, že jak TiC tak TiN jsou izomorfní, mohou být atomy uhlíku
v TiC supermřížce nahrazeny atomy dusíku v jakémkoliv množství a lze připravit
souvislou sérii tuhých roztoků Ti (C, N). Nejčastěji se karbidonitrit titanu vyrábí
pomocí vysokoteplotního lisování důkladně promíchané směsi prášku TiC a TiN ve
vakuu (např. při teplotě 1800 °C a tlaku 24,6 Mpa po dobu 5 hodin). S rostoucím
obsahem dusíku se fyzikální a mechanické vlastnosti karbidonitridu titanu mění [16].
3.2.3 Výroba cermetů
Proces výroby cermetů je velmi podobný výrobě slinutých karbidů. Výchozí
materiály jsou nejčastěji používány binární tvrdé sloučeniny TiC, TiN,Mo 2C, WC a C.
Tyto sloučeniny jsou důkladně promíchané s prášky Co a/nebo Ni, které slouží jako
pojivo. Stejně vhodné jsou tuhé roztoky tvrdých složek jako Ti(C,N), (Ti, Mo)C, (Ti,
Ta, Nb, W) C, nebo dokonce komplexní kerbonitridové tuhé roztoky, které obsahují
jednofázové nitridové a karbidové složky.
Nejčastější metody výroby karbidonitridu titanu jsou vysokoteplotní lisování,
vysokoteplotní izostatické lisování (HIP), slinování, nebo slinování v kombinaci s HIP.
Základním předpokladem pro výrobu kvalitního cermetu je dostatečně pevná
vazba mezi tvrdými částicemi a pojivem. Důležitým faktorem, který výrazně ovlivňuje
vlastnosti cermetů je tzv. smáčivost zrn tvrdé fáze s tekutým kovem (Mo2C má
nejlepší smáčivost a navíc zvyšuje houževnatost, potlačuje tvorbu grafitu a přispívá
k udržení pevnosti při vysokých teplotách). Velikost zrn tvrdé fáze je dalším faktorem,
který ovlivňuje vlastnosti cermetů. Čím je delší doba slinování (1400~1600°C) tím
roste exponenciálně velikost zrn.
V průběhu výroby cermetů na bázi TiC/TiN dochází k negativnímu jevu a to
k denitrifikaci neboli ochuzení o dusík (tento negativní jev je spojen s nahrazováním
dusíku z TiN uhlíkem). Tím, že klesá obsah dusíku v materiálu má následek vzniku
mikropórů, které způsobují negativní nehomogenitu materiálu. Dalším negativním
jevem je omezení slinovatelnosti, které je možné částečně kompenzovat přidáním
Mo (tím se ale zhoršuje obrobitelnost) [2].
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Metoda PSSS (Pre-Sintering Solid-Solutino, patent USA) neboli příprava
tuhého roztoku karbidonitridu před vlastním slinováním tělesa cermetu umožňuje
efektivně snižovat potřebné množství Mo a současně zachovává vysoký obsah
dusíku. Tato metoda přináší vysokou pevnost, houževnatost a odolnost proti
opotřebení při zachování dobré obrobitelnosti. Snahou při výrobě cermetů je
současné době optimalizace za účelem získání co nejlepších vlastností pro konkrétní
případ aplikace. Pokud je potřeba, aby řezný nástroj z cermetu měl vysokou odolnost
proti abrazivnímu opotřebení jsou vhodné zejména cermety s vysokým obsahem TiC,
středním obsahem TiN a nízkým obsahem pojiva. Při frézování s vysokým tepelným
a rázovým namáháním jsou vhodné cermety s vyšším obsahem pojiva, dusíku a
Ta/Nb v tvrdé fázi.
3.2.4 Struktura a vlastnosti
Vliv jednotlivých prvků a strukturních složek na strukturu a vlastnosti cermetů
lze shrnout následovně [2]:
1. Narůstající obsah uhlíku (C)
a. Snižuje objem Ti a Mo rozpuštěného v pojivu
b. Zjemňuje zrnitost struktury
c. Zmenšuje objem pláště zrn
d. Zvyšuje tvrdost a snižuje houževnatost
2. Narůstající obsah molybdenu (Mo)
a. Zvětšuje objem pláště zrn
b. Zmenšuje objem pojiva
c. Zvyšuje smáčivost karbidů a karbidonitridů
d. Zvyšuje podíl Ti v plášt. zrn
e. Zvyšuje houževnatost
3. Narůstající obsah karbonitridu titanu (Ti (C,N))
a. Řídí homogenitu struktury
b. Zjemňuje zrnitost
c. Zvyšuje objem Ti a Mo v pojivu
d. Zvyšuje odolnost proti adheznímu a difuznímu opotřebení
4. Narůstající obsah dusíku (N)
a.
b.
c.
d.

Řídí složení pláště zrn
Udržuje shodnou strukturu v jádře i plášti zrn
Zlepšuje chemickou stabilitu
Zvyšuje odolnost proti teplotním šokům
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5. Vliv uhlíku (C) + dusíku (N)
a. Určují složení pojiva
b. Řídí velikost zrna
c. Řídí objem pláště zrna ve vztahu k jádru
6. Vliv poměru N/(C+N)
a. Řídí strukturu cermetu, pokud je tento poměr větší než 1/2 , je
struktura deformována, což snižuje trvanlivost nástroje
7. Vliv karbidu wolframu (WC)
a. Je obvykle obsažen v plášti zrn a napomáhá zvyšování
smáčivosti mezi pojivem a jádrem
b. Tvoří pojivo mezi TaC.NbC a TiC
8. Vliv karbidu tantalu a niobu (TaC.NbC)
a. Zvyšuje odolnost proti plastické deformaci
b. Zvyšuje odolnost proti tvoření teplotních trhlin
9. Vliv niklu a kobaltu (Ni+Co)
a. Tvoří pojivo ve tvaru tuhého roztoku, který má větší odolnost
proti plastické deformaci než samotný nikl nebo samotný kobalt
b. Ovlivňuje pevnost výrobku
10. Vliv karbidu titanu (TiC)
a. Ovlivňuje tvrdost materiálu
b. Spojuje TaC.NbC v materiálu
11. Vliv karbidu vanadu (VC)
a. Zvyšuje smykovou pevnost TiC vytvářením smíšených krystalů
TiC-VC
b. Zvyšuje únavovou pevnost

28

Disertační práce
3.3

Ing. Petr Pfeiler

Řezná keramika
Je zvykem nazývat řeznou keramiku (dále jen ŘK) jako převážně krystalickým

materiálem, který má hlavní složku anorganickou sloučeninu nekovového charakteru.
Tato definice zahrnuje nejen tradiční keramiku, jako je porcelán, cement, cihly, ale i
brousící materiály a řadu tzv. nových keramických látek, jako je oxidová keramika
(Al2O3, ZrO2, ThO2, BeO, MgO, UO2), ferity, feroelektrická, nitridy, karbidy (na bázi
Si, B), koridy (na bázi Ti) a další. V dnešní době je keramika vyráběna z velmi čistých
surovin a často z čistých výchozích chemikálií, jako keramika syntetická. Pod pojem
„nová keramika“ jsou zařazeny látky krystalické, na rozdíl od tradiční keramiky (např.
porcelán, glazury), které obsahují i značný podíl skelné neboli amorfní fáze.
Keramické látky jsou vázány iontovými a kovalentními meziatomovými vazbami. Tyto
vazby nejsou čistě pouze iontové nebo kovalentní, ale obvykle se vyskytují oba typy
vazby současně. Základ krystalických materiálů v krystalové struktuře, převažuje
složité kubické a hexagonální mřížky [2].
Pomocí intenzivní výzkumnou a vývojovou činností v posledních letech, byly
výrazně vylepšeny některé vlastnosti keramických materiálů. Tento výzkum a vývoj
umožnil podstatné rozšíření jejich aplikace ve strojírenské výrobě. K tomuto rozšíření
také přispělo i pokroky v oblasti obrábění keramik a to jak v surovém stavu, tak i
v konečné fázi výroby polotovarů i kontrárních součástí.
Charakteristické

vlastnosti

keramiky

předurčují

pro

použití

zejména

v následujících oblastech technické praxe [3]:
tepelné aplikace – odolnost vůči vysokým teplotám, stabilita tvaru při tahu a
tlaku i za vysokých teplot, odolnost proti náhlým změnám teploty, nízká
tepelná roztažnost, schopnost akumulace tepla, dobrá tepelná vodivost
mechanické aplikace – vysoká tvrdost, vysoká odolnost proti opotřebení dobré
a stabilní kluzné vlastnosti, nepřítomnost statického náboje, nízká měrná
hmotnost, vysoká přesnost tvaru, úzké rozměrové tolerance
elektrotechnika, elektronika – výborné izolační vlastnosti, vysoká dielektrická
pevnost, velká stabilita výboje, vysoký výkon zhášení výboje, definovaná
dielektrická konstanta, dobré vysokofrekvenční vlastnosti, dobré mechanické
vlastnosti
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fyzikální a chemické aplikace – chemická odolnost vůči kyselinám a louhům,
chemická inertnost, odolnost vůči korozi a erozi, akumulační a pohlcovací
schopnost, velký geometrický a měrný povrch, filtrační schopnosti,
medicína – biologická slučitelnost, chemická inertnost a stabilita, filtrační
schopnost
stavebnictví – odolnost vůči horku a mrazu, příjemnost na dotyk, hygienické
vlastnosti, mechanická stabilita, plynotěsnost, chemická inertnost.
Jednotlivé výše zmíněné vlastnosti lze různě kombinovat a měnit tak, jak
vyžadují konkrétní aplikace daného materiálu. Z tohoto důvodu se vybrané
keramické materiály velmi často užívají zejména na výrobu řezných nástrojů, kde
jsou s výhodou využívány především tyto jejich vlastnosti [3].
vysoká tvrdost
odolnost proti mechanickému namáhání
odolnost proti působení vysokých
odolnost proti opotřebení
vysoká trvanlivost a řezivost
odolnost proti korozi a chemickým vlivům
nízká měrná hmotnost
dostupnost základních surovin
ekologická nezávadnost
příznivá cena
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3.3.1 Historický vývoj
Již v době kamenné člověk používal nástroje z keramiky a později bloky
pískovce, které obsahovali velké množství mikroskopických břitů SiO 2. Tyto nástroje
byly používány např. na ostření nožů, břitev, nůžek a dalších nástrojů. Po mnoha
století byly pískovcové kotouče používány jako hlavní brusný nástroj, až v nedávné
době byly nahrazeny modernějšími materiály, jako je SiC a diamant. Jako první
země, která získala patent, byla Velká Británie v roce 1905 a o rok později Německo.
První komerčně dostupný keramický materiál na bázi Al2O3, který byl použitelný pro
řezný nástroj pod označením Degussit, byl vyvinut německou firmou Degussa
v období druhé světové války, První firma, která jako první zvládla sériovou výrobu
keramických břitových destiček pro obrábění litin, byla Feldmuhle AG (dnes
CeramTeC AG). Na trh s řeznými nástroji ji uvedla v roce 1960 [2].
V USA byl první patent vydán v roce 1942 a v bývalém Sovětském svazu
v roce 1945.
Vývoj keramických materiálů na bázi Al2O3 viz tabulka 3.2
Tab. 3.2 Vývoj keramických materiálů na bázi Al2O3
Charakteristika

Rok

Pevnost v ohybu
(MPa)

Al2O3 pro formy nástroje

1912~1913

150~250

Slinutý Al2O3

1930~1931

200~350

Al2O3+Cr2O3

1937~1938

300~400

Vysokotepelně lísvaný Al2O3

1944~1945

500~700

Al2O3+MgO (0,5~1,0 %)

1948~1951

300~500

Al2O3 – Mo2C – (Mo)

1951~1959

350~450

Al2O3 + Ti, TiC, TiC/WC

1955~1958

300~550

Submikrometrový Al2O3

1968~1970

Vysokotepelně lísovaný Al2O3+TiC/Ni
Al2O3+ ZrO2

1970~1980

Vysokotepelně lísovaný Al2O3 + SiCw (20~30%)

1980

700~900
800~1000

V České republice se výzkumu a vývoji věnoval Výzkumný ústav minerálů
v Turnově, kde byly první keramické břitové destičky laboratorně vyrobeny v roce
1954.
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Z důvodu poměrně vysoké křehkosti keramických materiálů, byla jejich
použitelnost do 50 let omezena pouze na nepřerušovaný řez a k jejich širšímu využití
nedošlo také, že technologie výroby nebyla zdaleka propracována tak, aby z nich
bylo možno zhotovit spolehlivý nástroj požadovaných a zejména opakovatelných
vlastností. Z těchto důvodů se keramické nástroje začaly prosazovat až začátkem
60. let a to díly intenzivního výzkumu, který byl zaměřen na odstranění hlavních
nedostatků keramiky (hrubozrnná struktura, nízká ohybová pevnost a nízká odolnost
proti teplotním šokům).
Dalším důvodem prosazování byla také ekonomický tlak na zvýšení
produktivity operací obrábění a možnost nahradit v některých operacích slinuté
karbidy. Veškeré suroviny potřebné pro výrobu keramiky jsou snadno dostupné,
relativně levné a nemají strategický význam jako wolfram a kobalt pro výrobu
slinutých karbidů [3].
Řeznou keramiku lze zařadit do velmi výkonných nástrojových materiálů,
avšak pro její úspěšné použití je nutno dodržet určité zásady a tak aby se její
výhodné vlastnosti mohly v plné míře projevit a nevýhody naopak potlačit. K hlavním
podmínkám pro efektivní využití řezné keramiky patří zejména:
vysoká tuhost systému stroj-nástroj-obrobek (kmitání jakéhokoliv druhu výrazně
zvyšují intenzitu opotřebení)
použití výkonných obráběcích strojů s širokým rozsahem posuvů a otáček a
možnost nastavení vysokých řezných rychlostí
výborný stav obráběcího stroje
zabezpečení pevného a spolehlivého upnutí obrobku
zakrytí pracovního prostoru obráběcího stroje
odstranění kůry obráběného polotovaru (zejména u odlitků, výkovků, ale i
válcovaného materiálu) jiným druhem nástrojového materiálu
sražení náběhových hran na obrobku
najíždění a vyjíždění z řezu při snížených hodnotách posuvu na otáčku
výběr vhodného tvaru a velikosti břitové destičky
správná volba tvaru a velikost břitové destičky
správná volba tvaru ostří břitové destičky
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Koncem 50 let byla vyvinuta keramika na bázi Al2O3 – TiC, která měla zlepšit
odolnost proti vydrolování a spolehlivost keramických řezných nástrojů. Pomocí této
keramiky vzrostla pevnost na 1 000 MPa a lomová houževnatost na 4~5 Mpa.m1/2 a
tímto se značně zvýšila odolnost proti vydrolování ostří. Tato keramika je i v dnešní
době velmi rozšířená, která významně pomohla vstupu keramických materiálů na trh
s řeznými nástroji. Slinovací proces byl postupně změněn z vysokoteplotního lisování
na vysokoteplotní izostatické lisování (HIP). K této změně došlo zejména z důvodu
snahy o snížení ceny a zvýšení produktivity. Ze začátku byla odolnost keramiky vůči
vydrolování metodou HIP nižší než u keramik vyráběných metodou vysokoteplotního
lisování, ale postupně byla metoda HIP zlepšena až na dnešní úroveň.
V 70. až 80. letech výrobci řezných nástrojů přišli na to, jak zpevnit a chránit
břit keramického nástroje. Tyto úpravy pomohli k rozšíření aplikačních možností
řezných nástrojů z oxidové keramiky z původního doporučení pouze pro dokončovací
obrábění šedých litin na obrábění ocelí s nízkým obsahem uhlíku a v některých
případech i na obrábění niklových slitin [17].
3.3.2 Výchozí materiály a jejich vlastnosti
Řezná keramika se vyrábí zejména z oxidů Al2O3, Y2O3, ZrO2, karbidů TiC a
nitridů TiN a výjimečně z Si3N4. ŘK se vyznačuje vysokou tvrdostí, tlakovou pevností
a odolností proti vysokým teplotám.
Hliník
V zemské kůře se hliník vyskytuje v zastoupení 7,5 ~ 8,3 %. Hornina,
vyskytující se nejčastěji na bázi hliníku se nazývá bauxit. Jedná se o směs několika
minerálů, zahrnující hydroxidy hliníku, boehmit a diaspor, dihydrát oxidu hlinitého a
oxidové nečistoty. Další minerál, který hliník obsahuje, je kryolit, který se zejména
používá jako tavidlo pro snížení teploty tavení bauxitu. Hliník lze také nalézt ve formě
hlinitokřmičitanu, jako jsou živce, slídy a zeolity.
I když je hliník zastoupen v zemské kůře poměrně hodně, patřila jeho
průmyslová produkce ještě v nedávné době k velmi obtížným procesům. Teprve
zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo současnou
mnohosettunovou roční produkci čistého hliníku [12].
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Jak již bylo zmíněno hlavní výchozí surovinou pro výrobu je vyčištěný bauxit.
Poté se pomocí žíhání uhličitanem sodným nebo zahříváním pod tlakem
s koncentrovaným roztokem hydroxidu sodného a následným loužením vodou
připraví roztok hlinitanu sodného [12].
Oxid hlinitý
Je nejčastěji vyráběn z bauxitu a čistota konečného produktu dosahuje kolem
99,90 %. V průběhu loužení v roztoku hydroxidu sodného přechází většina hliníku ze
suroviny na rozpustný hlinitan sodný. Takto získaný vyčeřený hlinitan sodný se ředí a
po ochlazení na 50 až 70 °C několik dnů míchá v krystalizátorech spolu s velkým
množstvím recyklovaných jemných zrn gibbsitu. Gibbsit z důvodu dlouhodobého
průběhu má tendenci vytvářet aglomeráty, ve kterém je uzavřen mateřských roztok, a
proto tímto způsobem vyrobený oxid hlinitý obsahuje několik desetin procenta Na 2.
Takto získaný Al2O3 stále není vhodný pro výrobu keramických těles a z toho
důvodu musí být po promytá kalciován v rotačních pecích. V těchto rotačních pecích
se asi při teplotě 950 °C začíná vytvářet požadovaný alfa modifikace Al2O3 a asi po
hodinové výdrži na teplotě 1300°C je konverze ukončena [16].
Oxid hlinitý lze také připravit proces sol-gel z kyselých boehmitých roztoků.
Sol-gel je koloidní suspenze, kterou je možné proměnit na pevnou látku.
Zirkonium
Zirkonium se vyskytuje v zemské kůře v množství 165 až 220 mg.kg-1 a
vyskytuje se pouze ve formě sloučenin. Jako nejvýznamnější minerály jsou
považovány křemičitan zirkon a baddeleyit. Dále jsou také známé různé komplexní
zirkonáty jako zirkelit obsahující vápník, železo, titan a thorium, nebo uhlinit
s obsahem vápníku, titanu a hliníku. Oblasti s výrazným zastoupením zirkonia patří
Austrálie, Brazílie, Indie, Ruska a USA.

34

Disertační práce

Ing. Petr Pfeiler

Samotná výroba zirkonia je poměrně nákladná a to z důvodu, že podobně jako
tomu je u titanu nelze použít běžné metalurgické postupy, jako je redukce uhlím nebo
vodíkem. V dnešní době se používá pro průmyslovou výrobu zirkonia především tak
zvaný Krollův proces. Tento metoda spočívá v tom, že se nejprve pyrlýzou
baddeleyitu s uhlíkem a chlorem získává chlorid zirkoničitý. Poté se frakční destilací
oddělí chlorid železitý, který vzniká z příměsí železa. Jako další krok je redukce
hořčíkem v inertní argonové atmosféře při teplotě kolem 800°C. Takto získaný
zirkonium se pomocí působení kyseliny chlorovodíkové vyčistí od zbytku chloridu
hořečnatého a kovového hořčíku. I přes to vše zirkonium stále ještě obsahuje kolem
1% hafinium, které není na překážku běžným aplikacím zirkonia ve slitinách a při
povrchové ochraně kovů [2].
Oxid zirkoničitý (ZrO2)
Oxid zirkoničitý se vyskytuje ve třech různých formách: monoklinická-m,
tetragonální-t a kubická-c. Transformace ZrO2 z formy m na formu t se provádí při
teplotě 1150°C a je doprovázen zvětšením objemu o 4~5 %. Toto zvětšení objemu
v materiálu vyvolává tahové a smykové napětí. Transformace t↔c probíhá při teplotě
2300°C. Oxid zirkoničitý vyjadřuje pouze 50% tvrdosti Al2O3, ale má podstatně vyšší
houževnatost a ohybovou pevnost.
Oxid

zirkoničitý

musí

obsahovat

stabilizátory,

například

CaO,

MgO,

Y2O3.CeO2, kvůli částečné nebo úplné stabilizace ZrO2. Částečně stabilizovaný oxid
zirkoničitý je dvoufázová transformačně zpevněná keramika, která obsahuje
stabilizační oxidy. Tyto typy keramiky vyžadují slinování při teplotě až 1800°C, po
které následuje ochlazení a opětovný ohřev [2].
Křemík
Jedná se o poměrně tvrdý kov s vysokou afinitou ke kyslíku. Křemík se v čisté
podobě v přírodě nevyskytuje, vyskytuje se pouze v různých sloučeninách. Co se
týče zastoupení v zemské kůře, je druhým nejvíce zastoupeným prvkem, hned po
kyslíku (tvoří 26~28 % zemské kůry. Mezinárodní název křemíku je odvozen
z latinského silex, nebyli pazourek [12].
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Základní složkou velké většiny hornin tvořících zemskou kůru je křemík, lze
tedy říci, že křemík vyskytuje prakticky ve všech vyvřelých horninách. Mineralogicky
je z nich nejvýznamnější křemen. Podle přítomnosti malých množství cizorodých
prvků, se tyto minerály barevně liší. Tímto způsobují charakteristické zbarvení
krystalického oxidu křemičitého. Téměř čistý oxid křemičitý je mineralogicky nazýván
jako křišťál. Fialově je zbarven ametyst, žlutý je citrín, růžový růženín, hnědá
záhněda, další se mohou vyskytovat v několika barevných variantách.
Průmyslová výroba křemíku spočívá v redukci taveniny vysoce čistého oxidu
křemičitého v obloukové elektrické peci na grafitové elektrodě, jejíž materiál je přímo
spalován na plynný oxid uhličitý. Touto metodou vzniká křemík o čistotě 97~99 %,
ale tato čistota je pro elektronický průmysl ovšem naprosto nedostačující. Pro výrobu
naprosto čistého křemíku se používají chemické metody.
Nitrid křemíku
Vyskytuje se jako sloučenina ve dvou různých modifikacích,α nízkoteplotní a
β vysokoteplotní. Modifikace β je měkčí než α, ale má vyšší pevnost a lomovou
houževnatost. Tyto modifikace se liší sledem vrstev Si-N při jejich skládání [2].
V dnešní době se používají 4 základní metody syntézy nitridu křemíku:
přímá reakce prvků
karbotermická redukce a nitridace oxidu křemičitého
srážení z plynné fáze
teplotní rozklad diamidu křemíku
3.3.3 Rozdělení a značení
V dnešní době neexistuje konkrétní norma pro značení keramických řezných
materiálů, jak tomu je například u slinutých karbidů, nebo nástrojových ocelí. Avšak
všeobecně se přijímá níže uvedené dělení [1]:
oxidová keramika:

- čistá (99,5% Al2O3)
- polosměsná (Al2O3 + Zr O2, Al2O3 + Zr O2 + CoO)
- směsná keramika (Al2O3 + TiC, Al2O3 + ZrO2 + TiC
Al2O3 + TiC + TiN)

nitridová keramika:

(Si3N4, Si3N4 + Y2 O3, Si3N4 + TiN, sialony)
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Výrobní program vybraných výrobců řezných keramických materiálů je
uveden spolu s doporučeným použitím v tab. 3.3. Z této tabulky je zřejmé, že
nástroje z ŘK jsou k dispozici v celém rozsahu sortimentu. Obchodní značení
konkrétních výrobců odpovídá zvyklostem jednotlivých výrobců. Rozšířit oblast
použití vybraných druhů řezné keramiky, umožnil pokrok ve zlepšování fyzikálních a
mechanických vlastností, z původního soustružení na obrábění prakticky všech
materiálů na bázi Fe a to jak při hrubování, tak při přerušovaném řezu.
Tab. 3.3 Přehled předních výrobců ŘK a obecné podmínky jejich užití [3]
Výrobce

Země

Řezná keramika
Označení

typ

Cermax 440
Carboloy

Al2O3

USA

Al2O3
Cermax 460

vyztužený
vlákny TiC

Widalox G

Widalox H
Krupp Widia

Al2O3+ZrO2
Al2O3+ZrO2
+TiC+TiN

Německo
Widalox R

Al2O3+ZrO2

Widalox ZR

TiC

Wiadianit
1000

Si3N4+Al2O3
+povlak

Doporučeně užití
Hrubování a dokončování
litiny a tvrzené litiny,
kalených a žáruvzdorných
ocelí.
Vhodná pro přerušovaný
řez a obrábění
žáruvzdorných litinových
ocelí.
Obrábění litiny, jemné
dokončovací práce,
hrubování ocelí, frézování.
Obrábění tvrzené a
legované litiny, frézování.
Soustružení všech druhů
litin a ocelí.
Soustružení šedých litin

GTE
Valeron

USA

Quantum
5000

Si3N4+Al2O3

Iscar

Izrael

Iscanite

Si3N4+Y2O3

Soustružení.

DISAL 100

Al2O3

Obrábění šedé litiny a
konstrukční oceli
nepřerušovaným řezem.

DISAL 210

Al2O3+ZrO2

DISAL 220

Al2O3+ZrO2
+CoO

DIAS

ČR

DISAL 240

+Y2O3+TiC
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Obrábění litiny.

Obrábění šedé, tvárné a
temperované litiny,
konstrukčních,
zušlechtěných a
rychlořezných ocelí. Vhodné
pro přerušovaný řez a
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střední frézování.

Al2O3+TiC

Obrábění kalených ocelí
přerušovaným řezem
vhodná pro střední a jemné
frézování. Lze chladit
kapalinou.

Si3N4

Pro obrábění všech druhů
litin, včetně kůry. Ale i ocelí
přerušovaným řezem. Lze
chladit a používat při
hrubovacích pracech.

Al2O3

Obrábění šedé litiny a
měkčích ocelí.

VR-100

Al2O3+TiC

Obrábění šedé litiny a
tepelně zpracovaných ocelí,
rychlostní frézování šedých
litin.

K060

Al2O3

Soustružení.

K090

Al2O3+TiC

Soustružení

DISAL310
DISAL 320

DISAL 400
DISAL 420

VR-97
Fansteel/
Wesson

Kennametal

USA

USA

KYON2000

Si3N4+Al2O3
+Y2O3

CX3

NGK Spark
Plug

HC2

Plansee
Tizit

Seco

Al2O3

Dokončovací soustružení
litin.

Al2O3+TiC

Polodokončovací a
dokončovací soustružení
litin, tvrdých materiálů a
ocelí legovaných niklem.

Japonsko
Si3N4+TiN

SP4

Rakousko

+povlak

Hrubovací a
polodokončovací
soustružení a frézování
šedé litiny.

S4N

Si3N4+TiN

Sinit TSI

Si3N4

Soustružení a frézování
všech druhů litin.

Secoramics
30

Al2O3

Soustružení litiny vysokými
řeznými rychlostmi.

Al2O3+TiC

Soustružení litiny vysokými
řeznými rychlostmi, když je
kladen důraz na
houževnatost nástroje.

Švédsko
Revolox

Hrubovací a dokončovací
soutružení litin

SN56
Feldmühle

Soustružení a frézování.

Německo

Al2O3+ZrO2
SN60
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ocelí.
SN76

Hrubovací a dokončovací
soustružení.

SN80

Hrubovací soustružení
ocelí, frézování šedé litiny.

SH1

Soustružení a frézování
tvrdých materiálů, frézování
šedé litiny, přesné
frézování.

SH20

Přesné soustružení šedé
litiny, cementačních,
zušlechtěných a kalených
ocelí.

Al2O3+TiC

SH20F
Jemné frézování šedé a
tvrzené litiny, zušlechtěných
a kalených ocelí.

FH3

Hertel

Německo

SL100

Si3N4+Y2O3

AC5

Al2O3

MC2

Al2O3+TiC

NC1

Si3N4

Hrubování šedé litiny,
frézování, soustružení.

CC620

Al2O3+ZrO2

Obrábění šedé litiny,
běžných i legovaných ocelí.

CC650

CC670
Sandvik
Coromant

TiC+ZrO2
Al2O3+
whiskery SiC

Švédsko

CC680

Sumitomo

Al2O3+TiN+

Japonsko

Si3N4+Al2O3
+Y2O3

CC690

Si3N4

W80

Al2O3

NB90S

Al2O3+TiC

NB90M
Zettl

Německo

Zekalit 3000

Si3N4+Al2O3
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Obrábění litiny i oceli.

Obrábění šedé litiny,
kalených ocelí, frézování.
Obrábění kalených
materiálů i v přerušovaném
řezu a žáruvzdorných
materiálů.
Obrábění žáropevných
niklových slitinových ocelí,
vhodná i pro přerušovaný
řez.
Hrubovací a
polodokončovací obrábění
šedé, temperované i tvárné
litiny.
Soustružení
Frézování.
Hrubovací a dokončovací
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obrábění litin, hrubovací
soustružení a frézování bez
chlazení i s chlazením,
obrábění slitin s vysokým
obsahem niklu.

Mitsubishi

Toshiba
Tungaloy

Japonsko

Japonsko

XD3

Al2O3+ZrO2

Soustružení.

LXA

Al2O3

Litina, dokončovací
soustružení.

LX10

Al2O3+TiCN

Soustružení kalené oceli.

LX21

Al2O3+TiC

Litina, běžné soustružení.

FX920

Si3N4

Šedá litina, střední až hrubý
čas, soustružení, frézování
za sucha i s chlazením.

3.3.4 Výroba
Výroba kompaktních keramických součástí je velmi podobná výrobě součástí
ze slinutých karbidů a fernetů. Hlavním rozdílem je v tom, že keramické materiály
neobsahují žádný materiál, jehož funkcí je spojení jednotlivých zrn tvrdé fáze do
jednolitého tělesa. Tento fakt výrobu řezné keramice značně komplikuje a tím klade
vysoké nároky na výrobní zařízení. Dodržení předepsaných technologických postupů
je důležité pro úspěšnou výrobu ŘK [18].
Dodáním přísad je možné ovlivnit vývoj mikrostruktury a slinovatelnosti
keramických materiálů. Pomocí těchto přísad je možné dosáhnout hustějšího
uspořádání částic a také rychlejšího a lepšího zhutnění výrobku. Velikost zrn
jednotlivých keramických prášků se pohybuje kolem 200 nm [18].
Obecný postup výroby keramických materiálů:
 Příprava práškové směsi
 Mletí
 Míchání
 Tvarování
 Sušení
 Předslinování
 Slinování
 Tepelné zpracování
 Úprava povrchu
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Obr. 3.9 Úprava ostří ker. řezného nástroje
Obr. 3.10 Relativní pevnost ker.VBD
v závislosti na pol. zaoblení špičky
Příprava práškové směsi, mletí a míchání
Hlavním cílem operací uvedených v nadpisu je získání z různých vhodných
surovin homogenní hmotu. K tomu abychom dosáhli získání homogenní hmoty, je
velmi důležité zvolit správný poměr a kvalitu těchto prášků. A to z důvodu, že právě
tyto vlastnosti prášků v konečném důsledku spoluurčují průběh slinování a tím
dosažené fyzikální a mechanické vlastnosti konečného produktu. Jako první je
důležité přesně navážit základní suroviny podle daného složení, a poté jsou
přidávány různé přísady, podle požadovaného ovlivnění lisovatelnosti, základní
hustoty, slinování, struktury, apod. Výsledné prášky jsou 90 % vícekompozitní, z
důvodu aby se dosáhlo co nejlepšího poměru tvrdost – houževnatost [19].
Tvarování a sušení
Výrobní praxe rozlišujeme dva základní způsoby tvarování vyměnitelných
břitových destiček


vakuová extruze



lisování
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Vakuová extruze
Semletý prášek se nasype do hnětače (obr. 3.11) a přidají se tzv. organika.
Argonika mohou být např. petrolej, kyselina olejová a podobně. Poté se pomalu
hněte a postupně se přidávají další přídavky, až do správné konzistence výsledné
hmoty.
Proces tvarování a sušení trvá až dva dny. Následuje vytláčení (extruze)
(obr. 3.12) tyčí o délce cca 0,5m, které již mají tvar budoucí břitové destičky, včetně
přídavného otvoru. Samotné vytláčení se provádí pomocí vytláčecích patron, ze
slinutých karbidů, které mají tvar negativu nástroje [19] (obr. 3.13).

Obr. 3.11 Hnětač keramické směsi

Obr. 3.12 Extrudované tyče
Obr. 3.13 Vytláčecí patrony
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Lisování
Princip lisování je podobný jako u slinutých karbidů. Nevýhodou je křehkost
keramických materiálů. Z důvodu křehkosti může docházet k uštipování hran
břitových destiček. Lisování probíhá na lisech s oboustranným tlakem a to z důvodu,
aby bylo zaručeno co nejlepší zhutnění polotovaru ve všech směrech. K tomu aby
materiál byl více zhutněný je možné použít vibrační lisování. Jako další možnost
výroby keramických polotovarů je použití izostatického lisování. Tento způsob výroby
spočívá ve vyvození lisovací síly pomocí tzv. nepropustné elastické membrány, která
je poháněna hydrostatickým tlakem. Pro výrobu keramiky na bázi nitridu křemíku lze
zejména použít metodu vysokoteplotního isotermického lisování HIP (hot isostatic
pressing) [19].

Žárové lisování (hot pressing)
Rozdílem mezi slinováním a žárovým lisováním je použití tlaku při
slinovacích teplotách v peci. Lisuje se vysokými tlaky v grafitové formě při teplotách
1 200 ~ 2 000 °C, v ochranné atmosféře, při použití tlaků až 5 MPa.
Výhody


Vysoká hustota, nízká pórovitost výlisku



Nižší teploty a kratší časy procesu



Minimalizace růstu krystalů



Menší množství přísad než běžné slinování

Nevýhody


Nákladné zařízení a vyšší cena produktu



Nízká produktivita



Omezený tvar výrobku

Izotermické žárové lisování (HIP)
Tato metoda byla původně vyvinuta pro výrobu komponentů palivových
článků reaktoru. Metoda HIP využívá všestranného působení tlakového plynu (100 –
200 MPa) na těleso, které je ohřáté na vysokou teplotu až 200°C.
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HIP poskytuje materiály s řízenou mikrostrukturou, tedy s velmi vysokými
mechanickými pevnostmi. Výlisky je třeba po vylisování opracovat. Nejčastěji
broušením a následným leštěním.
Hlavní výhody metody HIP


rovnoměrná hustota, blízká teoretické hodnotě a nízká pórovitost



možnost lisování nepravidelných tvarů



jemnozrnné struktury



úspora materiálu



zvýšení odolnosti proti únavě a houževnatosti

Reaktivní slinovací proces
Tento proces je zejména vhodný pro výrobu nitridační keramiky při teplotách
1 200~1 600 °C. Jako první je třeba smíchané prášky zahřát na nižší teplotu a za
nízkého tlaku v dusíkaté atmosféře dosáhnout potřebné pórovitosti. Po dosažení
potřebné pórovitosti se rapidně zvýší tlak a teplota dusíkatého plynu do doby, než je
dokončeno slinování [19].
Výrobek získaný pomocí této metody je poměrně hodně pórovitý, který
disponuje hustotou menší než 85 % teoretické hustoty. Tato nízká hustota
zapříčiňuje i další nepříznivé vlastnosti. Z důvodu, že se jedná o vysoce čistý
materiál, který neobsahuje cizí fáze na hranicích zrn, má poměrně vysokou pevnost i
při této nízké hustotě. Do výhod této metody patří, neomezený tvar výrobku a malé
změny rozměrů při následujícím slinování. Tyto malé změny rozměrů při slinování
umožňují výrobu součástí s velmi úzkými rozměrovými tolerancemi [19].
Předslinování a slinování
Pod slovem slinování si je možno představit zhutňovací postup navzájem se
dotýkajících částic krystalů, které vlivem tepla slinou, neboli srůstají. Teplota
slinování je asi 80 % teploty tavení slinovaného materiálu. Jedná-li se o řeznou
keramiku na bázi oxidu hlinitého je to kolem 55 °C po dobu 10 hodin. Proces
slinování trvá jeden den a dosáhne se zhutnění na 99 % teoretické hustoty
výsledného produktu. Po tomto procesu keramické materiály dosáhnou pevnostních
vlastností, které jsou nutné pro řezné nástroje. Průběh slinování se smrštěním a
tvorbou pórů je znázorněn na obrázku 3.14. Hodnoty lineárního smrštění mohou
dosáhnout až 20 % [19].
44

Disertační práce

Ing. Petr Pfeiler

Hnací silou při slinovacích procesů je energie přicházející z povrchu výchozího
prášku, která se uvolňuje při vysokých teplotách.

Obr 3.14 Slinovací proces
K tomu, aby byl slinovací proces co nejkvalitnější, je nutné ho přesně řídit a po
celou dobu kontrolovat. Nutná kontrola celého procesu se netýká pouze kontroly
doby a teploty slinování, ale také například kontrola stavu ochranné atmosféry.
Poslední fáze při výrobě keramických břitových destiček je úprava povrchu.
Do úpravy povrchu je zahrnuto broušení nebo žárové lisovaných destiček. Vzhledem
k poměrně vysoké tvrdosti keramických materiálů je zapotřebí použití diamantového
brusiva.
Broušení se realizuje planetovými bruskami, na kterých jsou ve speciálních
miskách připraveny jednotlivé břitové destičky (obr 3.15). Brousí se za intenzivního
chlazení, pomocí volného diamantového prášku (nejprve jedna strana a poté strana
opačná).
Je potřeba věnovat vyšší pozornost dosedacím plochám, jejich rovnostem a
kvalitě ostří. Na ostří se brousí zpevňující ochranná tzv. fazetka pomocí CNC brusek.
Pro dosažení vhodného tvaru třísky, mohou být předlisovány nebo vybroušeny na
břitovou destičku jednoduché lamače. Jako poslední krok při výrobě je důležité
břitové destičky důkladně odmastit v technickém benzínu a podrobit výstupní
kontrole [19].
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Obr. 3.15 Misky s připevněnými VBD
Obr. 3.16 Technologické schéma výroby
VBD z řezné keramiky
3.3.5 Výchozí materiály
Jak již bylo zmíněno, hlavními výchozími materiály pro výrobu řezných
keramik jsou především oxidy Al2O3, Y2 O3, ZrO2, karbidy TiC, TiN a nitrid Si3N4.
Vesměs se jedná o chemicky stabilní látky, které disponují vysokou tvrdostí, tlakovou
pevností a odolností proti vysokým teplotám. Teploty tavení a tvrdost podle Vickerse
jsou pro vybrané keramické materiály uvedeny v tabulce č. 3.4.
Tab. 3.4 Teploty tavení a tvrdosti keramiky
Materiál

Teplota tavení [°C]

Tvrdost [HV]

Al2O3

2050

2000

ZrO2

2700

Si3N4

1900

1000

SiC

2200

2500
4700

KNB

(3000)

(200)

Poznámka:Kubický nitrid boru, hodnoty v závorce platí pro hexagonální nitrid boru
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Výroba oxidické keramiky
Základní surovinou pro výrobu lidické keramiky je jemnozrnný oxid hlinitý. Po
vstupní kontrole se do ní přidá malé množství pomocných látek. Toto malé množství
přidaných látek, mají za úkol usnadnit slinování a zabránit růstu zrn. Nejčastěji se
jedná o oxidy zirkonia, yttria, chromu, titanu, niklu, hořčíku, kobaltu a molybdenu a
karbidy těžkotavitelných kovů jako wolfram a titan [20].
Po mokrém semletí se tato směs vysuší rozprašováním. Tím se získá prášek,
který je schopen soudržnosti, který je následně lisován na automatických lisech na
požadovaný tvar břitové destičky. Je také někdy možné, že se před lisováním
přidávají do směsi přísady, které snižují tření v průběhu lisování a také zlepšují
tečení. Lisování se obvykle uskutečňuje na lisech s oboustranným tlakem, z důvodu
zajištění rovnoměrného zhutnění v celém průřezu [20].

a) čistý Al2O3

b) Al2O3 + 30% TiC

Obr. 3.17 Struktura oxidické keramiky Al2O3 [20]
Keramické materiály také lze vyrábět též izostatickým lisováním. Tato metoda
spočívá v lisování pomocí hydrostatického tlaku kapaliny přes elastickou, vodě
nepropustnou, stěnu tvarovacího pouzdra. Břitové destičky se také velmi často
vyrábějí vytláčením (extruzí) tyčí, které jsou tvarovány podle budoucího tvaru
břitových destiček. Po slinutí se rozřežou jednotlivé destičky pomocí diamantové
okružní pily [20].
Po vylisování následuje proces slinování ve speciálních pecích. Při kterém
dochází ke spojení prášku do tuhého tělesa potřebného tvaru. Po slinování následuje
broušení na konečný tvar a požadovanou kvalitu povrchu.
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Výroba nitridové keramiky
Proces slinování tohoto druhu keramiky, je při atmosférickém tlaku podstatně
obtížnější, než tomu je u keramiky na základě Al2O3, v důsledku nižší samodifuze a
teploty rozkladu [21]. Z toho důvodu je nutno při výrobě řezné keramiky na bázi
nitridu křemíku „dopovat“ výchozí prášek slinovacími přísadami a aplikovat
technologický postup vysokoteplotního lisování nebo vysokoteplotního izostatického
lisování (HIP). Slinovací aditiva vytváří během ohřevu tekutou fázi, která podporuje
proces zhutňování. Je možné vytvarovat výrobek ze směsi Si3N4 a přísad a potom jej
slinovat, nebo jej vyformovat ze směsi práškového křemíku a potom nitridovat a
slinovat [21].

a) lisováno 90 minut

b) lisováno 400 minut

Obr. 3.18 Struktura nitridické keramiky Si3N4 [22]
Pokud je požadováno, aby výsledný produkt byl hutný bez nespojených míst,
je nutné, aby se v průběhu slinovacího procesu vytvářela kapalná fáze. Z tohoto
důvodu se do výchozí směsi, přidávají speciální přísady, kterými jsou kovy nebo
jejich sloučeniny a jsou rozptylována mezi zrna křemíku. Tato fáze v průběhu
ochlazování ztuhne a její charakter a složení poté určují konkrétní soubor vlastností
finálního výrobku. Výběr přísad je mimo jiné určen použitou technologií výroby nitridu
křemíku [21].
3.3.6 Struktura a vlastnosti řezné keramiky
Keramika je polykrystalický materiál, který má zrny malých rozměrů a to pod
1 μm. Obsahuje náhodně vyskytující se technologické defekty, mikrostrukturní
nehomogenitu. Keramický materiál se vyznačuje zejména vysokou tvrdostí, nízkou
houževnatostí a nízkou měrnou hmotností.
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V tabulce 3.5 a 3.6 jsou uvedeny vlastnosti (jako je např. struktura, tepelná
vodivost, délková roztažnost, omezená tvárnost), které určují finální mechanické
vlastnosti a potenciální aplikační možnosti keramiky. Omezená tvrdost má
rozhodující úlohu, co se týče možnosti dosažení maximálních hodnot mechanických
vlastností. Tvrdost v případě keramiky není možné jednoznačně definovat, jako
fyzikální veličinu a to z důvodu, že více než jiná mechanická vlastnost závisí na
zkušebních podmínkách [2].

Obr. 3.19 Závislost tvrdosti na teplotě
Obr. 3.20 Obecné porovnání ker. a SK [23]
Tab. 3.5 Vlastnosti keramických nástrojových materiálů
Výrob.

SNGN
Turnov

Označ.

Typ

Měrná
hmot [g
-3
cm ]

Velikost
zrna
[μm]

Tvrdost
HV

Lom.houževnat
1/2
[MPa m ]

Pevnost
v ohybu
[MPa]

DISAL 100

Al2O3

3,93

1-2

2200 2400

3,8

450

DISAL210

Al2O3+Z
r O2
Al2O3

DISAL220

DISAL310

Součin délkové
-6 -1
roztaž. [10 K ]

6,0
7,8
4,22

0,5-1,0

2200

4,00

1,0-1,5

2000

650

+ Zr O2
+CoO
Al2O3+
TiC
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Tab. 3.6 Závislost součinitele délkové roztažnosti keramik na teplotě
-6

-1

α [10 K ] pro rozsah teplot [K]
Materiál

298373

373473

473573

573673

673773

773873

873973

9731073

10731173

11731273

12731373

Al2O3 + TiC

7,38

7,22

7,43

7,58

7,71

7,90

8,07

8,10

8,18

8,33

8,53

Si3N4

2,50

2,70

2,95

3,17

3,23

3,40

3,52

3,81

4,09

4,06

4,51

Mechanické a lomové vlastnosti keramiky ovlivněny hlediska struktury viz níže
[3]:
charakterem chemické vazby, která je převážně iontová nebo kovalentní (na
rozdíl od kovových materiálů, které mají kovovou vazbu) a z důvodu, že
výrazně ovlivňuje pohyblivost a manévrovatelnost dislokací, je hlavní příčinou
křehkosti keramiky
složitější krystalovou strukturou (ve srovnání s kovy)
prostorovým uspořádáním částic různých tvarů a rozměrů, fází, pórů a trhlin
Se zvyšující se teplotou ohybová pevnost keramických materiálů klesá.
Zpočátku zvyšování teploty je tendence poklesu velmi pozvolná, za vysokých teplot
je tato tendence výrazněji rychlejší. Keramické materiály mají za studena většinou
nižší pevnost než materiály kovové, ale uchovávají si ji až do značně vysokých
teplot, kdy již u kovů dochází k prudkému poklesu pevnosti.
Pevnost keramiky je snižována v důsledku působení následujících faktorů:
strukturní defekty atomárních a submikrometrických rozměrů
vady a koncentrátory napětí příslušející mikrostruktuře
povrchové mikrotrhliny a vady
trhliny a vady vzniklé nesprávným technologickým postupem

Obr. 3.21 Závislost ohybové pevnosti keramiky na teplotě
( TS – tlakově slinováno, RS – reakčně slinováno)
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Změna vlastností keramiky α Al2O3 o zrnitosti 5μm a čistotě 99,5% v průběhu
zvyšující se teploty je uvedena v tabulce č. 3.7 níže.
Tab. 3.7 Změna vlastností keramiky α Al2O3 o zrnitosti 5μm a čistotě 99,5%
v průběhu zvyšující se teploty [2]
Vlastnost

20°C

500°C

1000°C

1200°C

1400°C

1500°C

Parametr mřížky a (A)

4,761

4,777

4,797

4,806

4,815

4,820

Parametr mřížky c (A)

12,991

13,040

13,102

13,129

13,156

13,169

Měrná hmotnost (g.cm )

3,984

3,943

3,891

3,868

3,845

3,834

Tvrdost (GPa)

15

8,5

4,6

3,7

2,9

2,5

Modul pružnosti v tahu (GPa)

416

390

364

354

343

338

169

158

146

142

137

135

Modul objemové pružnosti(Gpa)

257

247

237

233

229

227

Pevnost v tahu (MPa)

267

267

243

140

22

13

Pevnost v tlaku (MPa)

3000

1600

700

400

300

280

Pevnost v ohybu (MPa)

380

375

345

300

210

130

Poissovo číslo ( - )

0,231

0,237

0,244

0,247

0,250

0,252

3,5

3,0

2,7

2,6

2,5

2,5

0,40

0,80

0,40

-

-

-

4,6

7,1

8,1

8,3

8,5

8,6

33

11,4

7,22

6,67

6,34

6,23

755

1165

1255

1285

1315

1330

0,1110

0,0251

0,0150

0,0136

0,0127

0,0124

-3

Modul pružnosti ve smyku
(GPa)

Lomová houževnatost pro délu
1/2

trhliny 300μm (MPa.m )
Koeficient tření při 2 (GPa)
Součinitel délkové roztažnosti
-6

-1

(10 K )
Měrná tepelná vodivost
-1

-1

(W.m .K )
-1

-1

Měrné teplo (J.Kg .K )
-2

-1

Tepelná difuzita (cm .s )
Rychlost creepu při 150 (MPa)

0

0

4

280

6600

24600

-1

11,00

10,77

10,54

10,44

10,35

10,30

-1

6,51

6,33

6,14

6,06

5,97

5,93

Rychlost zvuku, podél (km.s )
Rychlost zvuku, napříč (km.s )
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3.3.7 Sialonové keramika
Tento druh keramiky objevili nezávisle na sobě Oyama s Kamigaitem a Jack
s Wilsonem, když zjistili, že v mřížce β- Si3N4, je možné dusík (N3-) nahradit kyslíkem
(O2-), což současně umožní nahradit křemík (Si4+)hliníkem (Al3+), při zachování
nábojové neutrality a při minimální deformaci mřížky. Sialonové keramiky β´disponují
stejnou krystalovou strukturou a z tohoto důvodu mají podobné fyzikální a
mechanické vlastnosti. Obvyklé složení tohoto materiálu je Si6-ZAlZN8-Z´. Písmeno „Z´“
označuje počat atomů kyslíku, kterými je nahrazen dusík. Sialon na rozdíl od Si3N4 se
při teplotě 1800 °C se vytváří kapalná fáze bez aditiv. Z důvodu vysoké viskozity této
fáze probíhají reakce a slinování pomalu. Pomocí přidání oxidů lze viskozitu kapalné
fáze snížit a její reaktivitu zvýšit. Siolony je možno připravit reaktivním slinováním
(1750~1850°C) nebo lisováním za vysokých teplot (1500~1850°C, tlak 15~20 MPa) z
Si3N4´ Al2O3 AIN a Y2O3 [2].
Co se týče β´-sialonů, nebo podle MXSI12(m+n)OnN16-n´ kde „M´“ znamená atom
kovu, je křemík nahrazen hliníkem vícekrát než dusík kyslíkem. Proto jsou
intersticiální polohy obsazeny kationy, které vyvažují elektrický náboj. U β´-sialonů
jsou atomy dusíku nahrazeny stejným počtem atomů kyslíku a současně stejný počet
atomů křemíku stejným počtem atomů hliníku. Z toho vyplývá, že k docílení
eletektroneutrality nejsou potřeba žádné přídavné kationy.
Základními materiály pro výrobu siolonových keramik jsou prášky Si3N4´ AIN,
AL2O3 a Y2O3. Y2O3 reaguje s Si3N4´ a vytváří křemičitan, který se při slinovací teplotě
vyskytuje v tekutém stavu.
3.3.8 Vyztužené keramiky
Tento druh keramiky je velmi perspektivní materiál pro řezné nástroje. Tyto
keramiky jsou vyztužené (zpevněné, kompozitní) keramiky, které jsou vyráběny tak,
že se do základní matrice tvořené Al2O3, Al2O3+TiC, Si3N4, nebo sialonem jsou
přidávaná vlákna SiC, popřípadě Si3N4 submikrometrového průměru d (0,5~1,0μm,
podle některých parametrů i větší 1~10μm) o délce l (10~20) d (10~80 μm).
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Whiskery jsou charakterizovány délkou l, průměrem d a tzv. štíhlostním
poměrem l/d. Hlavně na zmíněném štíhlostním poměru závisí velikost té části
zatížení, která je přenesena z matrice do vláken. Tento poměr l/d má jistou kritickou
hodnotu, pod kterou vlákna nedosahují potřebné pevnosti, a nemohou proto
požadovaným způsobem zpevnit matrici, v niž vlákna nedosahují potřebné pevnosti,
a nemohou proto požadovaným způsobem zpevnit matrici, v níž se nachází. Počet
whiskerů v matrici, je také dalším významným parametrem, který ovlivňuje výsledné
vlastnosti keramiky. Přitom vazba mezi vlákny a matricí musí být čistě mechanická,
bez jakékoliv chemické reakce, která by mohla zhoršit vlastnosti vláken [3].
Whiskery jsou do keramiky přidávány zejména, aby zvýšily lomovou
houževnatost a ohybovou pevnost, ale také pro zvýšení tvrdosti a modulu pružnosti,
při teplotách do 1000 °C.
3.3.9 Použití řezné keramiky v oblasti obrábění
Řezná keramika patří mezi výkonné řezné materiály. Nasazení ŘK ve
strojírenské výrobě vyžaduje, mimo správné volby řezných podmínek, dodržení
určitých zásad. Tyto volby musí být zvoleny tak, aby mohlo být využito jejich
výhodných vlastností v plné míře a nevýhodné vlastnosti co nejvíce potlačit. Mezi
hlavní podmínky efektivního využití řezné keramiky patří [3]:


vysoká tuhost systému stroj – nástroj – obrobek (zamezení kmitání
jakéhokoliv druhu, které zvyšuje intenzitu opotřebení nástroje)



použití výkonných obráběcích strojů se širokým rozsahem posuvů a otáček
a možností nastavení vysokých řezných rychlostí. Vhodná je plynulá
regulace otáček



výborný stav obráběcího stroje



zabezpečení pevného a spolehlivého upnutí obrobku, zejména při
vysokých otáčkách, kdy působí velké odstředivé síly



zakrytování pracovní části obráběcího stroje



výběr vhodného tvaru a velikosti břitové destičky



správná volba tvaru ostří břitové destičky (velikost a sklon negativní fazetky
na čele)



překonání nedůvěry k novému nástrojovému materiálu u technologa i
pracovníka, který stroj obsluhuje
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Soustružení
Podobně, jak tomu je u slinutých karbidů, uvádějí jednotliví výrobci
doporučené řezné podmínky i pro soustružnické práce svých keramických břitových
destiček. U keramických materiálů hraje velmi důležitou roli i chlazení. U většiny
druhů keramických vyměnitelných břitových destiček je chlazení pomocí chladicí
kapaliny výslovně zakázáno (z důvodu nepříznivého působení teplotních šoků). Pro
obrábění tvrdých materiálů (kalené oceli, tvrzené litiny) keramickými destičkami je
nutné volit poměrně nízké hodnoty hloubky řezu ap.
Frézování
V počátku vývoje a výroby byly keramické řezné materiály doporučovány a
používány výhradně pro obrábění nepřerušovaným řezem (tedy hlavně soustružení).
Postupným vývojem a zlepšováním mechanických vlastností, dnes většina výrobců
doporučuje řeznou keramiku i pro přerušované řezání (frézování). Jednou ze
základních podmínek pro použití ŘK při přerušovaném řezu, je vysoká stabilita
systému STROJ – NÁSTROJ – OBROBEK a tedy zamezení vzniku vibrací. Toho lze
úspěšně dosáhnout použitím frézovacích hlav osazených vyšším počtem břitů.
Hlavní oblasti využití nástrojů z řezné keramiky je uvedeno v tabulce 3.8.
Tab. 3.8 Hlavní oblasti využití nástrojů z řezné keramiky [20]
Materiál
Al2O3

Použití
Běžné soustružení, vrtání a drážkování litiny.

Al2O3 + SiCw

Obrábění žáruvzdorných slitin. Hrubování a jemnění superslitin,
oceli a litiny. Přerušované řezy.

Al2O3 + TiC

Soustružení tvrdé slitiny zušlechtěných ocelí do tvrdosti 64 HRC
na velmi jemný povrch. Běžné soustružení vrtání a drážkování
litiny. Dokončovací obrábění žárovzdorných superslitin, litiny a
oceli.

Al2O3 + ZrO2

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

Sialony

Si3N4

Hrubé obrábění superslitin na bázi niklu pro letecké motory a pro
použití v agresivní prostředí. Řezy vyžadující vysoký posuv,
rychlost nebo hloubku. Litina při vysokých rychlostech.
Hrubé soustružení a frézování litiny v těžkých podmínkách.
Soustružení žárovzdorných slitin na bázi niklu.
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Opotřebení keramických nástrojů
Většina autorů se shoduje na vlivu vysokého mechanického a tepelného

zatížení nástroje. Při mechanickém zatížení se projevuje abrazivní účinek, kdy
dochází k odbrušování a vylamování částic ze hřbetu a čela nástroje [19].
Zvýšené tepelné namáhání vyvolává tvorbu a šíření trhlin v čele nástroje,
rovnoběžné s řeznou hranou. Teplota v místě řezu znásobuje účinky mechanickému
opotřebení a urychluje proces chemického opotřebení. Nevýhodou je statické
rozložení pevnostních vlastností a tím omezenou reprodukovatelnost výsledků
řezného procesu. Z toho důvodu tedy není možné předpovídat chování keramického
řezného materiálu, mimo destrukce (křehkého lomu).
Formy opotřebení řezné keramiky jsou na obrázku 3.22 [19].

a) oxidová keramika

b) nitridová keramika

Obr. 3.22 Opotřebení keramického řezného materiálu [19]
3.4

Supertvrdé řezné materiály
Pod názvem supertvrdé řezné materiály je možné zahrnout dva synteticky

vyrobené materiály. První syntetický materiál je diamant (česká zkratka PKD, neboli
polykrystalický diamant) a druhý je kubický nitrid boru (česká zkratka KND nebo
PKND). Tyto materiály svými vlastnostmi (především tvrdostí a otěruvzdornosti)
převyšují dosud známé řezné materiály. Z důvodu vysoké ceny a u PKD někdy
poněkud ochotnou reakci s obráběným materiálem se prozatím příliš nerozšířily.
Nejčastěji jejich použití lze zaznamenat vesměs pouze ve velkosériové výrobě a ve
speciálních metodách obrábění.
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Obr. 3.23 Aplikační možnosti mat. Amborite DCN 450 při soustružení kal. Ocelí [24]
Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci diamant má poměrně nízkou
teplotní stálost (při teplotě 650 °C se mění na grafit), není možné tento řezný materiál
používat pro obrábění materiálů na bázi železa (oceli, litiny), kde by při nadměrném
ohřevu docházelo k silné difuzi mezi nástrojem a obráběným materiálem a tím i
k velmi rychlému opotřebení, které je vyvoláno chemickou reakcí (zejména na čele
nástroje) [2].
Diamantové řezné nástroje se zejména používají pro obrábění hliníkových
slitin (soustružení, frézování) a to zejména s vysokým obsahem křemíku, který
působí na řezné nástroje silným abrazivním účinkem. Také je doporučováno
používat PKD nástroje pro obrábění slitin mědi (bronzy, mosazi), kompozitů
vyztužených různými druhy vláken, titanu a jeho slitin, keramiky, grafitu a tvrdých
přírodních materiálů (žula, mramor apod.) [2].
Při obrábění diamantovým řezným materiálem je doporučováno chlazení
běžnými procesními kapalinami, na které nejsou kladené žádné speciální požadavky.
Avšak je nezbytné, aby oběhové čerpadlo bylo schopné dodávat chladicí kapalinu do
místa řezu pod vysokým tlakem a to z důvodu, že se obvykle jedná o obrábění při
vysokých řezných rychlostech.
Kubický nitrid bóru je používán pro soustružení a frézování kalených ocelí.
Minimální doporučená tvrdost obráběného materiálu je 45 HRC, při obrábění
měkčích materiálů je z důvodu vysoké ceny tohoto nástroje neekonomické.
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Výroba vyměnitelných břitových destiček z PKNB, platí analogicky i pro
diamantové VBD se skládá z následujících operací:
příprava buňky pro syntézu monokrystalů
syntéza monokrystalů
slinování tělesa
rozřezávání tělesa na segmenty požadovaného tvaru
pájení segmentu na vyměnitelnou břitovou destičku
broušení, případně honování funkčních ploch břitu

Vlastnosti syntetických supertvrdých materiálů jsou vedeny v tabulce 3.9.
Tab. 3.9 Vlastnosti syntetických materiálů [2]
Diamant

Vlastnosti

Kubický nitrid bóru

M

P

M

P

Měrná hmotnost (g.cm )

3,515~3,520

3,42~4,50

3,41~3,50

3,42~4,40

Délka strany kubické mřížky (nm)

0,3567

Pevnost v tlaku (GPa)

6,90~16,53

4,20~8,0

6,9

2,7~3,5

Pevnost v ohybu (GPa)

1350

1200~1700

700

500~800

Tvrdost (HV)

5700~13000

5000~8000

4000~7500

2700~3500

Modul pružnosti v tahu (GPa)

820~1250

776~925

650~850

587~800

Modul pružnosti v ohybu (GPa)

507

430

280

Lomová houževnatost KIC (MPa m )

3,4~4,2

6,0~11,0

3,5~6,7

Poissonovo číslo ( - )

0,10~0,29

0,20

0,20~0,22

0,8~4,8

3,2~4,6

3,5~5,8

4,6~4,9

Měrná tepelná vodivost (W m K )

500~2200

120~550

13~200

44~200

Teplotní roztažnost (°C)

600~700

-3

1/2

-6

-1

Součinitel délkové roztažnosti (10 K )
-1

-1

0,3615

M- monokrystalický , P - polykrystalický

57

1200~1400

Disertační práce

Ing. Petr Pfeiler

3.4.1 Diamant
Jedná se o čistý prvek, uhlík. Existuje nejméně šest dobře definovaných
alotropických modifikací, ze kterých je nejvýznamnější diamant a grafit. Diamanty se
volně vyskytují v přírodě a to zejména v intruzivní vyvřelé hornině, kimberlity
(převážně v jižní Africe) [12].
Grafit má vrstvenou strukturu, které způsobuje výraznou anizotropii jeho
fyzikálních vlastností. Jedná se o dobrý vodič elektrického proudu a i tepla.
Diamant je nejtvrdší přírodní látkou, která má teplotu tavení 4000°C, vysokým
indexem lomu a nízkou reaktivitou. Diamant je elektricky nevodivý, ale disponuje
největší známou tepelnou vodivostí. Krystalizuje v kubické soustavě a to nejčastěji
jako průhledné, někdy příměsemi zbarvení oktaedry o hustotě 3,51 g.cm -3 [12]
Protože atomové poloměry dusíku a uhlíku jsou podobné, mohou být atomy
uhlíku snadno nahrazeny atomy dusíku. Diamantové krystaly se podle toho rozdělují
na čtyři typy (diamanty typu la, lb, lla a llb).
3.4.2 Kubický nitrid bóru
Díky měkké hexagonální modifikaci nitrid boru vystupuje v určité analogii s
uhlíkem, který krystalizuje se stejným typem mřížky, jako grafit a tvrdou modifikací,
která má identickou strukturu mřížky jako diamant. Přírodní kubický nitrid boru není
vhodný pro nástroje s definovanou geometrií břitu a to z důvodu, že na rozdíl od
hexagonálního křemíku je měkký. Až po transformaci na kubickou mřížku za
vysokých teplot a tlaků, se stává kubický nitrid boru druhým nejtvrdším materiálem a
to po diamantu [2].
Nástroje osazené kubickým nitridem boru se nejčastěji používají pro obrábění
bílé litiny s tvrdostí nad 50 HRC, legované litiny a tvrdých návarů a stellitů. Po
opracování těchto materiálů dosáhneme mnohem vyšší životnosti nástroje, než při
obrábění slinutými karbidy, nebo řeznou keramikou (dosahovaná odolnost proti
teplotnímu namáhání se blíží 1500°C) [2].
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Díky svým vlastnostem, jako je vysoká životnost a schopnost dosahovat
vysoké jakosti povrchu, jsou nástroje z kubického nitridu boru vhodné jako nástroje
nahrazující broušení třískovým obráběním. Je to z důvodu jak ekonomických, tak i
ekologických.

Obr. 3.24 Proces výroby VBD z PKNB [2]
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4 VLIV TEPELNÝCH A MECHANICKÝCH RÁZŮ NA NÁSTROJ
K porušení břitu lomem nebo vydrolením dochází v důsledku cyklického
namáhání, které můžeme pozorovat, jak při přerušovaném řezu, tak i při
nepřerušovaném řezu.
Z důvodů periodického kolísání hlavní složky řezné síly i při plynulém řezu
dochází k cyklickému zatížení břitu. V tomto případě je frekvence závislá především
na charakteru vzniklé třísky, resp. na velikosti elementu třísky. Hlavně u
těžkoobrobitelných materiálů dochází zejména při vyšších řezných rychlostech
k lokalizaci plastické deformace ve smykové rovině a ke vzniku výrazněji oddělených
elementů plynulé třísky. To zapříčiní kolísání hlavní složky řezné síly v podstatně
větší míře než, tomu je u jiných druhů ocelí. Větší amplituda hlavní složky řezné síly,
tedy zvyšuje nebezpečí vzniku únavového lomu, ale za určitých podmínek roste i
intenzita a mění se charakter jeho opotřebení otěrem, nebo se může projevit jako
mikroskopické vydrolení břitu [25]. Amplitudy složky řezné síly viz obr. 4.1.

Obr. 4.1 Amplitudy složky řezné síly [25]
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Mechanické rázy
Při vniknutí břitu do obrobku dochází ke krátkodobému nárůstu především

hlavní složky síly. Tento nárůst může dosáhnout v některých případech až násobku
její střední hodnoty po vřezání břitu do obrobku. Velikost tohoto nárůstu je závislá na
době vniknutí břitu do obrobku, tj. době, za kterou se od prvního kontaktu”vřeže” břit
na plný průřez třísky. Doba vnikání závisí na vzájemné poloze povrchu obrobku a
čela nástroje. Jestliže dojde k prvnímu kontaktu mezi břitem v celém průřezu třísek
najednou, je doba vnikání teoreticky nulová a nárůst řezné síly způsobený rázem
dosáhne maxima. Čím pozvolnější je vřezání břitu na plný průřez třísky, tím menší je
nárůst řezné síly. Pro křehké porušení břitu je však důležité místo na čele
vyměnitelných břitových destiček, ve kterém dojde k prvnímu dotyku s obrobkem.
Pokud dojde k prvnímu dotyku na špičce nebo na ostří, může jít z hlediska křehkého
porušení břitu o nebezpečnější případ.
Tvoření třísky při obrábění je prakticky vždy ve větší či menší míře nestabilní
proces. Periodické kolísání řezné síly může zásadním způsobem ovlivnit proces
opotřebení břitu po kvantitativní i kvalitativní stránce. Kolísání řezné síly vyvolává
cyklické zatížení břitu, které může významnou měrou přispět k porušení břitu únavou
materiálu v bezprostřední blízkosti ostří
4.2

Tepelné rázy
Břit nástroje je během obrábění vystaven teplotním vlivům. K ohřevu břitu

nástroje dochází v průběhu obrábění a při výjezdu z řezu k jeho ochlazení. Z tohoto
důvodu je břit nástroje namáhán cyklickým tepelným rázem. Z důvodu přítomnosti
teplotního rázu dochází v povrchových vrstvách VBD k střídavým proměnným
tlakovým a tahovým napětím. Tyto napěťové změny jsou příčiny vzniku mikrotrhlin na
ostří a mohou způsobit křehké porušení břitu.
Při vnikání nástroje do obrobku, nebo v záběru teplota povrchové vrstvy
značně vzroste. Sousedící vrstvy, které jsou dál od povrchu, jsou chladnější a brání
povrchovým vrstvám v přenosu vzniklého tepla z ohřevu. Tím vzniká napěťová
nerovnováha a to zapříčiní vznik tlakového napětí na povrchu, které přechází
v tahové napětí v sousedících vrstvách. V momentě výjezdu nástroje ze záběru se
povrchová vrstva intenzivně ochladí. Sousedící vrstvy se ochlazují pomaleji a tak
dojde k opačnému napěťovému stavu, tah na povrchu a tlak ve spodních vrstvách.
Viz obr. číslo 4.2.
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Obr. 4.2 Vliv napětí na břit nástroje [25]
Napětí lze vypočítat na základě vzorce z teorie pevnosti a pružnosti:
σ=γ×E×ΔT , kde:
- součinitel teplotní roztažnosti [K-1],
E - modul pružnosti [MPa],
ΔT - teplotní gradient [K].
Z výše zmíněného vzorce vyplývá přímá úměra, čím větší jsou jednotliví
činitelé, tím větší je tepelné napětí. Aby se zvýšila odolnost vůči tepelným rázům, je
třeba zvýšit pevnost v tahu, tepelnou vodivost, snížit modul pružnosti a součinitel
tepelné roztažnosti. K destrukci břitu nástroje může dojít vlivem mechanického rázu
jak při vniknutí (záběru) do obrobku, tak i při vyjetí (bez záběru) vlivem tepelného
rázu.
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5 METODY DOSAŽENÍ PŘERUŠOVANÉHO ŘEZU
5.1

Metoda čelního frézování
Nevýhoda této metody je velká spotřeba obráběného materiálu, kterou lze

zmírnit tím, že se do frézovací hlavy upne menší počet břitových destiček, které je
ovšem nutno upnout symetricky (obr 5.1).
Dalším řešením je zhotovení speciálního přípravku (frézovací hlavy), do
kterého se upne držák soustružnického nože s VBD (viz obr. 5.2). Tato metoda
přerušovaného řezu má rázový charakter. Výhodou této metody je rovnoměrné řezné
rychlosti a konstantní hladina chvění. Kritériem opotřebení je velikost opotřebení na
hřbetě VB (např. VB = 0,4 mm) a doplňujícím kritériem je minimální rázová trvanlivost
pro náhodné vyštípnutí břitu nože. Minimální hodnota náhodného vyštípnutí je dána
počtem rázů při daném opotřebení. Doporučuje se porovnávat s etalonovým
materiálem a určovat indexy relativně.

Obr. 5.1 Frézovací hlava
Obr. 5.2 Zkouška čelním frézováním
5.2

Metoda vodorovného obrážení
Pomocí této metody je umožněno studium přerušovaného řezu v podmínkách

přímočarého pohybu a v oblasti nízkých řezných rychlostí. Tato metoda má
nevýhodu

v menší

tuhosti

obrážečky,

která

zapříčiňuje

zvýšení

chvění.

Vyhodnocování výsledků experimentů je stejný jako, tomu je u metody čelního
frézování. Jde o obrážení (hoblování) obrobku, ve kterém jsou vyfrézovány drážky,
které jsou kolmo vůči směru pohybu smýkadla. Schéma zkoušky je znázorněný na
obr. 5.3.
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Obr. 5.3 Zkouška vodorovným obrážením [9]
5.3

Metoda příčného soustružení
Této metodě se také říká tzv. „čepový test“. Metoda příčného soustružení

spočívá soustružení, směrem od osy k obvodu, upnutých čepů v lícní desce. Počet
upnutých čepů může být 4, 6, 8 a více, podle kterého se také odvíjí počet teplených a
mechanických rázů při otočení sklíčidla o 360°. V průběhu experimentu je konstantní
hloubka řezu ap a posuv f, řezná rychlost vc je proměnlivá, vlivem posuvu nástroje
k obráběným čepům. Tato nevýhoda lze odstranit strojem s progresivní a plynulou
změnou otáček během obrábění. Výhodou této metody je krátká doba testování a
relativně nízké nároky na zkušební materiál.
Tento experiment je vhodný pro porovnání řezných materiálů od různých
výrobců a druhy mezi sebou, nebo porovnání kvality příslušné tavby. Schéma
přípravku je na obr. 5.4.

Obr. 5.4 Schéma přípravku pro příčné soustružení s přerušovaným řezem
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Metoda podélného soustružení – válec s podélnými drážkami
Zkušební přípravek (válec) má po své délce vyfrézovány drážky a to v počtu 2,

4 atd. Při této metodě nejsou teplotní rázy, tak značné, neboť kolísání teploty břitu je
menší. Z tohoto důvodu je tato metoda časově náročnější.
Schéma přípravku na obr. 5.5.

Obr. 5.5 Schéma přípravku s dvěma podélnými drážkami [25]
5.5

Metoda podélného soustružení – válec s lopatkami
Tuto metodu lze také nalézt v odborných literaturách pod názvem „lištový

test“. Do tělesa přípravku (válce) jsou upnuty lišty (lopatky). Počet lišt může být 2, 4 i
více, který se odvíjí od konstrukce přípravku. Podle počtu lišt je na břit nástroje
kladen určitý počet rázů. Jinými slovy, dojde ke stejnému počtu mechanických a
tepelných rázu, jako je počet upnutých lišt v přípravku. Schéma přípravku obr. 5.6.

Obr. 5.6 Schéma přípravku pro podélné soustružení přerušovaným řezem
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Při obrábění vznikají v břitu nástroje trhlinky, které při dosažení určité hodnoty
způsobí destrukci břitu. K této destrukci břitu dochází při určitém počtu rázů, pokud
břit vydrží předem stanovanou mezní hodnotu rázů, je tento vzorek prohlášen za
úspěšný vzorek nebo se provede vyhodnocení na počet vzniklých hřebenových
trhlin. Mechanické rázy jsou během experimentu stálé a proces ochlazování vůči
době záběru je závislí na počtu upnutých lišt.
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6 NÁVRH METODIKY TESTOVÁNÍ
Pro získání požadovaných dat byla použita metoda podélného soustružení,
která

se

také

nazývá

„lištový test“.

Tento

speciální

přípravek

(simulátor

přerušovaného řezu), byl sestaven pro tyto účely na Katedře obrábění a montáže
[26]. Přípravek se skládá ze 4 lišt, které jsou upnuty v tělese přípravku pomoci sady
upínacích klínů. Velkou výhodou tohoto přípravku je relativně jednoduchá
vyměnitelnost obráběných lišt. Schéma přípravku je znázorněn na obr. 6.1.
Z důvodu požadovaného zachovaní malého rozsahu řezné rychlost v c, jsou
obráběné lišty podkládány distančními podložkami (viz obr. 6.1).

Obr. 6.1 Čelní pohled na přípravek přerušovaného řezu [9]
Přípravek byl navržen tak, aby si zachoval své vlastnosti do řezné rychlost v c
900 m.min-1, což umožňuje pokrytí celé oblasti testování SK a téměř celou oblast
obráběcích nástrojů z řezné keramiky (ŘK) [8]. Testovaný nástroj s vyměnitelnou
břitovou destičkou se posouvá ve směru od hrotu ke sklíčidlu obráběcího stroje.
Během jedné otáčky sklíčidla o 360° je VBD vystavěna 4 rázům.
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Sestavení přípravku
Jako první krok je upnutí celého přípravku do soustruhu a poté se do něj

postupně vloží a upnou všechny 4 lišty z testovaného materiálu. Pomocí upínacích
klínových čelisti se zajišťovacím šroubem se zajistí dostatečné upnutí a tuhost lišt.
Klínové čelisti jsou navržený tak, aby při působení odstředivých sil zvyšovaly
svou přítlačnou sílu na lišty. Tímto je zajištěno případně uvolnění lišt, které by mohlo
nastat při vysokých otáčkách. Fotografie sestaveného přípravku je na obr 6.2.

Obr. 6.2 Fotografie přípravku
Jak již bylo zmiňováno, k zachování malého rozsahu řezných rychlostí se
používají distanční destičky, kterou mají různou tloušťku. Pokud by bylo požadováno
testování s úplnou konstantní řeznou rychlostí, bylo by nutné použít obráběcí stroj
s plynulou změnou otáček, kterou již moderní CNC soustruhy disponují.
Obráběné lišty jsou pomocí klínů upnuty v tělese přípravku a

pomocí

síly

upnutí se tyto síly přenáší třením mezi klíny a obrobkem. Při nesprávném postupu
upínání by mohlo dojít k nerovnoměrnému upnutí (jedna strana lišty povytažena více
než na druhé straně). Z důvodu vzniku tohoto možného problému jsou na obou
koncích podložky šrouby, pomocí kterých se podložky dotáhnou a tím se zamezí
vibracím, které by mohly v tomto případě vzniknout. Podkladové vyměnitelné
podložky také mají za úkol vyvážení dynamického rozkmitání celé soupravy.
Pro zamezení možného zranění nebo materiálního poškození, v případě
nedostatečného upnutí lišt (uvolnění z důvodu odstředivých sil), jsou na obou čelech
přípravku přišroubovány tzv. pojistné kroužky, které tuto možnost vylučují.
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Úpravy testovaných lišt před vlastním testování
Před testováním je nutné lišty obrobit a to hlavně z důvodu dosažení

konstantní hloubky řezu. Tímto krokem se také dosáhne obrábění na stejném
průměru, který se muže měnit pouze v malém rozsahu (cca 5 %). Dále se tímto také
zamezí možných vzniklých nepřesností při sestavování přípravku. Schéma úpravy
testovacích list viz obr. 6.3.
Touto jednoduchou úpravou se také zajistí vyvážení proti rozkmitání soustavy
a to z důvodu, že vzdálenost jsou od středu konstantní.
Takto obrobená lišta je připravena k samostatnému testování VBD [7].

Obr. 6.3 Úprava lišt před vlastním měřením [7]
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Zvolený obráběcí stroj
Pro vykonávání experimentů (testů), byl použit bulharský soustruh CMM

SLIVEN (obr. 6.4). Tento soustruh byl podroben generální opravě převodovky a bude
osazen komponenty, které umožní plynulou změnu otáček. Poté co bude tento
komponent osazen, bude možné využít plynulou změnu otáček, k dosažení
konstantní řezné rychlosti při proměnném průměru lišt.
Obráběcí stroj disponuje tuhou konstrukcí, litinovým ložem, který umožňuje
dostatečné upnutí a také vhodně tlumí rázy, které vznikají při přerušovaném řezu.
Stroj je schopen dosáhnout max. 2000 min-1 a výkon elektromotoru činí cca 6 kW.

Obr. 6.4 Soustruh CMM SLIVEN [10]

70

Disertační práce
6.4

Ing. Petr Pfeiler

Vyhodnocovací zařízení
Po ukončení testu každé břitové destičky, bylo opotřebení čela a hřbetu

vyfotografováno pomocí mikroskopu INTRACOMICRO (obr. 6.5), který je vybaven
digitální kamerou, výstupem do PC, přídavným studeným světlem, polarizační
jednotkou a díky modernizaci má mikroskop vyhodnocovací software, který je
schopen zaznamenávat online hodnoty opotřebení nástrojů a kótovat v živém módu
jeho velikosti.
Břitová destička byla během fotografování uchycena pomocí přípravku, který
je univerzálně použitelný i pro ostatní použití.

Obr. 6.5 Mikroskop INTRACOMICRO s příslušenstvím
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Materiály lišt

6.5.1 Materiál 15 128 (14CrMoV63)
Tato nízkolegovaná ocel, je nejlépe prozkoušená ocel z pohledu zárupevností,
jejíž experimentální zkoušky tečení v řadě případů přesahují výpočtovou dobu služby
2.105 hodin a tím potvrzují seriózní extrapolaci hodnot dlouhodobé pevnosti při
tečení. Tato ocel se používá u součástí energetických a chemických zařízení,
pracující při teplotách do 580°C.
Tab. 6.1 Mechanické vlastnosti oceli 15 128 (13MoCrV6)
Mechanické vlastnosti

Rp 0,2
[MPa]

Rm
[MPa]

A5
[%]

Tvrdost
[HB]

E [GPa]

15 128 (13MoCrV6)

294

470 - 640

17

135 - 183

214

Tab. 6.2 Chemické složení oceli 15 128 (13MoCrV6)
Základní materiál

C

Mn

Si

Cr

Mo

V

min

0,10

0,45

0,15

0,50

0,40

0,22

(14CrMoV63) max

0,18

0,70

0,40

0,75

0,60

0,35

15 128

P

S

0,04

0,04

6.5.2 Materiál 12 050 (C45)
Jedná se o uhlíkovou ocel, která je vhodná pro zušlechťování a povrchovému
kalení. Často používaná nelegovaná ocel pro výrobu méně namáhaných strojních
dílů ve stavu zušlechtěném nebo normalizačně žíhaném. Optimálních mechanických
hodnot včetně houževnatosti se dosahuje v zakaleném a následně popuštěném
stavu. U tvarově složitějších dílů se pro zamezení vzniku trhlin dává přednost kalení
do oleje. Ocel je vhodná k povrchovému kalení plamenem nebo indukcí.
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)

Tato ocel je vhodná pro hřídele těžních strojů, turbokompresorů, karuselů
apod. Na větší ozubená kola, šneky,ozubené věnce, rotory šroubových kompresorů,
ojnice , pístnice , vřetena , plunžry, písty kompresorů, čepy, šrouby, dopravní
válečky, lamely spojek, kladičky, lůžka, páky, zarážky , kolíky, spojovací součásti,
posunovací vidlice, držáky, unášeče satelitů, vahadla, západky, kované svorníky
tlakových nádob, vrtací tyče a frézovací trny.
Tab. 6.3 Mechanické vlastnosti oceli 12 050 (C45) v zušlechtěném stavu (C45)

Mechanické
vlastnosti v
zušlechtěném stavu

Průměr

Re min.

A min.

Z min.

KV

mm

MPa

%

%

min. J

d≤16

490

700-850

14

35

-

16<d≤40

430

650-800

16

40

25

40<d≤100

370

630-780

17

45

25

Rm MPa

Tab. 6.4 Mechanické vlastnosti oceli 12 050 (C45) v normalizačně žíhaném stavu
Průměr mm

Re min.

Rm

A min.

Z min.

KV

MPa

MPa

%

%

min. J

14

-

-

Mechanické
vlastnosti ve stavu

340

16<d ≤ 100

305

580

16

-

-

100<d ≤ 250

275

560

16

-

-

normalizačně
žíhaném

min.

d≤16

620

Tab. 6.5 Chemické složení oceli 12 050 (C45)
Základní materiál
12 050
(C45)

C

Mn

Si

min

0,42

0,50

0,17

max

0,50

0,80

0,37
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Ni

Cu

P

S

0,25

0,30

0,30

0,04

0,04
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6.5.3 Řezná geometrie
Námi vybrané destičky mají normalizovaný tvar. Geometrie obrábění a
nástrojový držák byly zvoleny s ohledem na normu ISO 3685 Tool Life Testing of
Single Point Turning Tools [27].
Pro nástroje z řezné keramiky:
ortogonální úhel hřbetu

o

= 6°

ortogonální úhel čela

γo = -6°

úhel sklonu ostří

λs = -6°

úhel nastavení hlavního ostří

κr = 75°

úhel špičky

εr = 90°

Tyto požadavky nám splnil nástrojový držák CSRNR 25x25M12 – K (obr. 6.6)

Obr. 6.6 Použitý nožový držák
6.6

Plán experimentů
Materiály vyměnitelných břitových destiček byly zvoleny nástroje z řezné

keramiky. Keramické destičky byly od tří různých výrobců, Greenleaf - GEM-7,
WG-300 , TaeguTec - AB30, AW20 a Tungaloy - CX 710, FX 105.
Experiment byl prováděn při dvou různých řezných rychlostech 408 m.min -1 a
vc2 = 580 m.min-1 a při čtyřech různých hodnotách posuvu f 1 = 0,15 mm, f2 = 0,2 mm,
f3 = 0,25 mm a f4 = 0,30 mm. Hloubka řezu byla pro všechna měření konstantní
ap=1 mm. Obráběný průměr byl 260 mm.
Výše zmíněné břitové destičky byly testovány na dvou různých materiálech,
12 050 a 15 128. Schéma plánů experimentů je uvedeno na obr. 6.7.
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Keramické
VBD
materiál lišt
12 050

Greanleaf

Teagu Tec

GEM-7
Vc=408
m.min-1

WG-300

Vc=580
m.min-1

materiál lišt
15 128

Vc=408
m.min-1

Tungaloy

AB30

Vc=580
m.min-1

Vc=408
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Obr. 6.7 Schéma prováděných experimentů
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Testované materiály vyměnitelných břitových destiček z řezné keramiky
Jak již bylo zmíněno v plánu experimentu (kapitola 6.6) byly zvoleny břitové

destičky z řezné keramiky od tří různých výrobců Greenleaf, TaeguTec a Tungaloy.
6.7.1 Břitové destičky od výrobce Greenleaf
Společnost Greenleaf pochází z Ameriky s hlavním sídlem v Pensylvánii
a Severní Karolíně. Tato společnost působí na trhu již od roku 1945 a jedná se o
jednu z vůdčích světových společností, která se zabývá vývojem a výrobou řezných
nástrojů. Vyrábí řadu vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů a řezné
keramiky, také vyvíjí a vyrábí upínací systémy nástrojů neboli držáky [28].
GEM-7:
Jedná se o směsnou keramiku z kompozitní keramiky (Al2O3 + TiC), s
vysokým stupněm pevnosti a předvídatelností při soustružení a obrábění tvrdých
slitin.
WG-300:
Jde o keramickou destičku, které je vyztužená whiskerovými vlákny s dobrou
odolností proti opotřebení a rázovou odolností. Při obrábění materiálu založených na
niklu a kobaltu a dalších tzv. super slitin s vysokou tvrdostí, toto destičky vykazují
vysokou účinnost a mají až 10x vyšší rychlost úběru obráběného materiálu oproti
nepovlakovaným břitovým destičkám. Mají vynikající teplotní a mechanickou odolnost
vůči rázům a teoretická pevnost dosahuje 6900 Mpa.
6.7.2 Břitové destičky od výrobce Tungaloy
Tato společnost, která je zejména zaměřena na výrobu nástrojů ze slinutých
karbidů a řezné keramiky pochází z Japonska a byla založena roku 1934. Zabývá se
zejména na výrobu VBD a ocelových výrobků, nástrojů odolných proti opotřebení,
nástrojů pro stavebnictví a dalších nástrojů z pokročilých materiálů [29].
FX105:
Je keramika na bázi nitridu křemíku, je používaná k obrábění litin za vysokých
řezných

rychlostí.

Disponuje

vysokou

pevností,

charakteristikou v porovnání s keramikou na bázi Al2O3.
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CX710:
Nitridová keramika na bázi Si3N4, která se používá při obrábění litin při
vysokých řezných rychlostech a má vysokou efektivitu při obrábění. Má vynikající
pevnost, houževnatost a dobré tepelné vlastnosti, ve srovnání s keramikou
obsahující Al2O3.
6.7.3 Břitové destičky od výrobce TaeguTec
Jedná se o společnost, která má sídlo v Jižní Koreji a její historie se datuje již
od roku 1916. Od roku 1952 vzniká společnost Korea Tungsten Co, která vstoupila
na trh s řeznými nástroji pro třískové obrábění. Již od roku 1916 patří mezi největší
dodavatele řezné keramiky, které se používali v různých oblastech průmyslu. V roce
1998 byla tato společnost odkoupena finanční skupinou IMC Group a získává dnešní
název TaeguTec. Poté v roce 2006 společnost Berkshire Hathaway odkoupila 80 %
akcií. Společnost TaeguTec se především specializuje na řezné nástroje ze slinutých
karbidů wolframu a dalších materiálů, jako jsou keramické, rychlořezné oceli, PCD,
KND atd [30].
AB30:
Jde o směsnou keramiku na bázi Al2O3+ZrO2, která se převážně používá pro
obrábění a kalených (tvrdé) materiálů a litin. Tato směsná oxidová keramika, která
disponuje vysokou odolností proti opotřebení (otěruvzdornosti) a výbornou
houževnatostí se využívá především pro přerušovaný řez.
AW20:
Jedná se o keramiku na bázi Al2O3+ZrO2, která je vhodná pro vysokorychlostní
soustružení litin s plynulým řezem. Disponuje výbornou odolností proti opotřebení,
má dobrou chemickou stabilitu a odolnost proti vysokým teplotám. Tato keramická
břitová destička je také vhodná pro dokončovací operace kalených materiálů.
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Sledování počtu rázů
Hlavním parametrem, který byl sledován v průběhu experimentů, byl počet

rázů, která břitová destička vydrží do lomu. V případě, že VBD odolala 6000 rázů, byl
celý proces testování ukončen. Tento parametr byl stanoven na základě zkušeností
řešitelského týmu, časové a materiálové náročnosti. Limitní hranice 6000 rázů
odpovídá pro každou hodnotu posuvu jiné obrábění délce, tyto hodnoty jsou stejné i
pro různé řezné rychlosti (viz tabulka č. 6.6).
Abychom zajistili objektivnost výsledků, neboli počtu rázů, kterým jednotlivá
VBD odolá, bylo pro každé jednotlivé řezné parametry testování opakováno 4x. Poté
se z naměřených hodnot vypočetl aritmetický průměr, zapsal se do tabulky a
pokračovalo se s dalším testováním s jinými řeznými parametry.
Tab. 6.6 Hranice rázů závislé na posuvu
Posuv f [mm] Obrobená délka l [mm] Počet rázů R [-]
0,15

225

6000

0,20

300

6000

0,25

375

6000

0,30

450

6000

Počet rázů byl vypočten podle vzorce:

R

4 l
f

Kde: R – počet rázu do vyštípení [rázy]
l – obrobená délka [mm]
f – je posuv [mm]
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
V této hlavní části disertační práce jsou uvedené, zpracované a vyhodnocené
experimentální výsledky, které byly naměřeny v laboratořích katedry obrábění a
montáže. Jak již bylo zmiňováno v kapitole 6.6 (plán experimentu) testování bylo
prováděno na vyměnitelných břitových destičkách z řezné keramiky od třech různých
výrobců. Tyto VBD byly testovány na dvou materiálech 12 050 a 15 128, při různých
řezných parametrech (viz kapitola 6.6).

7.1

Vyhodnocení testů VBD z řezné keramiky od výrobce Greenleaf

7.1.1 Vyhodnocení testů pro VBD typu GEM-7
V následující

tabulce

(tabulka

7.1)

jsou

uvedeny

průměrné

hodnoty

naměřených hodnot pro řeznou keramiku GEM-7 pro lišty z materiálu 15 128 a
12 050. Řezné parametry se měnily, dle plánu experimentu. Počet rázů byl vypočten,
dle vzorce uvedeného v kapitole 6.8.
Tab. 7.1 Naměřené hodnoty pro materiál lišt 15 128 (13MoCrV6), 12 050 (C45) pro
VBD z ŘK typu GEM-7
GEM-7 , materiál 15 128

GEM-7, materiál 15 128
-1

-1

vc = 580 m.min , ap = 1 mm

vc = 408 m.min , ap = 1 mm
VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

R (-)

čas obr.
(min)

GEM-7

0,15

225

6000

3,00

GEM-7

0,15

225

6000

2,11

GEM-7

0,2

300

6000

3,00

GEM-7

0,2

300

6000

2,11

GEM-7

0,25

375

6000

3,00

GEM-7

0,25

110

1760

0,62

GEM-7

0,3

195

2600

1,30

GEM-7

0,3

50

666,7

0,23

f (mm) l (mm)

GEM-7, materiál 12 050

GEM-7, materiál 12 050
-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm

vc = 580 m.min , ap = 1 mm

VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

GEM-7

0,15

225

6000

3,00

GEM-7

0,15

GEM-7

0,2

300

6000

3,00

GEM-7

GEM-7

0,25

375

6000

3,00

GEM-7

0,3

310

4133,3

2,07

R (-)

čas obr.
(min)

210

5600

1,97

0,2

160

3200

1,13

GEM-7

0,25

195

3120

1,10

GEM-7

0,3

75

999

0,35
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Výše zmíněné naměřené hodnoty jsou níže vyhodnoceny a popsány v grafech
níže. Naměřené hodnoty jsou graficky zpracovány v závislosti počtu rázů na posuvu
a v závislosti počtu rázu na řezné rychlosti.

Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128, 12 050 a VBD GEM-7
7000
6000

Počet rázů (-)

5000
4000
3000
2000
1000
0
0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

Posuv (mm)
Lineární ( vc = 408 m.min-1 , mat. 15 128)

Lineární ( vc = 580 m.min-1 , mat. 15 128)

Lineární ( vc = 408 m.min-1, mat. 12 050)

Lineární ( vc = 580 m.min-1, mat. 12 050)

Obr. 7.1 Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiály 15 128, 12 050 a VBD
GEM-7
V grafu na obr. 7.1 je zachycen průběh počtu rázu v závislosti na posuvu
nástroje při dvou hodnotách řezné rychlosti pro materiály obrobků 15 128, 12 050 a
keramické vyměnitelné břitové destičky s označením GEM-7. Z obrázku vyplývá, že
při řezné rychlosti vc=408 m.min-1 vyměnitelná destička odolala limitní hodnotě počtu
rázů až do posuvu f=0,25 mm a to i pro oba materiály 15 128, 12 050. U materiálu
15 128 byl poté pokles počtu rázů až na hodnotu 2600 a u materiálu 12 050 byl
pokles rázů podstatně nižší a to na hodnotu 4133.
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Při vyšší řezné rychlosti vc=580 m.min-1 byly hodnoty počtu rázů, podle
očekávání podstatně nižší. U materiálu 15 128 břitová destička z řezné keramiky
GEM-7 od výrobce Greenleaf odolala 6000 rázů až do posuvu f=0,2 mm a poté velmi
rapidně klesla a to více než na jednu třetinu limitní hodnoty. Při posuvu f=0,3 mm
trend poklesu hodnoty rázů byl opět zaznamenán a to až na hodnotu 667, což
odpovídá obrobené délce 50 mm. Břitové destičky toho typu při obrábění materiálu
12 050 neodolaly maximální zvolené hodnotě počtu rázů ani při jednom zvoleném
posuvu. U posuvu f=0,15 mm počet rázů byl 5600, což se již blížilo limitní hodnotě.
Poté se zvyšujícím se posuvem počet rázů klesal, při posuvu f=0,3 mm hodnota
počtu rázů byla 1000. Rozdíl počtu rázů při posuvu f=0,2 mm a f=0,25 mm byl pouze
80 rázů.
Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128,
12 050 a VBD GEM-7
f1

f2

f3

f1

f2

f3

f1

f2

6000

f1

5000

Počet rázů (-)

f4
4000
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f3

f4

2000

f3
f4

1000

0

f4

vc=408 m.min-1, materiál 15128

vc=408 m.min-1, materiál 12050

vc=580 m.min-1, materiál 15128

vc=580 m.min-1, materiál 12050

Obr. 7.2 Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD GEM-7
Na obrázku 7.2 je zachycena závislost počtu rázů na řezných rychlostí
vc=408 m.min-1, vc=580 m.min-1 na materiálu obrobku 15 128 a 12 050. Z tohoto
grafu vyplývá, že vyměnitelné břitové destičky GEM-7 odolaly limitní hodnotě počtu
rázů více při řezné rychlosti vc=408 m.min-1 a než u řezné rychlosti vc=580 m.min-1.
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U obou řezných rychlostí a obou materiálu obroku je zřejmé, že se zvyšujícím
posuvem počet rázů, kterých břitová destička tohoto typu odolala, se snižuje. Tento
pokles není u žádné z variant řezných rychlostí a materiálu obrobku stejný. Při řezný
rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128 je pokles počtu rázů v závislosti
na posuvu největší. U řezné rychlosti vc=580 m.min-1, u obou materiálu obrobku a
posuvu f=0,3 mm je počet rázů velmi nízký a to až pod hodnotu 1000.
7.1.2

Vyhodnocení testů pro VBD typu WG-300
V tabulce 7.2 jsou zpracovány hodnoty, které jsou vypočteny pomocí

aritmetického průměru ze 4 měření pro každé řezné parametry. Tyto hodnoty se
týkají vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky typu WG-300 od výrobce
Greenleaf. Břitové destičky byly testovány na lištách z materiálu 15 128 (13MoCrV6)
a 12 050 (C45), stejně jak tomu bylo v předchozí kapitole.
Tab. 7.2 Naměřené hodnoty pro materiál lišt 15 128 (13MoCrV6), 12 050 (C45) pro
VBD z ŘK typu WG-30
WG-300 materiál 15 128

WG-300 materiál 15 128
-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm
VBD

f (mm) l (mm)

vc = 580 m.min , ap = 1 mm
R (-)

čas obr.
(min)

VBD

f (mm) l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

WG-300

0,15

225

6000

3,00

WG-300

0,15

225

6000

2,11

WG-300

0,2

300

6000

3,00

WG-300

0,2

300

6000

2,11

WG-300

0,25

375

6000

3,00

WG-300

0,25

375

6000

2,11

WG-300

0,3

450

6000

3,00

WG-300

0,3

450

6000

2,11

WG-300 materiál 12 050

WG-300 materiál 12 050
-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm
VBD

f (mm) l (mm)

vc = 580 m.min , ap = 1 mm

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

f (mm) l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

WG-300

0,15

225

6000

3,00

WG-300

0,15

50

1333,3

0,47

WG-300

0,2

300

6000

3,00

WG-300

0,2

65

1300

0,46

WG-300

0,25

375

6000

3,00

WG-300

0,25

80

1280

0,45

WG-300

0,3

450

6000

3,00

WG-300

0,3

105

1400

0,49

Hodnoty uvedené v tabulce 7.2 jsou graficky zpracovány a popsány
v následujících grafech. Grafy byly zpracovány v závislosti počtu rázů na posuvu a
v závislosti počtu rázů na řezné rychlosti.
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Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128 a 12 050
pro VBD WG-300
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Obr. 7.3 Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128, 12 050 a VBD
WG-300
Z obrázku 7.3 s grafem závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128,
12 050 a VBD typu WG-300 je zřejmé, že tyto vyměnitelné břitové destičky odolaly
při obou řezných rychlostech a u obou obráběných materiálů, limitní hranici 6000
rázů, pro všechny zvolené posuvy.
Výjimkou tomu bylo při řezné rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu obrobku
12 050, kdy počet rázů při všech zvolených posuvech byl velmi nízký a to okolo
hodnoty 1300 až 1400. Počet rázů v tomto případě byl pro všechny posuvy téměř
shodný, od posuvu f=0,15 mm do f=0,25 mm mírně klesal (cca o 2 %). Při posuvu
f=0,3 mm počet rázů oproti posuvu f=0,25 mm mírně vzrostl, rozdíl činí 120 rázů a
odpovídá 25 mm obrobené délky. Nedá se předpokládat, že tento vzrůstající trend by
pokračoval i při dalším zvyšováním hodnoty posuvu.
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Jak jsem již bylo zmíněno, při řezné rychlosti vc=408 m.min-1 a obou
materiálech obrobku VBD odolala limitní hranici počtu rázů a stejně tomu bylo i při
řezné rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128. Z tohoto důvodu se tyto
tři přímky splývají.
Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál
15 128, 12 050 a VBD WG-300
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Obr. 7.4 Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD WG-300
Na obrázku 7.4 je znázorněna závislost počtu rázů na řezné rychlosti při
obrábění vyměnitelnou břitovou destičkou WG-300 na materiálu 15 128 a 12 050.
Z grafu je zřejmé, že tento typ břitové destičky je vhodný pro přerušovaný řez pro
řeznou rychlost vc=580 m.min-1 a materiál obrobku 15 128 a 12 050. Také z grafu
vyplývá, že tato VBD je vhodná pro přerušovaný řez při řezné rychlosti
vc=580 m.min-1 s materiálem obrobku 12 050.
Naopak tomu je při řezné rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu obrobku 12 050.
Zde destička vykázala špatné vlastnosti při přerušovaným řezu, když odolala nízkým
hodnotám počtu rázu u všech zvolených posuvech. Rozdíl od ostatních variant, které
jsou znázorněné na sloupcovém grafu výše, je markantní a činí téměř šestinásobný
rozdíl. Z toho důvodu lze prohlásit, že vyměnitelná destička z řezné keramiky typu
WG-300 od výrobce Greenleaf není vhodná pro přerušovaný řez při již zmiňovaných
podmínkách.
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7.1.3 Porovnání a zhodnocení výsledků pro břitové destičky od výrobce
Greenleaf
V grafu uvedeného na obrázku 7.5 jsou přehledně znázorněny výsledky
experimentů týkající se vyměnitelných břitových destiček od výrobce Greenleaf.
Graf je sestaven v závislosti počtu rázů na posuvu, kterým vyměnitelné břitové
destičky z řezné keramiky typu WG-300 a GEM-7 odolaly při obrábění materiálu
15 128 a 12 050, při dvou řezných rychlostech vc=480 m.min-1 a vc=580 m.min-1.
Závislost počtů rázů na posuvu při obrábění materiálu 15 128 a 12 050 při
vc=480m.min-1 a vc=580 m.min-1 pro VBD WG-300 a GEM-7
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WG-300, vc= 408 m.min-1,mat.12050

WG-300,vc=408 m.min-1,mat.15128

WG-300,vc=580m.min-1,mat.15128

Obr. 7.5 Závislost počtů rázů na posuvu při obrábění materiálu 15 128 a 12 050 při
vc=480m.min-1 a vc=580 m.min-1 pro VBD WG-300 a GEM-7
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Z grafu vyplývá, že řezná břitová destička typu WG-300 odolala limitní
hodnotě počtu rázů, jinými slovy šesti tisícům rázů, při obrábění materiálu 15 128 a
obou zvolených řezných rychlostí. Tento typ destičky také odolal maximální hodnoty
počtu rázů při obrábění materiálu 12 050 pro řeznou rychlost vc= 480 m.min-1, ale při
řezné rychlosti vc= 580 m.min-1a obrábění téhož materiálu, řezná keramika WG-300
vykázala nejhorší výsledek ze všech experimentů. Závěr tedy je, VBD WG-300 od
výrobce Greenleaf je vhodná pro přerušovaný řez, pro materiál 15 128 při řezných
rychlostech vc= 480 m.min-1 a vc= 508 m.min-1 a daných řezných podmínek
zmiňovaných v plánu experimentu (kapitola 5.5), pro materiál obrobku 12 050 je tato
keramika vhodná pouze pro řeznou rychlost vc= 480 m.min-1.
Řezná keramika typu GEM-7 od výrobce Greenleaf vykázala poměrně dobré
výsledky v průběhu experimentů, i když ani jednou při testování neodolala limitní
hodnotě pro všechny zvolené posuvy. Při řezné rychlosti vc= 480 m.min-1 VBD
odolala limitní hodnotě pro oba materiály obrobku (15 128 a 12 050) do hodnoty
posuvu f= 0,25 mm. Poté počet rázů při posuvu f= 0,3 mm klesl, u materiálu 15 128
na více než o polovinu limitní hodnoty a u materiálu 12 050 pouze o necelou jednu
třetinu limitní hodnoty. Při řezné rychlosti vc= 580 m.min-1 a materiál obrobku 15 128
VBD GEM-7 odolala maximální hodnotě do posuvu f= 0,2 mm. Poté při f= 0,25 mm a
f= 0,3 mm hodnota počtu rázů značně klesla až na 10 % limitní hodnoty. U řezné
rychlosti vc= 580 m.min-1 destička GEM-7 neodolala při žádném posuvu 6000 rázů,
ale u posuvu f= 0,15 mm této hodnoty téměř dosáhla. Při posuvu f= 0,2 mm a
f= 0,25 mm hodnota počtu rázů klesla téměř na polovinu a při posuvu f= 0,3 mm na
jednu šestinu limitní hodnoty. Závěr je, že řezná keramika GEM-7 od výrobce
Greenleaf je vhodná pro přerušovaný řez při obrábění materiálu 15 128 a 12 050,
řezné rychlosti

vc= 408 m.min-1 do hodnoty posuvu f= 0,25 mm a při ostatních

řezných parametrů uvedených v kapitole 6.6. Při obrábění materiálu 15 128 a řezné
rychlosti vc= 580 m.min-1 je tato řezná keramika vhodná pro přerušovaný řez do
hodnoty posuvu f= 0,2 mm.
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7.1.4 Ukázky fotografií opotřebení břitových destiček od výrobce Greenleaf
V následující tabulce 7.3, 7.4, 7.5 a 7.6 jsou uvedeny ukázky fotografií
opotřebení vyměnitelných břitových destiček WG-300 a GEM-7, pro zvolené řezné
parametry a pro dva druhy obráběného materiálu 15 128 a 12 050.
Tab. 7.3 Fotografie opotřebení břitových destiček GEM-7 pro obráběný materiál
15 128 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 2600 (-)
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GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 1760 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 667(-)
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Tab. 7.3 Fotografie opotřebení břitových destiček GEM-7 pro obráběný materiál
12 050 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 4133 (-)
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GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 5600 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 3200 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 3120 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 1000 (-)
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Tab. 7.4 Fotografie opotřebení břitových destiček WG-300 pro obráběný materiál
15 128 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 6000 (-)
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WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 6000 (-)
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Tab. 7.5 Fotografie opotřebení břitových destiček WG-300 pro obráběný materiál
12 050 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 6000 (-)
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WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 1333 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 1300 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 1280 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 1400 (-)
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Vyhodnocení testů VBD z řezné keramiky od výrobce TaeguTec

7.2.1 Vyhodnocení testů pro břitovou destičku typu AB30
V tabulkách níže (tab. 7.6) jsou uvedeny průměrné naměřené hodnoty
z průběhu měření pro řeznou keramiku AB30 od výrobce TaeguTec. Tyto
vyměnitelné břitové destičky byly testovány na materiálech obrobku 15 128 a 12 128
v řezných podmínkách, dle plánu experimentu (viz kapitola 6.6). Počet rázů byl
spočten, dle vzorce uvedeného v kapitole 6.8, neboli z obrobené délky.
Tab. 7.6 Naměřené hodnoty pro materiál lišt 15 128 (13MoCrV6), 12 050 (C45) pro
vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky typu AB30
AB 30, materiál 15 128

AB 30, materiál 15 128

-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm

vc = 580 m.min , ap = 1 mm

VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

R (-)

čas obr.
(min)

AB30

0,15

225

6000

3,00

AB30

0,15

225

6000

2,11

AB30

0,2

300

6000

3,00

AB30

0,2

300

6000

2,11

AB30

0,25

375

6000

3,00

AB30

0,25

175

2800

0,99

AB30

0,3

450

6000

3,00

AB30

0,3

10

133,3

0,05

f (mm) l (mm)

AB 30, materiál 12 050

AB 30, materiál 12 050

-1

-1

vc = 580 m.min , ap = 1 mm

vc = 408 m.min , ap = 1 mm
VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

AB30

0,15

225

6000

3,00

AB30

0,15

225

6000

2,11

AB30

0,2

300

6000

3,00

AB30

0,2

300

6000

2,11

AB30

0,25

240

3840

1,92

AB30

0,25

140

2240

0,79

AB30

0,3

285

3800

1,90

AB30

0,3

220

2933,3

1,03

Z hodnot uvedených v tabulce 7.6 jsou níže vytvořeny grafy, které jsou
vyhodnoceny a popsány. Grafy jsou zpracovány z naměřených hodnot v závislosti
počtu rázů na posuvu a v závislosti počtu rázů na řezné rychlosti.
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Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD AB30
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Lineární ( vc = 408 m.min-1 , mat. 12 050)

Lineární ( vc = 580 m.min-1 , mat. 15 128)

Lineární ( vc = 580 m.min-1 , mat. 12 050)

Obr. 7.6 Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128, 12 050 a VBD
AB30
Ze závislosti počtu rázů na posuvu z grafu uvedeného na obrázku 6.6 je
patrné, že řezné keramika AB30 odolala limitní hodnotě počtu rázů pro všechny
hodnoty zvolených posuvů při řezné rychlosti vc = 408 m.min-1 a materiálu obrobku
15 128. Při stejné řezné rychlosti ale při obrábění materiálu 12 050 řezná destička
AB30 odolala maximální hodnotě do posuvu f=0,2 mm. Při hodnotě posuvu
f=0,25 mm byl naměřen pokles rázů na 3840 a při f=0,3 mm byl pokles rázů pouze o
40 rázů. Limitní hodnotě odolaly již zmiňované břitové destičky při obrábění materiálu
15 128 a 12 050 řezné rychlosti vc = 580 m.min-1 do posuvu f=0,2 mm.
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Při obrábění řeznou rychlosti vc = 580 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128 byl
pokles hodnoty rázů při posuvu f=0,25 mm více než o polovinu limitní hodnoty a při
posuvu f=0,3 mm byl počet rázů nejnižší z celého experimentu a to 133, což
odpovídá 10 mm obrobené délky. Při stejné řezné rychlosti, ale při obrábění
materiálu 12 050 byla hodnota počtu rázů 2933 při posuvu f=0,3 mm o 693 vyšší než
u posuvu f=0,25 mm. Nepředpokládá se, že tento trend by pokračoval i při dalším
zvyšováním hodnoty posuvu. Při dalších testech toho materiálu za těchto podmínek
by bylo vhodné toto tvrzení potvrdit, nebo naopak popřít.
Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128,
12050 a VBD AB30
f1
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f3

f4

f1

f2

f1
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f1
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Počet rázů (-)

5000
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0
vc=408 m.min-1, materiál 15128
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vc=580 m.min-1, materiál 12050

Obr. 7.7 Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD AB30
Na obrázku 7.7 kde je znázorněna závislost počtu rázů lze odečíst, že při nižší
řezné rychlosti vc = 408 m.min-1 vyměnitelná břitová destička VBD AB30 odolává více
rázů. U hodnot posuvu, kdy břitová destička dosáhla limitní hodnoty, zejména při
řezné rychlosti vc = 408 m.min-1a materiálu obrobku 15 128 by bylo vhodné nevolit
limitní hodnotu počtu rázů, nebo pokračovat ve zvyšování hodnoty posuvu.
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7.2.2 Vyhodnocení testů pro VBD typu AW20
V této kapitole jsou graficky vyhodnoceny a popsány hodnoty z tabulky 7.7.
Grafy jsou zpracovány v závislosti počtu rázů na posuvu a v závislosti počtu rázů na
řezné rychlosti. Hodnoty uvedené v tabulce níže jsou průměrné hodnoty naměřených
hodnot pro řeznou keramiku AW-20 od výrobce TaeguTec. Hodnoty byly získány
z testování za řezných podmínek zmiňovaných v kapitole 5.6, při obrábění materiálu
15 128 a 12 050.
Tab. 7.7 Naměřené hodnoty pro materiál lišt 15 128 (13MoCrV6), 12 050 (C45) pro
vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky typu AW20
AW20, materiál 15 128

AW20, materiál 15 128

-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm

vc = 580 m.min , ap = 1 mm

VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

AW20

0,15

225

6000

3,00

AW20

0,15

AW20

0,2

300

6000

3,00

AW20

AW20

0,25

375

6000

3,00

AW20

0,3

450

6000

3,00

AW20, materiál 12 050

R (-)

čas obr.
(min)

225

6000

2,11

0,2

300

6000

2,11

AW20

0,25

375

6000

2,11

AW20

0,3

65

866,7

0,31

f (mm) l (mm)

AW20, materiál 12 050

-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm

vc = 580 m.min , ap = 1 mm

VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

AW20

0,15

225

6000

3,00

AW20

0,15

AW20

0,2

300

6000

3,00

AW20

AW20

0,25

375

6000

3,00

AW20

0,3

450

6000

3,00

98

R (-)

čas obr.
(min)

225

6000

2,11

0,2

300

6000

2,11

AW20

0,25

195

3120

1,10

AW20

0,3
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0,40
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Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD AW20
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Obr. 7.8 Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128, 12 050 a VBD
AW20
Z obrázku 7.8 vyplývá, že při řezné rychlosti vc = 408 m.min-1, materiálů
obrobku 15 128 a 12 050 vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky AB30 odolali
limitní hodnotě počtu rázů, jinými slovy 6000 rázů, při všech zvolených posuvech. Při
řezné rychlosti vc = 580 m.min-1 a materiál obrobku 15 128 VBD AB30 dosáhli
maximálního počtu rázů až do posuvu f=0,25 mm. Poté nepředvídatelně u posuvu
f=0,3 mm počet rázů klesl až na hodnotu 867, což znamená 15 % limitní hodnoty.
U řezné rychlosti vc = 580 m.min-1 a materiálu obrobku 12 050 břitová destička
odolala 6000 rázů do hodnoty posuvu f=0,2 mm, při posuvu f=0,25 mm byla již
hodnota počtu rázů téměř poloviční a při f=0,3 mm počet rázů klesl až na necelou
jednu setinu limitní hodnoty.
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Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128,
12050 a VBD AW20
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Obr. 7.9 Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD AW20
Na obrázku 7.9 je zachycena závislost počtu rázů na řezné rychlosti
vc = 408 m.min-1 a vc = 580 m.min-1. U tohoto typu břitové destičky z řezné keramiky
z důvodu častého dosažení limitní hodnoty počtu rázů za daných řezných parametrů
by bylo vhodné, jak jsem již zmiňoval u předchozího typu navzdory materiálové a
časové náročnosti nezvolit limitní hodnotu počtu rázů a odzkoušet „opravdový“ počet
rázů kdy dojde k lomu destičky. Další variantou je také pokračovat pro případy, kdy
břitová destička vydrží maximální hodnotu počtu rázů pro všechny posuvy,
pokračovat ve zvyšování posuvu až do hodnoty, kdy VBD neodolá dané limitní
hodnotě.
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7.2.3 Porovnání a zhodnocení výsledků pro břitové destičky od výrobce
TaeguTec
Na obrázku 7.10 jsou přehledně zobrazený výsledky testování břitových
vyměnitelných destiček z řezné keramiky od výrobce TaeguTec.
Graf znázorňuje závislosti počtu rázů na posuvu, kterým vyměnitelné břitové
destičky z řezné keramiky typu AW20 a AB30 odolaly při obrábění materiálu 15 128 a
12 050, při řezných rychlostech vc=408 m.min-1 a vc=580 m.min-1.

Závislost počtů rázů na posuvu při obrábění materiálu 15 128 a
12 050 při vc=480m.min-1 a vc=580 m.min-1 pro VBD AB30 a AW20

6000

Počet rázů (-)

5000
4000
3000
2000
1000
0
0,15

0,2

0,25

0,3

Posuv f (mm)
AB30,vc=580m.min-1,mat. 12050

AB30,vc=580m.min-1,mat.15128

AW20,vc=580m.min-1,mat.12050

AB30,vc=408m.min-1,mat.12050

AW20,vc=580m.min-1,mat. 15128

AW20,vc=408m.min-1,mat.15128

Obr 7.10 Závislost počtů rázů na posuvu při obrábění materiálu 15 128 a 12 050 při
vc=480m.min -1 a vc=580 m.min-1 pro VBD AB30 a AW20
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Z obrázku 7.10 je vidět, že břitová destička AB30 odolala při vc=408 m.min-1 a
materiálu obrobku 15 128 limitní hodnotě počtu rázů, pro všechny zvolené posuvy.
Při obrábění stejného materiálu obrobku řeznou rychlostí vc=580 m.min-1 , břitová
destička vydržela maximální hodnoty počtu rázů do posuvu f=0,2 mm. U posuvu
f=0,25 mm byl počet rázů pouze 2800 a při posuvu f=0,3 mm byla naměřena nejnižší
hodnota počtu rázů, kdy u VDB AB30 došlo k lomu již při 133 rázů, což odpovídá
pouze 10 mm obrobené délky.
U materiálu obrobku 12 050 a při obou hodnotách řezných rychlostí deštička
AB30 odolala limitní hodnotě počtu rázů pouze do posuvu f=0,2 mm. Při řezné
rychlosti vc=408 m.min-1 byl pokles počtu rázů u posuvu f=0,25 mm na hodnotu 3840
a u posuvu f=0,3 mm byl pokles pouze o 40 rázů, teda na hodnotu 3800. Při řezné
rychlosti vc=580 m.min-1 a posuvu f=0,25 mm destička odolala 2240 rázů a u posuvu
f=0,3 mm byl zaznamenán dokonce nárůst počtu rázů na hodnotu 2933.
Břitová destička AW20 odolala limitní hodnotě počtu rázů při řezné rychlosti
vc=480 m.min-1 u obou materiálech obrobku 15 128 a 12 050 pro všechny zvolené
hodnoty posuvu. Při řezné rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128
břitová destička odolala maximální hodnotě do posuvu f=0,25 mm. U posuvu
f=0,3 mm hodnota počtu rázů klesla až na necelých 14 % limitní hodnoty. Při stejné
řezné rychlosti ale materiálu obrobku 12 050 destička odolala 6000 rázů do posuvu
f=0,2 mm, u posuvu f=0,25 mm byl zaznamenán pokles téměř o 50 % maximální
hodnoty počtu rázů a při f=0,3 mm byla hodnota počtu rázů téměř šestinová.
Závěrem lze konstatovat, že břitová vyměnitelná destička z řezné keramiky od
výrobce TaeguTec typu AB30 je vhodná pro přerušovaný řez při řezné rychlosti
vc=408 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128, při daných parametrech zmíněných
v plánu experimentu, do posuvu f=0,3 mm. Při obrábění stejného materiálu obrobku
ale řeznou rychlostí vc=580 m.min-1 je vhodná pro přerušovaný řez pouze do posuvu
f=0,2 mm. U materiálu obrobku 12 050 a řezných rychlostí vc=408 m.min-1 a
vc=580 m.min-1 je tato břitová destička vhodná pro přerušovaný řez pouze do posuvu
f=0,2 mm.
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Břitový destička typu AW20 od výrobce TaeguTec je vhodná pro přerušovaný
řez při řezné rychlosti vc=408 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128 a 12 050 do
hodnoty posuvu f=0,3 mm a ostatních řezných podmínkách zmiňovaných v kapitole
5.6, neboli v plánu experimentu. Pro řeznou rychlosti vc=580 m.min-1 a

materiálu

obrobku 15 128 je tato řezná keramika vhodná pro přerušovaný řez do posuvu
f=0,25 mm a při stejné řezné rychlosti, ale materiálu obrobku 12 050 pouze do
posuvu f=0,2 mm.
7.2.4 Ukázky fotografií opotřebení břitových destiček od výrobce TaeguTec
V tabulkách níže 7.8, 7.9, 7.10 a 7.11 jsou ukázky fotografií opotřebení
vyměnitelných břitových destiček AB30 a AW20, při řezných podmínkách, dle plánu
experimentu.
Tab. 7.8 Fotografie opotřebení břitových destiček AB30 pro obráběný materiál
15 128 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

AB30
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

AB30
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

AB30
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)
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AB30
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 2600 (-)

AB30
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

AB30
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

AB30
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 2800 (-)

AB30
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 133 (-)

104

Disertační práce

Ing. Petr Pfeiler

Tab. 7.9 Fotografie opotřebení břitových destiček AB30 pro obráběný materiál
12 050 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

AB30
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

AB30
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

AB30
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 3840 (-)

AB30
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 3800 (-)
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AB30
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

AB30
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

AB30
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 2240 (-)

AB30
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 2933 (-)
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Tab. 7.10 Fotografie opotřebení břitových destiček AW20 pro obráběný materiál
15 128 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

AW20
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

AW20
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

AW20
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 3840 (-)

AW20
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 3800 (-)
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AW20
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

AW20
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

AW20
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 2240 (-)

AW20
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 866 (-)
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Tab. 7.11 Fotografie opotřebení břitových destiček AW20 pro obráběný materiál
12 050 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

AW20
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

AW20
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

AW20
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

AW20
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 6000 (-)
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AW20
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

AW20
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

AW20
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 3120 (-)

AW20
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 1133 (-)
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Vyhodnocení testů VBD z řezné keramiky od výrobce Tungaloy

7.3.1 Vyhodnocení testů pro VBD typu FX105
V tabulce 7.12 jsou průměrné hodnoty, které byly naměřeny v průběhu
experimentů břitových vyměnitelných destiček z řezné keramiky FX105 od výrobce
Tungaloy. Testy byly prováděny dle plánu experimentu, který je popsán v kapitole
6.6. Počet rázů byl spočten dle vzorce uvedeného v kapitole 6.8.
Tab. 7.12 Naměřené hodnoty pro materiál lišt 15 128 (13MoCrV6), 12 050 (C45) pro
vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky typu FX105
FX105 materiál 15 128

FX105 materiál 15 128

-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm
VBD

f (mm) l (mm)

vc = 580 m.min , ap = 1 mm

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

f (mm) l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

FX105

0,15

225

6000

3,00

FX105

0,15

225

6000

2,11

FX105

0,2

300

6000

3,00

FX105

0,2

300

6000

2,11

FX105

0,25

375

6000

3,00

FX105

0,25

375

6000

2,11

FX105

0,3

450

6000

3,00

FX105

0,3

450

6000

2,11

FX105 materiál 12 050

FX105 materiál 12 050

-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm
VBD

f (mm) l (mm) R (-)

vc = 580 m.min , ap = 1 mm
čas obr.
(min)

VBD

f (mm) l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

FX105

0,15

225

6000

3,00

FX105

0,15

225

6000

2,11

FX105

0,2

300

6000

3,00

FX105

0,2

300

6000

2,11

FX105

0,25

375

6000

3,00

FX105

0,25

225

3600

1,27

FX105

0,3

450

6000

3,00

FX105

0,3

130

1733,3

0,61

Na základě hodnot v tabulce 7.12 byly zpracovány a vyhodnoceny grafy
v závislosti počtu rázů na posuvu a v závislosti počtu rázů na řezné rychlosti (viz obr.
7.11 a 7.12).
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Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD FX105
7000
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Lineární ( vc = 580 m.min-1, mat, 15 128)

Lineární ( vc = 408 m.min-1, mat, 12 050)

Lineární ( vc = 580 m.min-1, mat, 12 050)

Obr. 7.11 Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiály 15 128, 12 050 a VBD
FX105
Na obrázku 7.11 kde je znázorněna závislost počtu rázů na posuvu pro
vyměnitelnou břitovou destičku z řezné keramiky FX105, která byla testována na
materiálu obrobku 15 128 a 12 050. Při řezné rychlosti vc = 408 m.min-1 a všech
zvolených posuvech destička odolala limitní hodnotě počtu rázů pro oba typy
materiálu obrobku. U řezné rychlosti vc = 580 m.min-1 a obrábění materiálu 15 128,
při všech daných posuvech, břitová destička vydržela 6000 rázů, tedy maximální
hodnotě. Tyto tři výše zmiňované případy na obrázku dohromady splývají, z důvodu
stejných dosažených hodnot a jeví se jako jedna přímka.
Jinak tomu bylo již u řezné rychlosti vc = 580 m.min-1 a materiál obrobku
12 050. V tomto případě vyměnitelná břitová destička odolala limitní hodnotě do
hodnoty posuvu f=0,2 mm. Poté počet rázů klesal následovně. Při posuvu f=0,25 mm
počet rázů klesl o více než jednu třetinu maximální hodnoty a u posuvu f=0,3 mm byl
již počet rázů pouze míně než jedna třetina limitní hodnoty.
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Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128,
12 050 a VBD FX105
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Obr. 7.12 Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD FX105
Z obrázku 7.12 je zřejmé že až na řeznou rychlost vc = 580 m.min-1 s materiál
obrobku 12 050 břitové destičky odolaly u všech ostatních případů limitní hodnotě
počtu rázů, tedy vydržely 6000.
V těchto případech by bylo vhodné, buď nevolit limitní hodnotu a otestovat
„opravdovou“ maximální hodnotu počtu rázů, které vyměnitelná břitová destička
odolá a to i na úkor materiálové a časové náročnosti. Další možností je u případů,
kdy břitová destička odolá limitní hodnotě pro všechny zvolené posuvy, dál
pokračovat ve zvyšování hodnoty posuvu a zjistit posuv, při kterém již destička
neodolá maximální hodnotě.
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Vyhodnocení testů pro VBD typu CX710
Průměrné hodnoty naměřeny v průběhu testování břitové destičky z řezné

keramiky CX709 jsou uvedeny v tabulce 7.13. Měření bylo prováděno v souladu
s plánem experimentu, který je uveden v kapitole 5.6.
Z hodnot uvedených v tabulce 7.13 byly vyhotoveny grafy v závislosti počtu
rázů na posuvu a v závislosti počtu rázů na řezné rychlosti (viz obr. 7.13 a 7.14).
Tab. 7.13 Naměřené hodnoty pro materiál lišt 15 128 (13MoCrV6), 12 050 (C45) pro
vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky typu CX710

CX710 materiál 15 128

CX710 materiál 15 128

-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm
VBD

f (mm) l (mm) R (-)

vc = 580 m.min , ap = 1 mm
čas obr.
(min)

VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

CX710

0,15

225

6000

3,00

CX710

0,15

225

6000

2,11

CX710

0,2

300

6000

3,00

CX710

0,2

300

6000

2,11

CX710

0,25

375

6000

3,00

CX710

0,25

375

6000

2,11

CX710

0,3

450

6000

3,00

CX710

0,3

450

6000

2,11

CX710 materiál 12 050

CX710 materiál 12 050

-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm
VBD

f (mm) l (mm) R (-)

vc = 580 m.min , ap = 1 mm
čas obr.
(min)

VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

CX710

0,15

225

6000

3,00

CX710

0,15

225

6000

2,11

CX710

0,2

300

6000

3,00

CX710

0,2

300

6000

2,11

CX710

0,25

375

6000

3,00

CX710

0,25

280

4480

1,58

CX710

0,3

450

6000

3,00

CX710

0,3

160

2133,3

0,75
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Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD CX709
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Obr. 7.13 Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiály 15 128, 12 050 a VBD
CX710
Obrázek 7.13 znázorňuje závislost počtu rázů na posuvu pro materiál břitové
destičky z řezné keramiky od výrobce Tungaloy CX710, které byly testovány na
materiálu obrobku 15 128 a 12 050.
Výsledky experimentů, byly podobné jako tomu, bylo při testování břitových
destiček FX105. Při řezné rychlosti vc = 408 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128 a
12 050 destička odolala limitní hodnotě pro dané hodnoty posuvu a tak tomu bylo i
při řezné rychlosti vc = 580 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128. Při řezné rychlosti
vc = 580 m.min-1 a materiálu obrobku 12 050 již břitová destička odolala limitní
hodnotě do posuvu f=0,2 mm.
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Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128, 12
050 a VBD CX710
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Obr. 7.14 Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD CX710
Jak již bylo zmiňováno výsledky experimentů břitové destičky CX710 byly
velmi podobné, jak u destičky FX105. Při dalších testech by bylo vhodné otestovat
„opravdové“ limitní hodnoty těchto destiček, což znamená testování za „přísnějších“
parametrů (vyšší posuv) nebo nevolil limitní hodnotu.
Při řezné rychlosti vc = 580 m.min-1 a materiálu obrobku 12 050, břitová
destička odolala maximální hodnotě počtu rázů do posuvu f=0,2 mm, u posuvu
f=0,25 mm byl naměřen počet rázů o 15 % nižší něž je limitní hodnota a při posuvu
f=0,3 mm byl pokles již o necelých 65 %.
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7.3.3 Porovnání a zhodnocení výsledků pro břitové destičky od výrobce
Tungaloy
Na obrázku 7.15 jsou přehledně znázorněny výsledky testování vyměnitelných
břitových destiček z řezné keramiky od výrobce Tungaloy. Graf znázorňuje závislost
počtu rázů na posuvu pro typ destiček CX710 a FX105, které byly testovány na
materiálu obrobku 15 128, 12 050 a daných řezných parametrů.

Závislost počtů rázů na posuvu při obrábění materiálu 15 128 a 12 050 při
vc=480m.min-1 a vc=580 m.min-1 pro VBD FX105 a CX710
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Obr. 7.15 Závislost počtů rázů na posuvu při obrábění materiálu 15 128 a 12 050 při
vc=480m.min -1 a vc=580 m.min-1 pro VBD CX710 a FX105
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Z obrázku 7.15 je zřejmé, že břitové destičky z řezné keramiky CX710 a
FX105 od výrobce Tungaloy prokázaly dobré výsledky v průběhu testování za
podmínek zmiňovaných v kapitole 6.6 (Plán experimentu).
Přesněji řečeno destičky FX105 odolali limitní hodnotě počtu rázů, což
znamená šesti tisícům rázů, při všech daných posuvech, pro řeznou rychlosti
vc=408 m.min-1 při obrábění obou zvolených materiálech obrobku 15 128 a 12 050.
Břitová destička tohoto typu také odolala maximální hodnotě při řezné rychlosti
vc=580 m.min-1 ale pouze u materiálu obrobku 15 128. Jinak tomu již bylo při řezné
rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu obrobku 12 050. Zde destičky odolali maximální
hodnotě pouze do hodnoty posuvu f=0,2 mm. U posuvu f=0,25 mm byl spočten počet
rázů 3600 a u posuvu f=0,3 mm byl počet rázů, dle očekávání ještě nižší a to 1733.
Závěrem lze konstatovat, že vyměnitelná břitová destička z řezné keramiky
CX710 od výrobce Tungaloy je vhodná pro přerušovaný řez při řezných rychlostí
vc=580 m.min-1, vc=408 m.min-1 , pro materiál obrobků 15 128 a 12 050, při daných
řezných parametrech. Výjimkou je tomu při řezné rychlosti vc=580 m.min-1

a

materiálu obrobku 12 050, zde je tato destička vhodná pro přerušovaný řez pouze do
hodnoty posuvu f=0,2 mm.
Břitová destička CX710 vykázala velmi podobné výsledky jako destičky typu
FX105. Lze říci, že tento typ destičky je vhodný pro přerušovaný řez pro řeznou
rychlost vc=408 m.min-1 a materiál obrobku 15 128 a 12 050, při řezných
parametrech dle plánu experimentu. Při řezné rychlosti vc=580 m.min-1 a daných
řezných parametrů, je tato řezná keramika vhodná pro přerušovaný řez pouze pro
materiál obrobku 15 128. U materiálu obrobku 12 050 se stejnou řeznou rychlostí je
břitová destička CX710 vhodná pro přerušovaný řez pouze do posuvu f=0,2 mm.
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7.3.4 Ukázky fotografií opotřebení břitových destiček od výrobce Greenleaf
V tabulce 7.14, 7.15, 7.16 a 7.17 jsou znázorněny ukázky opotřebení břitových
destiček CX710 a FX105, které byly testování dle plánu experimentu.
Tab. 7.14 Fotografie opotřebení břitových destiček CX710 pro obráběný
materiál 15 128 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

CX710
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 2600 (-)
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CX710
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 6000 (-)
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Tab. 7.15 Fotografie opotřebení břitových destiček CX710 pro obráběný materiál
12 050 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

CX710
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 2600 (-)
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CX710
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

CX710
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 4480 (-)

CX710
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 2133 (-)
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Tab. 7.16 Fotografie opotřebení břitových destiček FX105 pro obráběný materiál
15128 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

FX105
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 2600 (-)
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FX105
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 6000 (-)
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Tab. 7.17 Fotografie opotřebení břitových destiček FX105 pro obráběný materiál
12050 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

FX105
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 2600 (-)
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FX105
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

FX105
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 6000 (-)
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8 ZÁVĚRY
V této disertační práci byla řešena vhodnost obrábění nástrojů z řezné
keramiky pro použití při přerušovaném řezu. Veškeré experimenty byly prováděny na
speciálním přípravku, který umožňuje simulování přerušovaného řezu při podélném
soustružení. Tento simulátor byl zkonstruován na katedře obrábění a montáže
Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Simulátor se skládá ze 4 lišt, které jsou upnuty
v samotném tělese přípravku pomocí sady upínacích klínů, které při působení
odstředivých sil zvyšují přítlačnou sílu na lišty. K tomu abychom dosáhli co nejnižší
rozsah řezných rychlostí je možné obráběné lišty podkládat tzv. distančními
podložkami, pomocí niž lze tohoto požadavku dosáhnout. Simulátor je schopen
zachovat své vlastnosti do hodnoty řezné rychlosti vc= 900 m.min-1, což umožňuje
pokrytí téměř celé oblasti nástrojů z řezné keramiky. Při otočení vřetena o 360° je
nástroj vystaven 4 rázům, což odpovídá počtu obráběných lišt. Těleso přípravku je
také vybaveno tzv. pojistnými kroužky, které v případě nedostatečného upnutí lišt,
zamezí možnému zranění nebo materiálovému poškození.
Celý soubor hodnot pro nástroje z řezné keramiky je součástí projektů
Grantové agentury České republiky GAČR 101/08/P118 s názvem Zkoušky
keramických řezných nástrojů při přerušovaném řezu. K zachování posloupnosti
a možnosti porovnání experimentů, jsou všechny destičky od všech výrobců a všech
materiálů stejného tvaru (normalizovaného dle ISO – SNGN 120716) a také veškeré
testy probíhají za stejných řezných podmínek (vc, ap, f).
Tyto experimentální zkoušky jsou finančně (materiál vyměnitelných břitových
destiček a materiál obráběných lišt) i časově velmi náročné (doba výměny lišt a doba
samotného testování). Z tohoto důvodu je nutná a velmi oceňována podpora ze
strany institucí jako je například GAČR apod.
Vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky díky neustálé snahy výrobců
zaznamenaly během poslední doby obrovský pokrok kupředu a to zejména zvýšením
houževnatosti, při zachování vysoké pevnosti a tvrdosti. V poslední době i sami
výrobci začínají doporučovat VBD z řezné keramiky pro obrábění přerušovaným
řezem.
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Hlavním cílem těchto zkoušek je, aby se tento typ řezného materiálu začal
více používat nejen při obrábění s plynulým řezem, ale také při obrábění
s přerušovaným řezem. Nemluvně o ekologických aspektech keramických nástrojů,
které neobsahují ekologicky neodbouratelné nebo škodlivé látky.
Použité obráběcí stroje musí mít dostatečný výkon, rozsah otáček, vysokou
tuhost, přesnost chodu vřetene, zakrytovaný pracovní prostor a zajištěn odvod třísek.
Výsledky experimentů dokazují, že VBD ze zkoušených materiálů je možné využít i
při přerušovaném řezu (např. při frézování, soustružení hřídelí s drážkami na obvodu,
apod.).
K získání objektivnějších a přesnějších výsledků měření by bylo nutné provést
větší množství zkoušek tohoto řezného materiálu a to především při vyšších řezných
rychlostech. Z důvodu výkonu a tuhosti námi použitého obráběcího stroje, nebylo
možné těchto vysokých řezných parametrů dosáhnout. Hlavně tuhost stroje je
základním předpokladem pro naměření správných a objektivních hodnot.
Jak bylo již zmíněno v kapitole 6.6, neboli v plánu experimentu, vyměnitelné
břitové destičky z řezné keramiky byly odebrány od tří různých výrobců. Prvním
výrobcem byl Greenleaf s řeznou keramikou GEM-7 a WG-300, druhý výrobce byl
TaeguTec a řezná keramika AB30 a AW20 a třetí výrobce byl Tungaloy a řezná
keramika typu FX105 a CX710. Experimenty byly prováděny za řezných podmínek,
dle plánu experimentu (kapitola 6.6). Byly zvoleny dvě hodnoty řezné rychlosti
vc= 580 m.min-1 a vc= 408 m.min-1, hodnoty posuvu byly f= 15 mm, f= 0,2 mm,
f= 0,25 mm a f= 0,3 mm. Hloubka řezu byla pro všechny řezné podmínky konstantní
ap= 1 mm. Materiály obráběných lišt, na kterých byly veškeré experimenty
prováděny, byly nízkolegovaná ocel 15 128 (14CrMoV63) a uhlíková ocel 12 050
(C45). Řešitel si je vědom, že řezné nástroje z řezné keramiky jsou vhodné zejména
pro obrábění litin. Právě z tohoto důvodu, byly zvoleny oceli, aby bylo možné vyvrátit
tvrzení, že řezná keramiky je vhodná pouze pro obrábění litin a není vhodná pro
přerušovaný řez.
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Aby získané hodnoty byly objektivní veškeré testování, při konkrétních výše
uvedených řezných podmínkách, bylo testování opakováno 4 krát. Poté se ze
získaných hodnot vypočetl aritmetický průměr, ten se zapsal do tabulky a graficky
vyhodnotil a popsal. Veškeré experimenty byly vykonávané na pracovišti VŠB-TU
Ostrava a to na bulharském soustruhu CMM Sliven. Tento soustruh byl podroben
generální opravě a bude osazen komponenty, které umožní plynulou změnu otáček,
což umožní dosažení konstantní řezné rychlosti. Po ukončení testu každé
vyměnitelné břitové destičky, bylo vyfotografováno opotřebení čela a hřbetu pomocí
mikroskopu INTRACOMICRO, který je vybaven digitální kamerou výstupem do PC,
přídavným studeným světlem, polarizační jednotkou a díky modernizaci má
mikroskop vyhodnocovací software, který je schopen zaznamenávat online hodnoty
opotřebení nástrojů a kótovat v živém módu jeho velikosti.
Níže je uveden Graf závislosti počtu rázů na posuvu při obrábění materiálu
15 128, 12 050 a daných řezných parametrů pro všechny testované destičky
(obr. 8.1). Z grafu vyplývá, že břitové destičky FX105 a CX710 od výrobce Tungaloy
odolaly limitní hodnotě počtu rázů, při všech posuvech a daných řezných parametrů s
výjimkou obrábění materiálu 12 050 a řezné rychlost vc= 580 m.min-1. Při těchto
řezných podmínkách vyměnitelná břitová destička FX105 odolala limitní hodnotě
počtu rázů do hodnoty posuvu f= 0,2 mm, při posuvu f= 0,25 mm počet rázů poklesl
na 3600, což odpovídá 60 % zvolené limitní hodnotě (6000 rázů). Při posuvu
f= 0,3 mm počet rázů byl pouze 1734. Břitová destička CX710 také odolala limitní
hodnotě do posuvu f= 0,2 mm, při posuvu f= 0,25 mm byl spočten počet rázů 4480 a
při posuvu f= 0,3 mm byl počet rázů 2133.
Břitová destička AB30 od výrobce TaegeTec odolala limitní hodnotě počtu
rázů pro všechny zvolené posuvy pouze u řezné rychlosti vc=408 m.min-1a materiálu
obrobku 15 128. U řezné rychlosti vc= 408 m.min-1 a materiálu obrobku 12 050 tato
VBD odolala maximální hodnotě počtu rázů do hodnoty posuvu f= 0,2 mm, pro posuv
f= 0,25 mm a f= 0,3 mm hodnota počtu rázů klesla na 60 % limitní hodnoty. U řezné
rychlosti vc= 580 m.min-1 a obou materiálech obrobku VBD typu AB30 odolala také
limitní hodnotě do posuvu f= 0,2 mm. Pro vyšší hodnoty posuvu počet rázů již
markantně klesal. Dokonce u posuvu f= 0,3 mm a materiálu obrobku 15 128 hodnota
počtu rázů byla pouze 133, což dle vzorce uvedeného v kapitole 6.8, odpovídá pouze
10 mm obrobené délky.
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Břitová destička AW20 od téhož výrobce odolala limitní hodnotě počtu rázů
pro všechny dané posuvy při řezné rychlosti vc= 408 m.min-1 a u obou materiálů
obrobku (12 050, 15 128). Při řezné rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu obrobku
12 050 tato VBD odolala limitní hodnotě rázů do posuvu f= 0,2 mm, při posuvu
f= 0,25 mm počet rázů klesl téměř na polovinu limitní hodnoty a při posuvu f= 0,3 mm
hodnota počtu rázů byla pouze 1133. Při řezné rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu
obrobku 15 128 tato VBD odolala limitní hodnotě, tudíž šesti tisícům rázů do posuvu
f= 0,25 mm, při posuvu f= 0,3 mm počet rázů klesl až na necelých 15 % limitní
hodnoty
Vyměnitelná břitová destička WG-300 od výrobce Greenleaf odolala limitní
hodnotě počtu rázů pro všechny zvolené posuvy při řezné rychlosti vc= 408 m.min-1 u
obou materiálech obráběných lišt. Při řezné rychlosti vc= 580 m.min-1 tomu stejně
bylo pouze u materiálu obrobku 15 128. U stejné řezné rychlosti a materiálu obrobku
12 050 břitová destička WG-300 neodolala limitní hodnotě ani při jednom daném
posuvu. Spočtené hodnoty rázů v tomto případě byly pro všechny dané posuvy na
velmi podobné hodnotě a to okolo 21 % limitní hodnoty. Břitová destička GEM-7
neodolala limitní hodnotě počtu rázů pro všechny dané posuvy ani při jedné
kombinaci

řezných

rychlosti

a

materiálech

obrobku.

Při

řezné

rychlosti

vc= 408 m.min-1a materiálu obrobku 12 050 a 15 128 tato VBD odolala limitní
hodnotě rázů do posuvu f= 0,25 mm. U materiálu obrobku 15 128 a posuvu
f= 0,3 mm počet rázů klesl na necelou polovinu limitní hodnoty a u materiálu 12 050
při stejném posuvu hodnota počtu rázů byla necelých 70 % limitní hodnoty. U řezné
rychlosti vc= 580 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128 břitová destička GEM-7 odolala
limitní hodnotě rázů do posuvu f= 0,2 mm. Při posuvu f= 0,25 mm počet rázů klesl na
méně než jednu třetinu limitní hodnoty a u posuvu f= 0,3 mm až na méně než jednu
šestinu. Při stejné řezné rychlosti a materiálu obrobku 12 050 tato VBD neodolala ani
při jedné hodnotě daných posuvu limitní hodnotě rázů. U posuvu f= 0,15 mm hodnota
počtu rázů téměř dosáhla limitní hodnotu rázů, ale při dalších hodnotách posuvu
počet rázů dosti klesal. U posuvu f= 0,3 mm počet rázů klesl až na hodnotu 667.
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Závislost počtu rázů na posuvu při obrábění materiálu 15 128 a 12 050 při daných řezných parametrech pro
všechny testované břitové destičky

6000

Počet rázů (-)

5000
4000
3000
2000
1000
0
0,15 0,2 0,25
Posuv f (mm)

0,3

Obr. 8.1 Závislost počtu rázů na posuvu pro všechny testované destičky
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Přínos pro využití v praxi
Jeden z hlavních přínosů v praxi tohoto tématu disertační práce je, že již nyní

někteří výrobci začínají používat tuto metodu k testování svých řezných nástrojů.
Nejprve si výrobci nechávali testovat své nástroje v laboratořích katedry obrábění a
montáže na FS VŠB-TU Ostrava a nyní si zkonstruovali vlastní simulátor
přerušovaného řezu. Výrobci ve svých katalozích již začínají doporučovat aplikaci
jednotlivých nástrojových materiálů při obrábění přerušovaným řezem. I tato
doporučení vznikla za pomocí testování nástrojů při přerušovaném řezu na
simulátoru přerušovaného řezu zkonstruovaném na katedře obrábění a montáže.
Z výsledků experimentů, které byly naměřeny v rámci této disertační práce lze
konstatovat, že některé řezné nástroje z řezné keramiky jsou použitelné pro
obrábění nejen plynulým řezem, ale také řezem přerušovaným a jsou použitelné
pro obrábění ocelí. Toto tvrzení lze prohlásit na základě výsledků, kdy břitové
destičky z řezné keramiky odolaly při daných řezných podmínkách limitní hodnotě
počtu rázů, při všech zvolených posuvech.

8.2

Vědecký přínos
Jedná se o aplikaci nové metodiky testování nástrojů a nového přípravku

v režimu přerušovaného řezu, která je prováděna na speciálním přípravku neboli
simulátoru přerušovaného řezu. Dále jako přínos pro vědu lze zařadit definování
limitního (maximálního) počtu rázů. Při dosažení této hodnoty v průběhu provádění
experimentů bylo testování zastaveno. Tato limitní hranice byla nastavena na
základě předchozích zkušeností řešitele a z délky obráběcích lišt. To znamená, že
hlavním kritériem konce testování v tomto případě není hodnota maximálního
opotřebení VBB, ale počet rázů kterým břitová destička odolá do lomu neboli své
životnosti, pokud neodolá stanovené limitní hodnotě (6000 rázů). Důležitým přínosem
pro vědu je i to, že výrobci řezných nástrojů začali používat tuto metodiku k vývoji
vlastních řezných nástrojů.
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9 WORK CONCLUSIONS
This dissertation has been solving usability of cutting tool made out of ceramic
at interrupted cut. All experiments were carrying out on special fixture which allows
simulating interrupted cut for slide turning. This special simulator has been
constructed at Department of Machining and Assembly. The simulator composed of 4
sticks which are fixed into the body of simulator which at action of centrifugal forces
are increasing adherence pressure to the sticks. In order to get the lowest range of
cutting speed is possible to get under the sticks spacers which fulfill this requirement.
Simulator is able to retain its characteristics up to cutting speed vc=900 m.min-1 which
allows to cover almost all area of cutting tool from ceramic. Within of rotation by 360 °
tool is exposed to 4 shocks which correspond to number of sticks. The body of
simulator is also equipped with insurance ring which in case of insufficient fixing of
the sticks prevent possible injury or material damage.
All set of the values for toll made out of ceramics is part of project Grant
agency of Czech Republic GAČR 101/08/P118 named Testing of ceramic’s
cutting tolls at interrupted cut. In order to be able compare all experiments are all
cutting tips from all manufactures of each kind of materials with the same design (
normalized according to ISO – SNGN 120716) and also tests were submitted
to the same cutting conditions (vc, ap, f).
These experimental tests are financially and time consuming that is why is
necessary and appreciated support from institution such as GAČR etc..
Exchangeable cutting tips thanks to continuous effort of manufactures of these
kinds of materials noted a big step ahead at increasing of tenacity with keeping of
high solidity and solidity.

At the present time manufactures started to recommend

cutting tips made out of ceramics for interrupt cutting.
The main object of these tests is so that this kind of cutting material would be
more used not only for continuous cutting but also for interrupt cutting. If the
interrupted cut is wanted to be carrying out the machine-tool has to have sufficient
power, speed range, high stiffness, and high accuracy of spindle, covered workplace
and assured of chip disposal. Results of these experiments had proved that cutting
tips from the tested materials is possible to use them at interrupt cutting.
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To obtain more accurate testing results would be necessary carry out more
experiments of this cutting material and mainly at higher cutting conditions. Due to
power and stiffness of our machine-tool was not possible to reach these mentioned
conditions. Mainly the stiffness of machine-tool is basic premise to get the correct
and precise results.
As was already mentioned in the chapter 6.6 (experiment’s plan) cutting tips
were provided from three manufacturers. First was company named Greenleaf and
the ceramic material type was GEM-7 and WG-300. Second manufacturer was
TaeguTec with ceramic AB30 and AW20 and last but not least was Tungaloy and
ceramic FX105 and CX710. All experiments were carrying out according to the plan
of experiments (chapter 6.6). There were two cutting speeds rychlosti vc=580 m.min-1
an vc=408 m.min-1, values of feeds were f=15 mm, f=0,2 mm, f=0,25 mm a f=0,3 mm.
Cutting depth was constant for all cutting conditions a p=1 mm. The materials of work
piece for all experiments were Cor-Ten steel 15 128 (14CrMOV63) and carbon steel
12 050 (C45). Researcher is aware of the fact that the ceramic tools are mainly
suitable for cutting of cast iron. That is why were selected already mentioned steel
materials in order to rebut this statement that the cutting ceramics is suitable only for
cutting of cast iron material and that is not suitable for interrupted cut.
In order to have objective values of all tests were at the particular cutting
conditions testing repeated four times. Then from the obtained values were
calculated arithmetic average, values were filled into table and graphically evaluated
and described. All experiments were carried out at the workplace in VŠB-TU Ostrava
at the Bulgarian turning machine CMM Sliven. This turning machine was submitted to
general repair and will be equipped by components which allow stepless speed
variation which allows constant cutting speed. After each test particular cutting tips
were photographed its attrition

by the help of microscope INTRACOMICRO which

is equipped by digital camera with output to PC, additional cold light, polarization and
thanks to modernization the microscope has evaluation software which is able to
record online values of tool attrition and make online dimension.
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There is a graph below which shows number of shocks-feed characteristics at
cutting of materials 15 128, 12 050 and given cutting conditions for all tested cutting
tips.

From the graph follows that the cutting tips FX105 and CX710 from

manufacture named Tungaloy withstood the limit value of shocks number at all feeds
with exception for material 12 050 and cutting speed vc=580 m.min-1. At these cutting
conditions tips FX105 withstood limit value of shocks number up to feed f=0,2 mm, at
feed f=0,25 mm shocks number decreased to value 3600 which correspond to 60 %
of given limit value (6000 shocks). At feed f=0,3 mm shocks number were calculated
only 1734. Tips CX710 withstood also limit value up to f=0,2 mm, at feed f=0,25 were
shocks number 4480 and at feed f=0,3 mm were number of shocks 2133.
Cutting tip AB30 from manufacture TaegeTec withstood limit value of shocks
for all defined feed at cutting speed vc=408 m.min-1 and for material 15 128. At the
same cutting speed but for material 12 050 this cutting tip withstood maximum value
of shocks up to feed f=0,2 mm, for feeds f=0,25 mm and f=0,3 mm the value of
shocks decreased up to 60 % of limit shocks value. At cutting speed vc=580 m.min -1
and both workpiece materials type tips AB30 withstood also limit value up to feed
f=0,2 mm. For higher values of feeds number of shocks prominently decreased and
at the feed f=0,3 mm shocks number were only 133.
Cutting tip AW20 from the same manufacture as the previous one withstood
limit shocks value for all defined feeds at cutting speed vc=408 m.min-1 and both
workpiece materials (12 050, 15 128). At cutting speed vc=580 m.min-1 and material
12 050 this tip withstood limit shocks value up to f=0,2 mm, at feed f=0,25 mm the
value of shocks decreased almost up to the half of limit value and at feed f=0,3 mm
shocks value was only 1133. At the cutting speed vc=580 m.min-1 and workpiece
material 15 128 this tip withstood limit shocks value up to feed f=0,25 mm, at feed
f=0,3 mm decreased up to 15 % of shocks limit.
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Cutting tip WG-300 from manufacture Greenleaf withstood the limit value of
shocks for all defined feeds at cutting speed vc=408 m.min-1 for both workpiece
material. At cutting speed vc=580 m.min-1 this cutting tip withstood only for material
15 128. At the same cutting speed and workpiece material 12 050 the tip WG-300 did
not withstand the limit shocks value at any defined value of feed. Calculated value of
shocks for this case was for all defined feeds about 21 % of limit value. Cutting tip
GEM-7 did not withstand limit shocks value for all defined feeds for any combination
of cutting speed and workpiece materials. At the cutting speed v c=408 m.min-1 and
materials 12 050 and 15 128 this tip withstood the limit value up to the feed f=0,25
mm. For material 15 128 and feed f=0,3 mm shocks number decreased to less than
one half of limit value and for material 12 050 at the same feed the shocks value was
a little bit less than 70 % of limit shocks value. At the cutting speed vc=580 m.min-1
and workpiece material 15 128 tip type GEM-7 withstood limit value of shocks up to
f=0,2 mm. At the feed f=0,25 mm the number of shocks decreased up to less than
one third of limit value and at the feed f=0,3 mm the number of shocks decrease up
to less than one sixth. At the same cutting speed and material 12 050 this tip did not
withstand to limit shocks value at any defined value of feed. At the feed f=0,15 mm
the shocks value reached almost the limit shocks value but for the rest feeds the
value of shocks decreased more. At the feed f=0,3 mm the value of shocks
decreased up to 667.
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Number of shocks-feeds characteristic for cutting of work-piece 15 1250 and 12 050 at set
cutting conditions for all tested cutting tips
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9.1 Contribution for practical utilization
One of the main asset to practical utilization is that already now some of the
manufacturers began to use this testing method for testing of their cutting tools. From
beginning manufacturers had the cutting tips tested at the lab of Department of
Machining and Assembly, FME VSB-TU Ostrava and now they have their own
simulator of interrupted cut.

Manufacturers began to recommend application

particular cutting tools for cutting for interrupted cutting. These recommendations
began thanks to experiments at the simulator which has been constructed at the
Department of Machining and Assembly.
From the results which were obtained during experiments within the scope of
this dissertation is possible to state that some of the cutting tools form ceramic are
applicable for cutting not only for continuous cutting but also for interrupted
cutting and are applicable to cutting of steel. This statement is based on results
when cutting tips from ceramics withstood at the set cutting conditions and feeds limit
value of shocks.
9.2

Science contribution
This is about application of a new testing method of tools in interrupted cutting

mode which is carrying out at the special fixture in the other words at the simulator of
interrupted cutting. Another asset to science is possible to classify definition of
shocks limit value. When the number of shocks reach the limit value during cutting
the testing were stopped.
This limit value has been set according to previous experiences of researcher
and according to size of the ribbon. It means that the main criterion of testing ends in
this case is not value of maximal attrition VBB but the main criterion is the number of
shocks which cutting tip withstand until destruction if the tip doesn’t withstand the
maximal number of shock (6000 shocks). Important contribution for science is that
some of the manufacturers began to use this testing method for development of their
cutting tools.
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