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ABSTRAKT

Tato bakalá ská práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V první ásti
práce je uveden základní p ehled nástrojových materiál . Druhá ást je zam ena na druhy, 
výrobu a vlastnosti cermet . Ve t etí ásti je uvedeno porovnání cermet  v sortimentu 
spole ností Seco Tools, Sandvik Coromant a Kennametal.  

KLÍ OVÁ SLOVA 

Cermety, vlastnosti, výrobci, užití, ezné podmínky 

ABSTRAKT

This bachelor thesis deals with cermets, as tool material. In the first part of this work is 
given a basic overview of tool materials. The second part is focused on species, production 
and properties of cermets. The third part is given comparison cermets in the range of Seco 
Tools, Sandvik Coromant and Kennametal. 
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ÚVOD

V sou asnosti pr myslové podniky používají k výrob  strojních sou ástí jak r zné
materiály nap . slitiny železa, neželezné kovy a jejich slitiny, nekovové materiály, tak i r zné 
metody obráb ní, z nichž nejvýznamn jší jsou metody t ískového obráb ní (soustružení, 
frézování, vrtání). K odebírání t ísky a vytvá ení nových povrch  požadovaného tvaru, 
rozm r  a jakosti je pot eba ezný nástroj. 

V dnešní dob  používané ezné nástroje pro strojní t ískové obráb ní jsou vyráb ny 
z r zných nástrojových materiál , mezi které neodmysliteln  pat í i cermety. Cermety jako 
nástrojový materiál jsou výsledkem dlouhodobého intenzivního výzkumu a vývoje v dané 
oblasti, který má úzkou souvislost s rozvojem konstruk ních materiál  i s vývojem nových 
obráb cích stroj , které dovolují použití vyšších ezných rychlostí a posuv .

Cermety mají své místo p edevším v aplikacích s vyšší posuvovou rychlostí než nap .
ezná keramika a pro ezné rychlosti srovnatelné s povlakovanými slinutými karbidy. 

Vzhledem k jejich nižší houževnatosti jsou však jejich aplikace v tšinou omezeny jen na 
dokon ování. Velmi dob e se uplat ují p i obráb ní korozivzdorných ocelí.
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1. ZÁKLADNÍ D LENÍ MATERIÁL  PRO EZNÉ NÁSTROJE 12, 6

Pr b h a výstupy ezného procesu významn  závisí na vlastnostech ezné ásti 
nástroje, která je zhotovena z p íslušného nástrojového materiálu. K základním požadavk m
na nástrojový materiál pat í jeho tvrdost, odolnost proti opot ebení, tepelná vodivost, pevnost 
v ohybu a houževnatost. Všechny tyto vlastnosti by si m l nástrojový materiál udržet i p i
vysokých pracovních teplotách po dostate n  dlouhou dobu. Za nástrojové materiály 
považujeme nástrojové oceli (zejména rychlo ezné), slinuté karbidy (nepovlakované nebo 
povlakované tvrdými, ot ruvzdornými povlaky), cermety (povlakované i nepovlakované), 
eznou keramiku (povlakovanou i nepovlakovanou) a supertvrdé ezné materiály (syntetický 

diamant a kubický nitrid bóru).  

1.1. Nástrojové oceli 

Dle SN 42 0002:1976 jsou nástrojové oceli ozna ovány t ídou 19. Systém zna ení je 
uveden v tabulce 1.1.1. 

Tab.1.1.1 Rozd lení a ozna ování nástrojových ocelí 12

Základní íselná
zna ka

Význam t etí íslice
 v základní zna ce oceli

19 0xx
Nástrojové oceli nelegované Dvoj íslí ze 3. a 4. íslice

vyjad uje obsah uhlíku
19 1xx
19 2xx
19 3xx

Nástrojové oceli legované
Oceli manganové, k emíkové, vanadové

19 4xx Oceli chromové
19 5xx Oceli chrommolybdenové
19 6xx Oceli niklové
19 7xx Oceli wolframové
19 8xx Oceli rychlo ezné

Dle SN EN 10027-1 jsou oceli rozd leny podle jejich chemického složení na 
nelegované, st edn  legované, legované a rychlo ezné. Systém zna ení je uveden v tabulkách 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 a 1.1.5.

Tab.1.1.2 Nelegované oceli se st edním obsahem manganu pod 1% 13

Základní symboly P ídavné symboly 

písmeno  obsah uhlíku  pro oceli - skupina 1  pro oceli - skupina 2  

G | C  nnn  an.................... 

G = ocel na odlitky 
(pokud je 
požadována)
C = uhlík  

nnn = stonásobek 
st ední hodnoty 
rozsahu p edepsaného
pro obsah uhlíku

E= p edepsaný
maximální obsah síry 
R = p edepsaný 
rozsah pro obsah síry 
D = pro tažený drát
C = pro tvá ení za 
studena
S = pro pružiny
U = nástrojové
W = sva ovací dráty
G = jiné 
charakteristiky  

an = symboly pro 
další p edepsané 
p ídavné prvky

P íklad: C60D, C25D 
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Tab.1.1.3 Nelegované oceli se st edním obsahem manganu  1%, nelegované automatové 
oceli a legované oceli (krom  rychlo ezných ocelí) se st edními obsahy jednotlivých 
legujících prvk  pod 5% 13

Základní symboly

písmeno  obsah uhlíku  legující prvky  

G  nnn  a.....n-n  

G = ocel na 
odlitky
(pokud je 
požadována)

nnn = stonásobek 
st ední hodnoty 
rozsahu
p edepsaného 
pro obsah uhlíku

a = chemické zna ky legujících prvk  charakterizujících 
ocel, následují
n-n = ísla, odd lená spojovací árkou, která odpovídají 
st ednímu obsahu p íslušného prvku vynásobenému 
následujícím koeficientem 

P íklad: 10CrMo9-10 

Tab.1.1.4 Legované oceli (krom  rychlo ezných ocelí) s obsahem minimáln  jednoho 
legujícího prvku  5% 13

Základní symboly
písmeno  obsah uhlíku  legující prvky  

G | X  nnn  a.....n-n  
G = ocel na odlitky (pokud 
je požadována)
X= st ední obsah 
minimáln  jednoho 
legujícího prvku

 5%

nnn = stonásobek st ední 
hodnoty rozsahu 
p edepsaného pro obsah 
uhlíku

a = chemické zna ky
legujících prvk
charakterizujících ocel 
n-n = ísla odd lená spojovací 
árkou, která odpovídají 

st ednímu obsahu p íslušného 
prvku zaokrouhlenému na 
nejbližší vyšší íslo  

P íklad: X2CrNiMo17-13-2, X5CrNi18-10 

Tab.1.1.5 Rychlo ezné oceli 13

Základní symboly
písmeno  obsah legujících prvk

HS  n-n  
HS = rychlo ezné oceli  n-n = ísla odd lená spojovací árkou, která udávají 

obsah legujících prvk  v následujícím po adí
- wolfram (W)  
- molybden (Mo)  
- vanad (V)
- kobalt(Co)

P íklad: HS 10-4-3-10 
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Nástrojové oceli nelegované 

Na vlastnosti t chto ocelí má nejv tší vliv obsah uhlíku. Tvrdost oceli v zakaleném 
stavu vzr stá s obsahem uhlíku. Nástroje z nástrojových nelegovaných ocelí snáší teplotu 
b itu do 220°C a ezné rychlosti do 15 m.min-1. V sou asné dob  jsou asto nahrazovány 
legovanými ocelemi. 

Nástrojové oceli legované 

Hlavními legujícími prvky t chto ocelí jsou karbidotvorné prvky Cr, V, W, Mo, které 
vytvá ejí tvrdé a až do vysokých teplot stálé karbidy. Dalšími legujícími prvky jsou Ni, Si, 
Co, které nejsou karbidotvorné. Z legovaných nástrojových ocelí jsou vyráb ny tém
všechny druhy ezných, st íhacích, tvá ecích a jiných nástroj . Oproti nelegovaným ocelím 
mají legované oceli v tší prokalitelnost a zvýšenou odolnost proti popušt ní, ale jsou 
náro n jší na tepelné zpracování. Nástroje z nástrojových legovaných ocelí snáší teplotu b itu
250° až 350°C a eznou rychlost 15 až 25 m.min-1.

Rychlo ezné oceli 

Rychlo ezné oceli jsou uvád ny jako samostatná skupina legovaných nástrojových 
ocelí, a to pro své specifické vlastnosti, zejména pro vysokovýkonné ezné nástroje. Obsahují 
karbidotvorné prvky W, Cr, V, Mo a nekarbidotvorný Co. Obsahují obvykle 0,7 až 1,3% C. 
Podle obsahu legujících prvk  a vlastností jsou vhodné pro ezné nástroje na obráb ní ocelí, 
ocelí na odlitky a t žkoobrobitelných materiál . Rychlo ezné oceli mají st ední odolnost proti 
opot ebení, vysokou lomovou pevnost a jsou houževnaté. Nástroje z rychlo ezných ocelí snáší 
teplotu b itu 500° až 700°C a ezné rychlosti 25 až 50 m.min-1.

Zna ení nástrojových materiál

Zna ení nástrojových materiál  podle normy SN ISO 513 (22 0801) je uvedeno 
v tabulce 1.6

Tab.1.6 Zna ení nástrojových materiál  podle normy SN ISO 513 (22 0801) 5

Materiál Symbol 

Nepovlakované slinuté karbidy s obsahem primárního WC 
Zrnitost  1 m HW 
Zrnitost < 1 m HF 

Nepovlakované cermety s obsahem primárního TiC nebo TiN nebo obou HT 
Povlakované slinuté karbidy a cermety HC 

ezná keramika 

Oxidická K s obsahem primárního Al2O3 CA
Sm sná K na bázi Al2O3 s neoxidickými p ísadami CM 
Neoxidická K obsahem primárního Si3N4 CN 
Povlakovaná K CC 

Supertvrdé materiály
Polykrystalický diamant DP 
Polykrystalický kubický nitrid boru BN 
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1.2. Slinuté karbidy 

Slinuté karbidy jsou produktem práškové metalurgie a vyráb jí se z r zných karbid  a 
kovového pojiva. Mezi nejd ležit jší pat í karbid wolframu (WC), karbid titanu (TiC), karbid 
tantalu (TaC) a karbid niobu (NbC). Jako pojivo se ve v tšin  p ípad  používá kobalt (Co). 
Protože jsou slinuté karbidy velmi tvrdé, dají se rozm rov  a tvarov  upravovat pouze 
broušením, elektroerozivním obráb ním nebo lapováním. Slinuté karbidy se vyráb jí ve tvaru 
desti ek normalizovaných tvar  a rozm r , které se mechanicky upínají na eznou ást
nástroje, p ípadn  se na ni pájí. Nástroje malých rozm r  se vyráb jí jako monolitické. 
V technologické praxi se slinuté karbidy používají ve standardním provedení (nepovlakované) 
nebo opat ené r znými druhy povlak  (povlakované). Slinuté karbidy mají vysoký modul 
pružnosti, ohybovou pevnost a lomovou houževnatost, proto mohou být použity pro obráb ní
vysokými eznými rychlostmi a pro t žké nep erušované ezy. Jejich nízká termochemická 
stabilita neumož uje použití p i vyšších ezných rychlostech. 

Slinuté karbidy se d lí dle SN ISO 513 (22 0801) v závislosti na oblasti použití do 
šesti skupin. 5

Skupina P – Tyto karbidy se používají k obráb ní železných kov  se vznikem dlouhé 
t ísky. Nástroje jsou ozna ovány modrou barvou. 

Skupina M – Karbidy této skupiny jsou ur eny pro obráb ní železných kov  se 
vznikem dlouhé i krátké t ísky a pro obráb ní neželezných kov . Nástroje jsou ozna ovány
žlutou barvou. 

Skupina K – Tyto karbidy se používají k obráb ní železných kov  s krátkou t ískou,
neželezných kov  a nekovových materiál . Nástroje se slinutými karbidy typu K jsou 
ozna ovány ervenou barvou. 

Skupina N – Skupina t chto karbid  se užívá p i obráb ní neželezných slitin na bázi 
hliníku, ho íku nebo m di, obráb ní plast , kompozit  a d eva.

Skupina S – Karbidy azené do této skupiny se používají pro obráb ní slitin titanu a 
žáropevných slitin na bázi niklu, kobaltu nebo železa.

Skupina H – Tyto karbidy se používají k obráb ní zušlecht ných, kalených ocelí a 
obráb ní tvrzených litin 

Povlakované slinuté karbidy mají houževnaté jádro vyrobené ze základního slinutého 
karbidu a tvrdý ot ruvzdorný povlak nap íklad z karbidu titanu (TiC), nitridu titanu (TiN) 
nebo oxidu hlinitého (Al2O3). Povlaky mohou být jednovrstvé nebo vícevrstvé, s jednou nebo 
více složkami. 

1.3. Cermety 

Název „cermet“ vznikl spojením prvních t í písmen anglických slov „ceramic“ a 
„metal“. Cermety jsou vyrobeny práškovou metalurgií a jsou využívány jako ezný materiál, 
který obsahuje tvrdé ástice (TiC, TiN, TiCN, TaN) v kovovém pojivu (Ni, Mo, Co).

 Tvrdost cermet  je p ibližn  srovnatelná se slinutými karbidy, houževnatost a pevnost 
je nižší. Nástroje osazené vym nitelnými b itovými desti kami z cermet  jsou vhodné pro 
obráb ní ocelí, litiny, ocelí na odlitky, neželezných kov  a snadno obrobitelných slitin. 
Mohou pracovat p i vyšších ezných rychlostech než slinuté karbidy nebo povlakované slinuté 
karbidy.
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1.4. ezná keramika 

Keramické ezné materiály mají vysokou tvrdost za tepla, nízkou houževnatost a 
tepelnou vodivost. Chemicky nereagují s materiálem obrobku. Snáší vysokou teplotu na b itu
(až 1200°C) a mohou být použity p i ezných rychlostech 300 až 1600 m.min-1. Pro výrobu 
ezných nástroj  se používá ezná keramika na bázi oxidu hlinitého Al2O3 a na bázi nitridu 

k emíku Si3N4. ezná keramika na bázi Al2O3 je užívána pro obráb ní vysokými eznými 
rychlostmi a nízkými posuvovými rychlostmi, protože má vysokou tvrdost za tepla a vysokou 
termochemickou stabilitu, ale nízkou houževnatost. ezná keramika na bázi Si3N4 má vyšší 
houževnatost, a proto umož uje použití vyšších posuvových rychlostí než keramika Al2O3. Je 
vynikajícím nástrojovým materiálem pro obráb ní šedých litin, není p íliš vhodná pro 
obráb ní ocelí a tvárných litin, kde vykazuje rychlé opot ebení.

1.5. Supertvrdé ezné materiály 

Do skupiny supertvrdých ezných materiál  se adí polykrystalický kubický nitrid 
bóru a polykrystalický diamant. 

Polykrystalický kubický nitrid bóru 

Polykrystalický kubický nitrid bóru má velmi vysokou tvrdost (i p i vysokých 
teplotách až 2000°C), která se blíží tvrdosti diamantu. Z tohoto materiálu jsou vyráb ny
monolitní b itové desti ky nebo je ve form  segmentu p ipájen na špi ku b itové desti ky ze 
slinutého karbidu. Používá se pro obráb ní tvrdých a žáruvzdorných materiál .

Polykrystalický diamant  

Polykrystalický diamant je tvo en jemnými krystaly diamantu, spojenými za vysokých 
teplot a tlak  nap . pomocí keramického pojiva. Segmenty z polykrystalického diamantu jsou 
pájeny na špi ku b itové desti ky ze slinutého karbidu, podobn  jako segmenty z kubického 
nitridu bóru. Diamant je velmi vhodným materiálem pro nástroje na obráb ní všech 
neželezných kov  a nekovových materiál .

Obr.1.5.1 Vlastnosti ezných materiál 18

Z obrázku 1.5.1 vyplývá, že polykrystalický diamant, kubický nitrid bóru a keramické 
ezné materiály mají vysokou tvrdost a odolnost proti opot ebení, naproti tomu mají nízkou 

houževnatost.
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Cermety mají vyšší tvrdost a odolnost proti opot ebení než slinuté karbidy, ale díky 
nižší houževnatosti a tepelné vodivosti jsou ur eny p evážn  pro lehké a st ední ezy. 

Slinuté karbidy mají nejvyšší houževnatost, proto mohou být používány pro t žké 
p erušované ezy. Povlakováním slinutých karbid  lze dosáhnout vyšší tvrdosti a odolnosti 
proti opot ebení. Výsledkem jsou ezné materiály pro nejširší aplikace p i vysokých ezných i 
posunových rychlostech, které umož ují velké úb ry materiálu a jsou vhodné i pro 
p erušované ezy. 

2. CHARAKTERISTIKA CERMET

2.1. Výroba 5, 14, 19

Cermety jsou produktem práškové metalurgie, která se zabývá p ípravou prášk
odpovídajících tvrdých složek a pojivových kov , jejich smísením v pat i ných pom rech,
lisováním sm si a slinováním výlisk .

Jako výchozí materiál pro výrobu cermet  se používají karbidy titanu (TiC), 
karbonitridy titanu (TiCN), nitridy titanu (TiN), karbidy molybdenu (Mo2C), karbidy 
wolframu (WC) a pojivové kovy nikl (Ni), kobalt (Co), p ípadn  molybden (Mo).  

Podstatou procesu výroby cermet  je lisování (50-150 MPa) sm si prášku tvrdých 
ástic s práškem pojivových kov  a následné slinování p i teplot  blízké bodu tavení pojiva 

(1350-1650 °C). Tím vzniká kompaktní materiál, jehož tvrdost se blíží tvrdosti výchozích 
materiál . Struktura cermetu je znázorn na na obrázcích 2.1.1 a 2.1.2. Tvrdé ástice pro 
výrobu cermet  se p ipravují n kterou z následujících metod: 

litím, 
karbidizací práškových kov , hydrid  nebo oxid  kov  pomocí uhlíku v pevném 
skupenství,
karbidizací práškových kov , hydrid  nebo oxid  kov  pomocí plyn , které obsahují uhlík 
(n kdy s p ísadou pevného uhlíku), 
usazováním z plynné fáze, 
chemickým vylu ováním z nauhli ených feroslitin, 
usazováním p i elektrolýze roztok  odpovídajících solí. 

Obr.2.1.1 Struktura cermetu – schéma 6 Obr.2.1.2 Struktura cermetu 11

Pro n které aplikace se cermety opat ují povlaky. Podstatou povlakování je nanášení 
tenké vrstvy materiálu s vysokou tvrdostí a vynikající odolností proti opot ebení. Tyto 
výhodné vlastnosti vyplývají zejména z toho, že povlakový materiál neobsahuje žádné pojivo, 
má o jeden i více ád  jemn jší zrnitost, má mén  strukturních defekt  a tvo í tedy bariéru 
proti difúznímu mechanismu opot ebení nástroje. Vlastnosti povrchové vrstvy povlaku se 
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významn  podílejí na zamezování tvorby nár stku na b itu nástroje. Pro povlakování se 
používají v principu dv  metody. Tou první je CVD (Chemical Vapour Deposition) a druhou 
PVD (Physical Vapour Deposition).  

Metoda CVD využívá pro depozici sm s chemicky reaktivních plyn  (nap . TiCl3,
CH4, AlCl3, apod.), zah átou na pom rn  vysokou teplotu 900 - 1100 °C.

PVD technologie je založena na fyzikálních principech - odpa ení nebo odprášení 
materiál  obsažených v povlaku (Ti, Al, Si, Cr aj.) p i teplot  pod 500°C, ionizaci a jejich 
následném nanesení na nástroje.  

2.2. Druhy 

První generace cermet  TiC-Mo-Ni a TiC-Mo2C-Ni m la užití omezeno jen na oblast 
lehkého ezání, protože jejich houževnatost a odolnost proti vydrolování byla nižší ve 
srovnání s b žnými slinutými karbidy. Tyto materiály jsou v sou asné dob  pro ezné nástroje 
používány jen ve velmi malém rozsahu. 

U druhé generace cermet  se p idáním TaC a WC zlepšila pevnost a odolnost proti 
vydrolování. Výsledkem bylo rozší ení oblasti užití na soustružení st edními hodnotami 
posuvových rychlostí a na lehké frézování.

T etí generace cermet  je založena na kombinaci TiC-TiN. Ve srovnání s p edchozími 
generacemi cermet  má vyšší odolnost proti opot ebení a vydrolování, což umožnilo sou asné
široké využití t chto materiál  v aplikacích pro ezné nástroje.

2.3. Fyzikáln  mechanické vlastnosti a použití 4, 5

vysoká odolnost proti opot ebení h betu a opot ebení ve tvaru žlábku na ele, 
vysoká chemická stabilita a tvrdost za tepla, 
malý sklon k vytvá ení nár stku,
malý sklon k oxida nímu opot ebení. 

Oblast použití cermet  pro soustružení sahá od P01 po P20, od M05 po M15 a od K01 
až po K10. Rozsah použití cermet  pro frézování je vhodný od P01 po P30 a od M01 až po 
M25. To znamená, že t žišt  jejich optimálního využití spo ívá ve frézování v oblasti 
obráb ní houževnatých materiál . Zlepšením odolnosti proti tepelnému šoku umožnilo použití 
cermet  pro ur ité frézovací operace. Díky pomalému pr b hu opot ebení, mají tyto druhy 
b itových desti ek dlouhou trvanlivost a p i obráb ní dosahují vynikající p esnosti rozm r  a 
jakosti obrobeného povrchu. Cermety se s výhodou prosazují p i velkých ezných rychlostech, 
malých posuvech a hloubkách ezu zvlášt  tam, kde d ležitými kritérii jsou p esnost rozm r
a jakost obrobeného povrchu. Ideálními podmínkami pro obráb ní by m la být stabilita 
procesu a obráb ní bez p erušovaných ez . Ostrý a trvanlivý b it je asto výhodou p i
obráb ní velkého po tu kus  zvlášt  tam, kde jsou požadavky na obráb ní udržovány 
v úzkých tolerancích. 

Pro srovnání se slinutými karbidy na bázi wolframu, opat enými povlakem, mají 
cermety následující vlastnosti:  

nem nící se stabilita b itu p i malých a konstantních zatíženích, 
lepší a déle trvající schopnost vytvá ení kvalitn jších povrch ,
v tší vhodnost pro obráb ní vyššími eznými rychlostmi, 
v tší odolnost proti opot ebení ve tvaru vrubu na h bet  b itu,
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jsou vhodn jší pro vytvá ení dobrých povrch  p i obráb ní tažných a lepivých materiál  se 
sklonem k tvorb  nár stk .

Tyto vlastnosti, vztahující se hlavn  na dokon ovací operace a v n kterých p ípadech 
na operace st edního obráb ní, vysv tlují také použitelnost cermet  pro n které vybrané 
p ípady použití. Jedná-li se však o náro n jší použití ezných nástroj  pro p edhrubovací  a 
hrubovací operace, mají cermety následující nevýhody: 

p íliš malou pevnost b itu p i st edních a vyšších posuvech, 
p íliš malou houževnatost p i st ídavém st edním a t žkém zatížení b itu,
p íliš malou odolnost proti abrazivnímu opot ebení,
p íliš malou odolnost proti opot ebení na ele ve tvaru žlábku, 
p íliš malou odolnost proti nárazovému zatížení. 

Obtížné operace p i soustružení tvar  nejsou nejvhodn jšími oblastmi pro nasazení 
cermet . Cermety se s výhodou používají u leh ích operací kopírování a u malých, p esn
definovaných p ídavk  na obráb ní, p i použití st edních až vysokých ezných rychlostí, p i
st edních posuvech a v takových p ípadech, u nichž jsou trvanlivost b itu a jakost obrobeného 
povrchu za p íznivých podmínek obráb ní hlavními kritérii. 

P i frézování hrají desti ky z cermetu d ležitou roli jak u dokon ovacích operací, tak 
také u b žných p ípad  nasazení a rovn ž pro široké spektrum materiál  obrobk .
Charakteristické podmínky pro použití jsou: vysoké ezné rychlosti, malé posuvy a relativn
velké, ale stejnom rné hloubky ezu, p i emž je nutné zabránit abrazivnímu opot ebení, které 
by mohla vyvolat licí k ra. V tší houževnatost n kterých druh  cermet  dovoluje rovn ž
frézování korozivzdorných ocelí, v etn  austenitických. Cermety jsou vhodné pro ur ité 
dokon ovací operace, speciáln  u materiál  se sklonem k mazání, kde m že být jejich vyšší 
tvrdost, p i zvýšených teplotách a nižší difúzní opot ebení, nejlépe využita.
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3. CERMETY V SORTIMENTU VÝROBY NEJVÝZNAMN JŠÍCH
SV TOVÝCH PRODUCENT  NÁSTROJ  A NÁSTROJVÝCH 
MATERIÁL

3.1 Seco Tools AB

Švédská spole nost Seco Tools AB se sídlem ve m st  Fagersta je p edním sv tovým
producentem v oblasti vývoje a výroby ezných nástroj  pro obráb ní kov . Sortiment 
zahrnuje více než 21 000 výrobk  a poskytuje komplexní ešení pro frézování, soustružení a 
vrtání. Seco Tools AB zam stnává tém  5 000 zam stnanc  a je zastoupena ve více než 45 
zemích sv ta. Obchodní zastoupení pro eskou republiku, Seco Tools CZ, s.r.o., bylo 
založeno v Brn  v roce 1994.

Sortiment firmy:  

Materiály pro soustružení: 17

CM - (P05-P25), (M15-M20), (K10-K40), (H20-H35) 
- Cermet s velmi vysokou odolností v i opot ebení. T ída, která je ur ena pro operace 

obráb ní na isto u ocelí, na které jsou kladeny p ísné nároky na jakost povrchu. 

CMP - (P05-P25), (M15-M20), (K10-K40), (H20-H35) 
- Povlakovaný (PVD) cermet s velmi vysokou odolností v i opot ebení. T ída, která je 

ur ena pro operace obráb ní na isto u ocelí a korozivzdorných ocelí, na které jsou 
kladeny p ísné nároky na jakost povrchu.

- Struktura cermetu CMP je znázorn na na obrázku 3.1.1. 

Materiály pro frézování: 16

C15M - (P15-P25), (M20-M30), (K20-K30), (H30-40) 
- T ída cermetu pro jemné až st edn  hrubé frézování oceli p i vysokých ezných

rychlostech a pro jemné obráb ní austenitické korozivzdorné oceli. P edstavuje 
p ednostní výb r p i vysokých nárocích na jakost povrchu. 

Materiály pro vrtání: 15

CF  - Cermet odolný v i opot ebení pro optimalizaci u oceli. 

C200R  - Povlakovaný cermet odolný v i opot ebení pro optimalizaci u litin.

Doporu ené ezné podmínky pro ezné materiály jsou uvedeny v tabulce 3.1.1. Pro 
cermet C15M, ur ený pro frézování se ezná rychlost vc [m/min] udává v závislosti na posuvu 
na zub fz [mm].

Obr.3.1.1 Struktura cermetu CMP 17
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Tab.3.1.1 Doporu ené ezné podmínky 15, 16, 17

ezná rychlost vc [m/min]

C200R 

Posuv na otá ku f [mm], *posuv na zub fz [mm]

120-220-300 

120-200-300 

120-180-240 

60-120-200 

CF

90-180-230 

90-180-230 

90-180-230 

70-140-180 

70-140-180 

80-100-150 

60-90-120 

C15M* 

0,6 

280 

245 

205 

185 

145 

105 

175 

155 

130 

105 

145 

130 

120 

95 

35 

0,4 

310 

275 

230 

210 

160 

115 

200 

170 

145 

115 

160 

145 

135 

110 

40 

0,2 

365 

325 

270 

245 

185 

135 

230 

200 

170 

135 

185 

170 

155 

125 

45 

CM/CMP 

0,6 

250 

210 

180 

150 

125 

115 

140 

110 

90 

65 

115 

100 

85 

70 

50 

0,4 

295 

250 

215 

180 

150 

135 

170 

130 

110 

80 

135 

120 

100 

85 

60 

0,2 

390 

330 

280 

235 

195 

180 

220 

175 

140 

105 

180 

155 

130 

110 

80 

Rm [MPa] 

<450 

400 <700 

450 <550 

550 <700 

700 <900 

900 <1200 

>1200 

Obráb ný materiál 

Velmi m kké uhlíkové oceli, ist  feritické m kké oceli 

Automatové oceli 

B žné konstruk ní oceli s nízkým až st edním obsahem uhlíku (<0,5%C) 

Uhlíkové oceli s vysokým obsahem uhlíku (>0,5%C), zušlecht né oceli, 
nízkolegované oceli, feritické a martenzitické korozivzdorné oceli 

Nástrojové oceli, tvrdé oceli ke kalení a popoušt ní, martenzitické 
korozivzdorné oceli 

Obtížn  obrobitelné nástrojové oceli, vysokolegované, velmi tvrdé oceli, 
martenzitické korozivzdorné oceli 

Snadno obrobitelné korozivzdorné oceli, automatové korozivzdorné oceli, 
vápníkem upravené korozivzdorné oceli. 

St edn  obtížn  obrobitelné korozivzdorné oceli, austenitické a duplexním 
pochodem vyrobené korozivzdorné oceli 

Obtížn  obrobitelné korozivzdorné oceli, austenitické a duplexním pochodem 
vyrobené korozivzdorné oceli 

Velmi obtížn  obrobitelné korozivzdorné oceli, austenitické a duplexním 
pochodem vyrobené korozivzdorné oceli 

St edn  tvrdé litiny, šedé litiny 

Nízkolegované litiny, temperované litiny, tvárné litiny 

St edn  obtížn  obrobitelné legované litiny, st edn  obrobitelné temperované 
litiny, tvárné litiny 

Obtížn  obrobitelné vysokolegované litiny, obtížn  obrobitelné temperované 
litiny, tvárné litiny 

Obtížn  obrobitelné, velmi tvrdé oceli, zakalené oceli, martenzitické 
korozivzdorné oceli 

P
O

celi
M

K
orozivzdorné 

oceli 
K

L
itiny

H
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3.2 Sandvik Coromant 

Švédská spole nost Sandvik Coromant se sídlem ve m st  Sandviken je p edním
sv tovým výrobcem nástroj  pro soustružení, frézování a vrtání, vyrábí více než 25 000 
produkt . Spole nost má zastoupení ve 130 zemích po celém sv t  a zam stnává 7 500 
zam stnanc . Obchodní zastoupení pro eskou republiku, SANDVIK CZ s.r.o se sídlem 
v Praze.  

Sortiment firmy: 

Materiály pro soustružení: 3

CT5015 - P10 (P01-P20), K05 (K01-K10)
- Nepovlakovaný cermet s vynikající odolností proti tvorb  nár stku na b itech a 

plastické deformaci. Pro dokon ování nízkolegovaných, legovaných ocelí a litiny 
s vysokými nároky na kvalitu povrchu, úzké tolerance a s požadavkem na nízké 
ezné síly. Pr ez t ísky (f . ap) musí být menší než 0,35 mm2.

GC1525 - P15 (P05-P25), M10 (M05-M15) 
- Cermet s PVD povlakem s velmi vysokou odolností v i opot ebení a dobrou 

houževnatostí b itu. Odolnost v i ulpívání materiálu obrobku na b itu. Pro 
dokon ování a polodokon ování nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí. 
Vynikající pro obráb ní korozivzdorné oceli za p íznivých podmínek. Používá se 
p i požadavku na dobrou kvalitu povrchu p i st edních až vysokých ezných
rychlostech, pro obráb ní korozivzdorné oceli se volí relativn  pomalý posuv. 
Pr ez t ísky (f . ap) musí být menší než 0,35 mm2.

Materiály pro frézování: 1

CT530 - P20 (P05-P30), M20 (M10-M30), N15 (N10-N25), H25 (H10-H25) 
- Cermet pro lehké frézovací operace u ocelí a austenitických, duplexních 

korozivzdorných ocelí, zejména bez p ívodu ezné kapaliny. Vysoká odolnost v i
plastické deformaci, ulpívání materiálu a tvorb  nár stku na b itu, z n ho iní cermet 
vhodný pro široký rozsah ezných rychlostí. Ideální t ída pro hladicí VBD. 
Cermet doporu ený zejména pro vysoké otá ky p i frézování hliníku vzhledem k 
omezenému sklonu k tvorb  nár stku a nízké hmotnosti VBD. 
Cermet pro dokon ování sou ástek z kalené oceli p i nízkých až st edních ezných
rychlostech. 

Materiály pro upichování a zapichování: 2

CT525 - P10 (P01-P15), M10 (M05-M15) 
- Cermet na bázi titanu s vynikající odolností proti oxidaci a ulpívání materiálu. Pro 

vysokou kvalitu povrchu p i zapichování v nízkolegovaných, legovaných ocelích a 
korozivzdorných ocelích za pom rn  dobrých podmínek. St ední ezné rychlosti a 
posuvy.

Doporu ené ezné podmínky pro ezné materiály jsou uvedeny v tabulce 3.2.1. Pro 
cermet CT530 ur ený pro frézování se ezná rychlost vc [m/min] udává v závislosti na 
maximální tlouš ce t ísky hex [mm].
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Tab.3.2.1 Doporu ené ezné podmínky 1, 2, 3

ezná rychlost vc [m/min]

CT525 

Posuv na otá ku f [mm], *maximální tlouš ka t ísky hex [mm]

0,5 

Nelegované oceli 

170 

155 

145 

Nízkolegované oceli (legury 5%) 

145 

120 

100 

Vysokolegované oceli (legury 5%) 

100 

55 

Oceli na odlitky 

100 

85 

70 

50 

0,05 

235 

220 

210 

205 

185 

150 

130 

80 

150 

135 

115 

75 

CT530* 

0,2 

50 

15 

0

60 

95 

45 

60 

85 

55 

35 

85 

50 

0

45 

0,15 

390 

350 

330 

390 

210 

275 

180 

205 

70 

150 

95 

280 

220 

160 

0,1 

430 

385 

365 

315 

235 

300 

195 

230 

190 

165 

105 

305 

245 

180 

GC1525 

0,2 

380 

335 

295 

255 

135 

110 

175 

90 

145 

105 

85 

0,1 

465 

415 

365 

320 

165 

135 

215 

115 

185 

145 

115 

0,05 

560 

495 

430 

375 

200 

160 

260 

145 

225 

175 

140 

CT5015 

0,2 

440 

385 

340 

320 

190 

150 

250 

130 

175 

170 

125 

0,1 

540 

480 

425 

400 

235 

190 

330 

165 

215 

225 

165 

0,05 

650 

570 

510 

480 

285 

230 

395 

195 

260 

270 

200 

Tvrdost 
[HB] 

125 

150 

170 

210 

300 

180 

275 

350 

200 

200 

325 

380 

180 

200 

225 

250 

Obráb ný materiál 

C=0,1-0,25% 

C=0,25-0,55% 

C=0,55-0,80% 

Nezušlecht né 

Kalené a popušt né 

Kalené a popušt né 

Žíhané 

Zušlecht né nástrojové oceli 

Nelegované oceli 

Nízkolegované oceli (legury 5%) 

Vysokolegované oceli (legury 5%) 

Manganové, 12 - 14% Mn 

P
O

celi
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Tab.3.2.1 Doporu ené ezné podmínky – pokra ování 1, 2, 3

ezná rychlost vc [m/min] 

CT525 

Posuv na otá ku f [mm], *maximální tlouš ka t ísky hex [mm] 

0,5 

Feritické/martenzitické - válcované polotovary a výkovky 
135 

95 

100 

Austenitické - válcované polotovary a výkovky 
130 

80 

90 

Austeniticko-feritické (Duplexní) 
90 

70 

Feritická/martenzitické - odlévané 
115 

75 

Austenitické - odlévané 
110 

65 

Austeniticko-feritické (Duplexní) - odlévané 
80 

60 

0,05 

195 

135 

150 

190 

115 

130 

115 

90 

165 

110 

160 

95 

100 

80 

CT530* 

0,2 

230 

165 

170 

215 

160 

210 

185 

205 

145 

155 

205 

145 

195 

170 

0,15 

255 

185 

190 

240 

175 

235 

205 

230 

160 

175 

160 

220 

190 

0,1 

285 

205 

215 

265 

200 

260 

230 

255 

180 

195 

255 

180 

245 

215 

GC1525 

0,2 

240 

150 

150 

195 

170 

130 

0,1 

290 

170 

170 

220 

195 

145 

0,05 

Tvrdost  
[HB] 

200 

330 

330 

180 

330 

200 

230 

260 

200 

330 

330 

200 

330 

230 

260 

Obráb ný materiál 

Nezušlecht né 

Precipita n  vytvrzené 

Zušlecht né 

Austenitické 

Precipita n  vytvrzené 

Superaustenitické 

Nesva itelné ( 0,05%C) 

Sva itelné (<0,05%C) 

Nezušlecht né 

Precipita n  vytvrzené 

Zušlecht né 

Austenitické 

Precipita n  vytvrzené 

Nesva itelné ( 0,05%C) 

Sva itelné (<0,05%C) 

M
K

orozivzdorné oceli 
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Tab.3.2.1 Doporu ené ezné podmínky – pokra ování 1, 2, 3

ezná rychlost vc [m/min] 
CT530* 

Posuv na otá ku f [mm], *maximální tlouš ka t ísky hex [mm] 
0,2 

Slitiny hliníku
890 
800 
890 
800 
890 
355 
270 

M  a slitiny m di
445 
445 
310 

Zvláš  tvrdé oceli
55 

Tvrzené litiny
110 

Temperované litiny

Šedé litiny

Tvárné litiny, SG litiny

0,15 

960 
860 
960 
860 
960 
385 
290 

480 
480 
335 

75 

140 

0,1 

1050 
930 
1050 
930 
1050 
415 
310 

520 
520 
365 

80 

155 

CT5015 

0,2 

0,3 

135 
95 

220 
205 

160 
170 
85 

0,1 

0,2 

165 
115 

260 
235 

200 
195 
95 

0,05 

0,1 

200 
140 

320 
280 

255 
230 
115 

Tvrdost 
[HB] 

60 
100 
75 
90 
30 

130 
130 

110 
90 

100 

59 HRC 

400 
Posuv na otá ku f [mm] 

130 
230 

180 
220 

160 
250 
380 

Obráb ný materiál 

Tvárné nebo tvá ené a za studena zpracované, nevystárnuté 
Tvá ené nebo tvá ené vystárnuté 
Odlévané, nevystárnuté 
Odlévané nebo odlévané vystárnuté 
Al > 99% 
Odlévané, 13 - 15 % Si 
Odlévané, 16 - 22 % Si 

Snadno obrobitelné,  1% Pb 
Mosazi, olov né bronzy, 1% Pb 
Bronzy a bezolovnaté m di, v etn  elektrolytické m di 

Kalené a popušt né 

Odlévané nebo odlévané a vystárnuté 

Feritické 
Perlitické 

Nízká pevnost v tahu 
Vysoká pevnost v tahu 

Feritické 
Perlitické 
Martenzitické 

N
N

eželezné kovy 
H

T
vrdé

m
ateri
ály 

K
L

itiny



24

3.3 Kennametal 

Kennametal se sídlem v Latrobe v Pensylvanii v USA je p ední sv tový dodavatel 
ná adí a moderních materiál  užívaných ve výrobních procesech. Tato spole nost p sobí v 60 
zemích sv ta a zam stnává 14 000 pracovník . Poskytuje klient m široké spektrum 
technologicky vysp lých nástroj , nástrojových systém  a technických služeb. Spole nost
Kennametal má zastoupení v eské Republice v í anech u Prahy. 

Sortiment firmy: 

Materiály pro soustružení: 9, 10

KT315 - (P01-P10), (M01-M10), (K01-K10)
 - Cermet s multivrstvým PVD povlakem (TiN, TiCN, TiN). 

Ideální pro dokon ování st edními až vysokými rychlostmi 
v tšiny nelegovaných, legovaných a korozivzdorných ocelí. 
Velmi dob e použitelný pro obráb ní šedé a tvárné litiny. Má 
dlouhou trvanlivost nástroje p i vynikající jakosti obrobku. 

KT1120 - (P01-P05), (M01-05), (K01-05) 
- Cermet s mikrozrnnou strukturou, která má vyšší pevnost a 

odolnost proti tepelnému šoku, což má za následek delší 
životnost nástroj , vynikající povrch obrobku a univerzální 
použití.

KT5020 - (P10-25), (M10-25), (K10-25) 
- Cermet s PVD povlakem, který má lepší odolnost proti 

opot ebení a umož uje použití p i vyšších rychlostech. 

Materiály pro frézování: 8

KT530M - (P01-P10), (M01-M10), (K01-K10) 
- Cermet s TiAlN povlakem. Použitelný pro lehké obráb ní

nelegovaných, legovaných a korozivzdorných ocelí. M že být 
použit s chladivem nebo bez chladiva. 

Materiály pro upichování a zapichování: 7

KT5135 - (P25-P45), (M30-M40), (K25-K35)
- Cermet povlakovaný technologií PVD (TiN). Ideální pro 

opracování v tšiny nelegovaných, legovaných a 
korozivzdorných ocelí. Ur ený pro aplikace v tvárné litin . Má 
dlouhou trvanlivost nástroje a vynikající odolnost proti 
opot ebení. 

Doporu ené ezné podmínky pro ezné materiály jsou uvedeny v tabulce 3.3.1 a 3.3.2. 
Pro cermet KT530M ur ený pro frézování se ezná rychlost vc [m/min] udává v závislosti na 
úhlu nastavení hlavního ost í, doporu ený posuvna zub fz [mm] se uvádí v závislosti na 
pr m ru frézy v záb ru vyjád eného v procentech a je popsán v tabulce 3.3.3 a 3.3.4. Pro 
cermet KT5135 ur ený pro vrtání se ezná rychlost vc [m/min] udává v závislosti na posuvu 
na otá ku f [mm]. 
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Tab.3.3.1 Doporu ené ezné podmínky 8, 9, 10

ezná rychlost vc [m/min]

KT530M 

Úhel nastavení 
 hlavního ost í 75° 

235-250-290 

140-160-180 

130-140-160 

100-110-125 

160-180-200 

90-100 

150-165-190 

140-155-170 

115-130 

Úhel nastavení 
 hlavního ost í 70° 

330-390-450 

270-330-390 

KT5020 

150-285-360 

130-195-330 

130-150-300 

115-135-240 

90-170-160 

90-150-225 

90-195-310 

90-195-310 

90-195-310 

KT1120 

150-255-310 

110-165-280 

110-120-240 

80-105-210 

KT315 

180-440-500 

200-270-400 

180-210-275 

90-160-220 

150-250-320 

140-200-300 

150-230-300 

150-215-300 

150-200-300 

170-275-500 

180-275-360 

180-230-360 

Obráb ný materiál 

Nízkouhlíkové oceli (<0,3% C), lehkoobrobitelné oceli 

St edn - , vysoko-uhlíkové oceli (>0,3% C) 

Legované a nástrojové oceli ( 330 HB) 

Legované a nástrojové oceli (340 - 450 HB) 

Feritické, martenzitické, precipita n  vytvrditelné oceli ( 330 HB) 

Feritické, martenzitické, precipita n  vytvrditelné oceli (340 - 450 HB) 

Austenitické 

Austenitické 

Austeniticko-feritické (Duplexní) 

Šedé litiny 

Tvárné litiny, SG litiny (Rm <550 MPa) 

Tvárné litiny, SG litiny (Rm > 550 MPa) 

P
O

celi
M

K
oroziv

zdorné
oceli 

K
L

itiny
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Tab.3.3.2 Doporu ené ezné podmínky pro upichování a zapichování 7

KT5135 
ezná rychlost  
vc [m/min]

Posuv na otá ku
f [mm]

P 110-305 0,3-0,75 

M 70-180 0,03-0,25 

K 225-850 0,03-0,25 

Tab.3.3.3 Doporu ený posuv na zub pro materiál KT530M 8

Tab.3.3.4 Doporu ený posuv na zub pro materiál KT530M 8
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Porovnání materiál  od jednotlivých výrobc  je velmi obtížné vzhledem k tomu, že 
každý výrobce udává ezné podmínky pro materiály s jinými vlastnostmi. Nap íklad 
spole nost Sandvik Coromant adí martenzitické oceli do t ídy M, zatímco spole nosti Seco a 
Kennametal je adí do t ídy P. Proto jsou v tabulce 3.3.5 a tabulce 3.3.6 uvedeny ezné
podmínky ve skupin  P jen pro obráb ní nízkouhlíkových ocelí a ve skupin  M pro obráb ní
austenitických korozivzdorných ocelí. 

Tab.3.3.5 Srovnání doporu ených ezných rychlostí vc [m/min] pro soustružení 

Výrobce/materiál 
Seco Sandvik Coromant Kennametal 

CM CMP CT5015 GC1525 KT5020 
P

P05-P25 P05-P25 P01-P20 P05-P25 P10-25
180-215-280 180-215-280 440-540-650 380-465-560 150-285-360

M
M15-M20 M15-M20 M05-M15 M10-25

110-130-175 110-130-175 195-220 90-195-310

Tab.3.3.6 Srovnání doporu ených ezných rychlostí vc [m/min] pro frézování 

Výrobce/materiál 
Seco Sandvik Coromant Kennametal 

C15M CT530 KT530M 
P

P15-P25 P05-P30 P01-P10
205-230-270 50-390-430 235-250-290

M
M20-M30 M10-M30

155-170-200 215-240-265
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ZÁV R

Cermety v sou asnosti vhodn  dopl ují slinuté karbidy a další ezné materiály 
v nabídce nejvýznamn jších sv tových producent ezných nástroj . Díky svým vlastnostem, 
jako jsou nap . vyšší tvrdost, odolnost proti opot ebení, vhodnost pro obráb ní vyššími 
eznými rychlostmi a nižší houževnatostí a tepelnou vodivostí, jsou ur eny p edevším

k lehkému a st ednímu obráb ní. Dob e se uplat ují i p i obráb ní korozivzdorných ocelí.

Cermety nabízené spole ností Sandvik Coromant, jako nejv tšího sv tového výrobce 
ezných nástroj , mají ve srovnání s ostatními uvád nými cermety od jiných výrobc  ve 

v tšin  p ípad  univerzáln jší použití, v tší rozsah doporu ených ezných podmínek a 
dovolují i vyšší ezné rychlosti. Sandvik Coromant nabízí krom  cermet  ur ených pro 
soustružení a frézování i cermet ur ený pro upichování a zapichování. Proto pro porovnávání 
jednotlivých materiál  tvo í cermety nabízené spole ností Sandvik Coromant ur itou obdobu 
etalonu.

eská spole nost Pramet Tools sama již cermety nevyrábí, ale ve své nabídce je má 
její mate ská spole nost firma Seco Tools, která nabízí univerzální cermety pro soustružení a 
frézování, jejich univerzálnost použití je ale vyvážena nižšími eznými rychlostmi. Spole nost
Seco Tools má v nabídce i cermety ur ené pro vrtání. 

Spole nost Kennametal má ve své nabídce nejvíce cermet  pro soustružení, ale 
dodává i materiály pro frézování a upichování a zapichování. Jako jediný z producent
ezných nástroj , udává ezné podmínky pro frézování v závislosti na úhlu nastavení hlavního 

ost í a na pr m ru frézy v záb ru vyjád eného v procentech.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL

CVD  chemické napa ování (chemical vapour deposition) 
PVD  fyzikální napa ování (physical vapour deposition) 
VBD vym nitelná b itová desti ka
HRC tvrdost podle Rockwella 
HB tvrdost podle Brinella 
Rm  [MPa] mez pevnosti 
vc  [m/min] ezná rychlost 
f [mm] posuv na otá ku
fz [mm] posuv na zub 
ap [mm] ší ka záb ru ost í
hex  [mm] maximální tlouš ka t ísky 
hm [mm] st ední pr ez t ísky


