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ABSTRAKT 

 
     Bakalářská práce je zaměřená na problematiku úkolu : specifikace a analýza 
technologických podmínek aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Skládá 
se ze tří částí. V první části pojednává o vývoji SK, druhu a vlastnosti slinutých 
karbidů. Druhá část je zaměřená na technologické podmínky nasazení nástrojů 
ze slinutých karbidů a v závěru práce zhodnocení ekonomických parametrů 
aplikací slinutých karbidů. Cílem práce bylo seznámení se se strukturou, 
výrobou,  vlastnostmi a jejich aplikací. 
 
 
 
 
 
Klíčová slova 
       Slinuté karbidy, technologické vlastnosti, ekonomické parametry nasazení 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
 

Bachelor's thesis is focused on the task: the specification and analysis of 
technological application conditions of cutting tools Carbide.. It consists of three 
parts. The first part deals with the development of SK, the nature and properties 
of sintered carbides. The second part focuses on the technological conditions of 
the deployment tools Carbide and finally assessment of the economic 
parameters of the job application Carbide. The goal was getting to know the 
structure, production, properties and their applications 
 
 
 
 
 
 
Key words  
        Tungsten carbide, technological characteristics, economic parameters 
commitment 
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ÚVOD 

     V bakalářské práci se pojednává o technologických podmínkách aplikací 
řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Práce je rozdělena do 3 částí. V prvním dílu 
se popisuje historický vývoj  slinutých karbidů, rozdělení slinutých karbidů na 
nepovlakované a povlakované, jejich hlavní složky, z kterých se skládají, výroba, 
způsoby povlakování, struktura SK a jejich vlastnosti. 
     Druhá část je zaměřená  na technologické podmínky nasazení nástrojů ze 
slinutých karbidů. Je naznačen řezný proces, řezné prostředí, kde jsou použivány 
SK a požadavky na stroje tuhost , stabilitu a dynamika. 
     V poslední části se uvádí ekonomické parametry aplikací slinutých karbidů, 
porovnávání cena / výkon. 
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1 VÝVOJ, DRUHY A VLASTNOSTI SLINUTÝCH KARBIDŮ 

 
1.1 Vývoj slinutých karbidů 

 
       Z dřívějších dob byly známy látky, které byly tvrdší než kalené oceli. Byly to  
přírodní materiály,  např. diamant a korund ( 32OAl ). Používaly se ve formě volného 

abraziva pro broušení kovů na přelomu 19. a 20. století. Nebyly vhodné pro výrobu 
řezného nástroje. 
      Velký význam mělo objevení elektrické obloukové pece zkonstruované 
Moissonem v Paříži v roce 1897. Umožňovalo to zvýšení pracovní teploty při 
výrobním procesu. 
      V laboratoři Pařížské univerzity byly poprvé objeveny karbidy wolframu CW2  a 
WC. Každý má vysokou tvrdost a mohou vytvářet ententickou slitinu s teplotou 
tavení 2 525 C. Odlitky měly hrubozrnnou strukturu s defekty, nebyly vhodné pro 
řezné nástroje. V této době jim ještě nebyl připisován velký význam, i když karbid 
wolframu měl vysokou tvrdost a podobal se kovu. 
       Poprvé byl karbid wolframu využit komerčně na výrobu drátkových průvlaků.  
Průvlaky byly v roce 1914 vyrobeny z práškového karbidu wolframu, karbid 
wolframu byl směsí obou karbidů, které byly lisovány při menši teplotě než WC. 
Výrobky byly však křehké a nepoužitelné ve výrobě. 
      Na začátku 20.století se podařilo vyrobit žhavící vlákno z wolframového prášku 
velikosti zrna několik µm. Začal rozvoj práškové metalurgie. 
      Mezi průkopníky v oboru práškové metalurgie byl zejména Karl Schrıter. V roce 
1923 ohřál práškový wolfram smíchaný s uhlíkem a získal práškový karbid wolframu 
o mikromilimetrové zrnitosti. Zjistil, že když se WC  smíchá s malým množstvím 
kobaltu nebo niklu, asi 10% a vylisovaný celek je ohříván na teplotu 1 300ºC ve 
vodíkové atmosféře, vznikne výrobek s velmi vysokou tvrdostí, nízkou pórovitostí a 
značnou pevností. Materiál je dokonale vytvrzován s rovnoměrně rozptýlenými zrny 
WC spojený s pojícím kovem kobaltem. V roce 1925 si Schrıter se svými 
spolupracovníky nechal patentovat patent na slinuté karbidy. Nový materiál 
umožňoval zvýšení řezných rychlostí a stal se součástí nástrojových materiálů. 
      Průmyslově vyrábět slinutý karbid typu WC-Co pod názvem WIDIA začala 
německá firma Krupp v roce 1926. V roce 1927 na Lipském veletrhu byl představen 
slinutý karbid WIDIA N, který obsahoval 94 % WC a 6 % Co. Pracovníci firmy Krupp 
v roce 1929 zjistili, že zrna karbidu wolframu ovlivňuje vlastnost výsledného 
materiálu. 
      Nový druh wolframu karbidu označením h měl méně kobaltu než N a jemnější 
zrno. V roce 1939 byl vyroben materiál H 167 ( 2H ), u kterého byly použity přísady 
VC (0,6%) aTaC (1,0%) a obsah kobaltu zvýšen na 7%. Přidáním VC TaC bylo 
zabránění růstu zrn v průběhu slinování. Při zkouškách řezivosti při soustružení 
šedé litiny, která měla tvrdost 440 HB, prokázalo se různé rozdíly v časech 
opotřebení. Zjistilo se, že se snížením zrnitosti narůstá trvanlivost nástroje. 
     Řezné nástroje ze slinutých karbidů na konci 20.let dosahovaly dobrých 
výsledků při obrábění litin, barevných kovů a 2 až 3krat vyšší rychlosti než u 
nástrojů z rychlořezné oceli. Nebyly vhodné pro obrábění ocelí, kde rychlosti byly 
nepatrně vyšší než rychlořezné oceli, docházelo k tvorbě výlomků na čele, 
trvanlivost byla velmi nízká. 
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     V roce 1931 se objevil slinutý karbid na bázi dvou karbidů WIDIA X, v roce 1932 
Titanit U1 a Titanit U2, v roce 1935 slinutý karbid S3 s obsahem 4-5 % TiC. V roce 
1939 se vyrobil první jemnozrnný slinutý karbid s přísadou VC a TaC v roli inhibitoru 
růstu zrn. 
      Produkce slinutého karbidu v počátečním období rostla v Německu a 
v Rakousku velmi rychle. V roce 1944 představovala výroba několik set tisíc 
vyrobených nástrojových břitů. Od roku 1935 se vyráběly kromě Německa a 
Rakouska také ve Francii, Japonsku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Britanii a v USA². 
Jediná firma Krupp WIDIA dodávala jemnozrnný materiál pro výrobu. V průběhu 
druhé světové války byl velký nedostatek wolframu. Po roce 1945 nastal útlum 
výroby slinutých karbidů přechodem z vojenské výroby na civilní. 
      V roce 1930 byl v USA vyroben materiál na bázi TaC+Ni (87 % + 13 %) a byl 
nazván Ramet. Používal se na výrobu nástrojů pro obrábění ocelí. Jelikož 
opotřebení bylo menší než u typu WC-Co Ramet, byl na bázi WC a Tac,NbC-Co , 
byl nahrazen slinutými karbidy typu WC-TiC-Co i v Evropě. V roce 1946 
francouzská firma Societe Le Carbone Lorraine přidávala malé množství chromu a 
vadanu do slinutého karbidu kvůli řízení růstu zrna v průběhu slinování. Významný 
mezník slinutých karbidů byla 60.léta minulého století objevením jemnozrnných 
materiálů. Jemnozrnnost byla 1 µm a menší ve srovnání 2 až 3 µm zrnitostí 
obyčejných slinutých karbidů. Dosáhlo se vyšší pevnosti bez snížení tvrdosti. 
     Největší aktivita při vývoji submikrometrových wolframových prášků a 
submikrometrových slinutých karbidů byla vyvinutá v letech 1980-1990. Měly vyšší 
hodnoty mechanických vlastností. Japonští výrobci nabízeli ke konci desetiletí 
ulrajemné  materiály. Žádný evropský ani americký výrobce takové materiály 
nenabízel. 
     V současné době firmy nabízejí submikrometrové a ultrajemné prášky pro 
výrobu slinutých karbidů. 
     Nedostatkem dřívější doby bylo, že neexistovala norma pro výrobu slinutých 
karbidů. Uvedená norma je pouze pro specifické použití slinutých karbidů do 
základních skupin P,M,K. V součastné době výrobci zařazují SK do svých skupin 
N,S,H. 
     V minulosti byly destičky ze slinutých karbidů pájeny do ocelových držáků. Od 
poloviny 50.let se vyrábějí nástroje s mechanicky vyměnitelnou destičkou. 
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Tab.1.1 Historický vývoj slinutých karbidů (2) 
 
ROK MATERIÁL,TECHNOLOGIE 
1923-25 WC-Co 
1929-31 WC-TiC-Co 
1930-31 WC-TaC(VC,NbC)-Co 
1933 WC-TiC-TaC(NbC)-Co 
1938 WC-CrC-Co 
1947-70 Submikrometrové WC 23OCr --Co 

1956 WC-TiC-Ta(Nb)C- 23OCr  

1959 WC-TiC-HfC-Co 
1965-75 Vysokoteplotní izostatické lisování (HIP) 
1965-78 Tic,Tin,Ti(C,N),HfC,HfN 32OAl ,CVD povlaky na SK WC-Co 

1968-69 WC-TiC(NbC)-HfC-Co, WC-TiC-NbC(TaC)-HfC-Co, 
1969 CVD povlak na výměnné břitové destičce 
1969-71 Termochemické povrchové kalení 
1971 CVD povlak AlO 
1972 Submikrometrový slinutý karbid WC-Co 
1973 Vícevrstvý povlak CVD TiC+Ti(C,N)+TiN 
1973-78 Vícevrstvé povlaky Karbidy, nitridy, vicenásobné karbidy 
1974-77 Vrstvy polykrystalického diamantu na SK 
1978 PVD povlaky TiC,TiN 
1981 Vícenásobné tenké povlaky typu Al(O,N) 
1987-89 PVD povlaky,TiAlN 
1992-96 PACVD povlaky, CVD diamantové povlaky 
1995-96 CVD povlaky kubického nitridu boru-laboratorní vývoj 
 
 

 
 
 
 

1.2 Druhy slinutých karbidů 

 
 

1.2.1 Nepovlakované slinuté karbidy 

               Nepovlakované slinuté karbidy pro řezné aplikace jsou označeny podle 
normy  
ČSN ISO 513 symboly HW a HF. Rozděleny jsou do šesti skupin P,M,K,N,S,H. 
       Skupiny se dále dělí na podskupiny. V podskupinách se zvyšujícím se číslem 
roste obsah pojícího kovu , roste houževnatost a pevnost v ohybu, klesá tvrdost a 
otěruvzdornost, klesá řezná rychlost a roste rychlost posunu a průřez odebírané 
třísky. 
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       Tab.1.2 Rozdělení nepovlakovaných slinutých karbidů (2) 

 
SKUPINA 
 

BARVA PODSKUPINY 

P 
 

MODRÁ P01,P05,P10,P15,P20,P25,P30, 
P35,P40,P45,P50 

M 
 

ŽLUTÁ M01,M05,M10,M15,M20,M25,M30, 
M35,M40,M45,M50 

K 
 

ČERVENÁ K01,K05,K10,K15,K20,K25,K30,K35,K40 

N 
 

ZELENÁ N01,N05,N10,N15,N20,N25,N30 

S 
 

HNĚDÁ S01,S05,S10,S15,S20,S25,S30 

H 
 

TAVOŠEDÁ H01,H05,H10,H15,H20,H25,H30 

 
 
Skupina N,S,H s rostoucím číslem podskupiny mají stejné vlastnosti řezných 
podmínek jako u podskupin P,M,K. 
 
 
Složení slinutých karbidů 

 
      Pro obrábění je základním karbidem karbid wolframu WC. Pojícím kovem je 
kobalt, jako další složky mohou být karbid titanu TiC, karbid tantalu TaC, karbid 
niobu NbC a karbid chromu 23CCr . 

     Možné označení může být také jako : 
K-jednokarbidové  
 
                              WC (87-92) % + Co (4-12) % + (TaC,NbC) 
P-dvojkarbidové 
 
                              WC (30-82) % + TiC (8-64) % + Co (5-17) % 
M-vícekarbidové 
 
                               WC (79-84) % + TiC (5-10) % + TaC,NbC (4-7) % + Co (6-15) % 
 
     Přidáním malého množství chromu (0,5-3,0) % V,Nb,Ta,Ti,Hf nebo karbidů 
VC, 23CCr ,NbC,TaC,Zr/HfC do výchozí práškové směsi dosáhne se zpomalení růstu 

zrna WC a výsledný karbid má jemnější zrno a vyšší pevnost a tvrdost. 
     Skupina K se hodí pro obrábění šedé litiny, neželezné slitiny a nekovových 
materiálů, poněvadž tvoří krátkou drobivou třísku. Řezné síly jsou nízké a převládá 
obrazní  a adhezní opotřebení. 
     Skupina P se hodí k obrábění uhlíkové oceli, slitinové oceli a feritické 
korozivzdorné oceli, poněvadž vytvářejí dlouhou třísku. Proces je doprovázen 
velkými řeznými rychlostmi i silami se značným opotřebením na čele. Vyšší tvrdost 
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P skupiny je dána karbidem TiC za vyšší teploty. Má vyšší křehkost a nižší odolnost 
proti abrazi. 
     Skupina M je určená pro obrábění s dlouhou a střední třískou. Je určena pro 
materiály lité oceli astenické korozivzdorné oceli a tvárné litiny. Mohou se používat 
pro hrubovací třísky. 
 
 

 

                                  Obr. 1.1 Závislost tvrdosti karbidů na teplotě (2) 
 

1.2.1.1 Výchozí materiály pro výrobu slinutých karbidů a jejich vlastnosti 

     Základy slinutých karbidů tvoří sloučeniny uhlíku, dusíku, boru a křemíku 
s přísadovými prvky skupiny IV. bromem, zinkem, skupiny V. niobem, tantalem, 
vadanem a skupiny VI. chromem, molybdenem, wolframem. 
     Karbidy jsou binární sloučeniny uhlíku s elektropozitivnějšími prvky kovu. S 
reakcí uhlíku připravují s kovy nebo jejich oxidy při teplotě 2 000º C interakcí 
zahřátého kovu s uhlovodíky nebo reakcí alkalického kovu s acetylenem 
v kapalném amoniaku  
     Dělí se do čtyř skupin:  
 
               Iontové karbidy: 
                                  2CCa , 32CMg , 23CCr  

               Karbidy prvku skupiny železa: 
                                  23CCr , CNiCCoCFeCMn 3333 ,,,  

               Intersticiální karbidy: 
                                   TiC,ZrC,VC,NbC,TaC,,MoC,,WC, CWCMoCV 222 ,, , 
               Kovalentní karbidy: 
                                    SiCCAlCBCBe ,3442 ,,  

     Většina monokarbidů přechodových kovů má plošně středěnou kubickou mřížku, 
uhlíky se nacházejí osmistěnných intersticiálních polohách. Koncentrace a 
uspořádání vakancí mají vliv na termodynamické, mechanické, elektrické a 
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magnetické vlastnosti karbidů kovu. Karbid wolframu a karbid molybdenu mají 
mřížku hexagonální, karbid chromu má mřížku ortorobickou, ostatní materiály 
kubickou plošně středěnou. 
     Karbidy jsou tvrdé pevně spojené chemické sloučeniny, které do teploty tavení 
nevy-kazují strukturní změny, mají proto stálé vlastnosti. 
 
 

                               Obr. 1.2 Mřížka WC (2) 
 
     Wolfram 
     Zásadní objev učinil W.D. Coolidy při výrobě wolframového drátu. Redukcí 
legovaného WO získal kovový prášek, který následně lisoval, slinoval a koval do 
tenkých tyčí. Z nich pak táhl tenký drát. 
    Wolfram se používá k výrobě slinutých  karbidů. Wolframový prášek nejvíce 
ovlivňuje velikost karbidu WC. Wolfram existuje ve dvou modifikacích α-W, β-W. 
Oba mají kubickou mřížku. 
 
 

           Obr. 1.3 Sheelit (5)                                 Obr. 1.4 Wolframit (5) 
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   Oxid wolframu se vyrábí: 
 
     z kyseliny wolframové 
 
 

OHWOWOH 2342 +→  

 
 
     z tetrahydrátu hydrogenwolframu 
 
 

OHNHWOOHWOONH 233234 1610121112)(5 ++→  

 
 

 
     Čistý wolfram se vyrábí z oxidu wolframu reakcí vodíku 
 
 

OHWHWO 223 33 +→+  

 
 
 
     Reakce probíhá v průběžných, elektricky ohřívaných trubkových pecích 
kruhového nebo hranatého průřezu. Proces může být jednostupňový, kde z pece 
vychází čistý wolfram nebo dvojstupňový, kdy nejdříve je vyroben oxid wolframu a 
pak v další peci čistý wolfram. Zrnitost může být např.W05-10 : ≤ 1,0 µm,W25-50 : 
2,5-5 µm,W500P : 35-55 µm. Výsledný produkt je zrno šedé až černé barvy. 
 
 

                                       Obr. 1.5 Oxid wolframový (9) 
 
 
        Růstu zrn napomáhají: 
 
a)    vysoká redukční teplota² 
b)    rychlý nárůst teplot po délce trubkové pece² 
c)    velká rychlost průchodu materiálu pecí² 
d)    silná vrstva materiálu v kontejnerech² 
e)    nízká rychlost proudění vodíku² 
f)    zvýšená vlhkost vodíku při vstupu do pece² 
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     Redukce vodíkem je výhodnější než uhlíkem: 
 
a) nižší náklady na výrobu² 
b) vyšší kvalita prášku² 
c) možnost regulace velikosti zrn² 
d) rovnoměrnější zrnitost prášku² 
 
     Výroba wolframu z oxidu wolframu redukcí uhlíkem plynné fáze pomocí oxidu 
uhelnatého: 
 

23 33 COWCOWO +→+  

 
Výsledkem je velmi jemné zrno. 
 
      Karbid wolframu 
      Má hexagonální krystalovou mřížku, která má rozpoznatelná zrna 
trojúhelníkového nebo pravoúhlého tvaru. 
      Karbid wolframu je vyroben z čistého wolframu, který je smíchán s pevným 
uhlíkem. Může mít formu sazí nebo grafitu. Směs je ohřívána v atmosféře 
naduhličujícího plynu při teplotě 1 300º-2 400º C. Čím nižší teplota, tím jemnější 
zrno. 
 
     Výroba: 
a)prostřednictvím plynné fáze 
 

2

2

2

2

COWCWCO

COCOC

+→+

→+
 

 
b)tvorbou přechodové fáze WC 
 

22

22

22

22

COWCCOCW

COCWCOW

+→+

+→+
 

 
c)ve vodíkové atmosféře 
 

222

222

22

2

HWCHCW

HCHC

+→+

→+
 

 
d)v atmosféře metanu 
 

      
242

224

22

22

HWCCHCW

HCWCHW

+→+

+→+
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                                       Obr. 1.6 Karbid wolframu (2) 
 

     Titan 
     Je to stříbrolesklý kov, krystalizuje v hexagonální, při teplotách nad 900º C 
v kubické prostorově centralizované mřížce. 
     Vyrábí se z oxidu titaničitého. V malém množství je rozptýlen skoro ve všech 
nerostech. 

 
Obr. 1.7 Krystaly rutilu na hematitu (2)                                Obr. 1.8 Krystaly rutilu na 
                                                                                             pyrofilitu (2) 
 

 
Z oxidu titaničitého se vyrábí reakcí hydroxidem vápenatým: 
 

222 HCaOTiCaHTiO ++→+  
 
Může se vyrábět i z chloridu titaničitého : 
 

MgClTiMgTiCl 224 +→+  
 
Příprava chloridu titaničitého: 
 

COTiClClCTiO 222 42 +→++  
 
 
Je to bezbarvá na vzduchu těkavá dýmající kapalina. 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List 

 

 19 

     Karbid titanu 
     Výroba karbidu titanu při vysokých teplotách 2 000º-2 200ºC redukcí a 
nauhličením čistého oxidu titaničitého a sazí, grafického prášku v indukčních 
pecích, ve vakuu nebo vodíkové atmosféře. 
     Ve vodíkových pecích není třeba bránit přístupu vzduchu. Ve vakuových pecích 
je vyšší obsah uhlíku a bez dusíku. 
     Výroba: 
 

COTiCCTiO

COTiOCOTi

COOTiCTiO

+→+

+→+

+→+

2

2

2

32

322

 

 
 

 
Ve vodíkové atmosféře: 
 

222 HCOTiCHCTiO ++→+  
 

 
     Tantal a niob 
     Patří mezi vzácné prvky, málo se vyskytující v zemské kůře. Krystalizují 
v prostorově  
 
centrované kubické mřížce. Tantal a niob se vyskytují v minerálu 

62),(),( OTaNbMnFe ⋅ . 

 

                                                 Obr. 1.9 Kolumbit (5) 
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      Tantal se vyrábí chemickou reakcí: 
 

MgClTaMgTaCl 5252 5 +→+  

 
Niob se vyrábí: 
 

CONbNbCONb

CONbCCON

575

527

52

52

+→+

+→+
 

 

          Karbid tantalu a karbid niobu 
 
     Karbid tantalu se vyrábí redukcí a nauhličováním oxidu kovu s uhlíkem. V oxidu 
tantaličného je vždy obsazen oxid niobičný a vyrábí se promícháním sazemi nebo 
grafickým práškem při  teplotě 1 400º-1 800º C ve vodíkové atmosféře nebo ve 
vakuu. Výsledný karbid obsahuje obě složky TaC.Nb.C. 
 
 

 
     Chrom a vanad 
     Chrom se často vyskytuje s rudami železa př. 32OFeOCr . Dalším minerálem 

může být 4PbCrO . 
 
 

Obr. 1.10 Chromut (5)                                          Obr. 1.11 Vanadimit (5) 
 
     Výroba: 
Vyrábí se redukcí s uhlíkem: 
 

COCrFeCOFeCr 42442 ++→+  
 
Výsledek je slitina ferochromu. 
 
Čistý chrom se získá: 
 

3232 22 OAlCrAlOCr +→+  
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      Karbid chromu 
      Karbid chromu se vyrábí z oxidu hromovitého a čistých sazí nebo grafického 
prášku v uhlíkové trubkové odporové peci s redukční vodíkovou atmosférou při 
teplotě 1 600º C. Vzniká karbid chromu. 
 

 
     Vanad 
     Vanad je rozšířený prvek v zemské kůře v podobě více než 60 minerálů, např. 
patronit, vanadimit,karnotit, obsahuje ho také ropa. 
     Vanad se vyrábí z rozdrcené rudy nebo ze zbytku kovového vanadu s chloridem 
sodným nebo uhličitanu sodného při teplotě 850º C. Vzniká vanadičnan sodný, 
který se louží vodou. Okyselení kyselinou sírovou se vysráží polyvanadičitan a 
tavením při teplotě 700º C vzniká černý oxid vanadičičnan. Redukcí v elektrických 
pecích vzniká vanad. 
     Výroba : 
 

32

252

555

5452

CaSiOCaOSiO

SiOVSiOV

→+

+→+
 

 
 
Nebo z oxidu vanadičitého a z chloridu vanadičitého 
 

NaClVNaVCl

CaClCaOVCaClCaOV

44

.5255

2

2252

+→+

+→++
 

 

 
     Karbid vanadu 
     Karbid vanadu se vyrábí promícháním množství oxidu vanadičitého a čistých 
sazí nebo grafického prášku ve vakuu při teplotě 1 700º C. 
      Karbid vanadu a karbid chromu jsou dobrými inhibitory pro růst zrn. Společné 
přísady karbidu vanadu a karbidu chromu má synergický efekt potlačení růstu zrna 
ve slinutých karbidech. 

 

 
     Kobalt 
     Kobalt je feromagnetický kov modrobílé barvy. Ve slinutých karbidech kobalt plní 
funkce pojiva ve formě prášku. Vyrábí se z oxidu redukcí uhlíkem ve vodíkové 
atmosféře při teplotě 350º-500º C. 
Výroba: 
 

COCaCOCa 43443 +→+  

 
nebo rozkladem 42OCaC  v redukční atmosféře při teplotě 500º-600º C. 
     Kobalt je v rudách linnaeitu, smaltinu, kobaltitu. 
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1.2.1.2 Výroba slinutého karbidu 

     Výroba slinutého karbidu patří mezi práškovou metalurgii, zabývá se výrobou 
karbidů, pojících kovu, jejich míšení v určitém poměru , lisováním a slinováním 
výlisků. 
     Výrobu lze rozdělit na operace: 
a) výroba práškového wolframu² 
b) výroba práškových karbidů (WC,TiC,TaC,NbC,VC a kobaltu)² 
c) příprava směsí uvedených prášků² 
d) formátování směsi² 
e) předslinování zformovaných směsí² 
f)) úprava tvaru předslinutého tělesa² 
g) slinování² 
 
Vysokoteplotní izostatické lisování 
 
     Výroba karbidické částice pro slinuté karbidy: 
a) litím 
b) karbidizací práškových kovů, hybridů, oxidací pomocí uhlíku v pevném 
skupenství 
c) karbidizací práškových kovů, hybridů, oxidací pomocí plynu obsahující uhlík 
d) usazování z plynné fáze 
e) chemickým vylučováním nauhličených feroslitin 
f) usazováním při elektrolýze roztoků odpovídajících solí  

 

                          Obr. 1.12 Struktury WC-CO s různou velikostí (2) 
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     Výroba směsného karbidu (W,Ti)C 
     Směsný karbid (W,Ti)C se vyrábí ze směsi 2TiO , WC a čistých sazí. Směs je 1-2 
hodiny žíhána za vysokých teplot pro vytvoření TiC v grafitové trubce pecí ve vakuu 
nebo ve  vodíkové atmosféře. Směs se rovnoměrně přemisťuje. Ve směsi je 
přítomen WC a s působením TiC vzniká (W,Ti)C. Musí dojít k plnému rozpuštění, 
aby výsledný produkt nevykazoval zvýšenou pórovitost. 
     Další způsob výroby je ohřev kovového prášku W a 2TiO  v čistých sazích při 
teplotě         1 900º C ve vodíkové atmosféře. 
 

COCTiWCWTiO 2),(32 +→++  
 
Poté je materiál rozdrcen a nauhličen ve vakuu při teplotě 2 100º-2 200º C. 
 
     Výroba směsi karbidu [W,Ti,Ta(Nb)]C 
     Prodifundovaný karbid se vyrábí z jednotlivých komponent nauhličením a pak se 
tepelně zpracovává za vysokých teplot. 
 
     Chemická  reakce: 

 
COCTaTiWCWOTaTiO 9),,(21122 522 +→+++  

 

Obr. 1.13 Výroba prášků a slinutých karbidů (2)      Obr. 1.14 Postup výroby SK (2) 
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     Příprava směsi karbidů a pojiva 
     Hlavním cílem je vytvořit práškovou směs karbidu a pojícího prvku. Směs se 
mele za sucha nebo v kapalném prostředí. V kapalném prostředí se používají 
interní organické kapaliny jako jsou etylalkohol, metylalkohol, trichlorethylen, 
aceton, hexan, heptan, benzín a voda. Výsledkem má být směs jemnozrnného, 
rovnoměrně rozptýleného karbidického zrna obalena jemnějším práškem pojícího 
kovu kobaltu. Nevýhodou mokrého mletí je potřeba vysoušení směsi. 
      Mletí směsi probíhá v kulových mlýnech naplněné mlecími kuličkami. Buben 
mlýnu se otáčí v horizontální orientaci. Kuličky působí na pracovní směs při pohybu 
bubnu rázovým a třecím účinkem. Kuličky a vnitřní buben by měli být ze stejného 
slinutého karbidu, který je v něm zpracováván. Mletí je dlouhodobý proces, který 
trvá i několik dní, po mletí se směs prosívá. 
     Maximální účinnost mletí: 
a) otáčky bubnu mají mít 60 % kritických otáček 
b) objem náplně v rozsahu 0,4-0,5 celkového objemu mlýnu 
c) poměr mlecích kuliček v rozmezí 3/1-5/1,někdy i 10/1 
d) průměr kuliček D=5-10 mm 
     Kromě kulových mlýnu se mohou pro přípravu směsi používat i atritory. 
 
 
 

Obr. 1.15 Kulový mlýn (2)                         Obr. 1.16 Pohyb mecích kuliček v  
                                                             kulovým mlýně (2) 
 

 
     Formátování směsi 
     Směs práškových karbidů a pojiva je možno formátovat na formátovacích lisech 
př.výroba vyměnitelných břitových destiček, izostatickým lisováním za studena, 
hydrostatickým lisovaným, vytlačováním přes trysku na požadovaný tvar, litím nebo 
vstřikováním do pomocných forem. Pro tvarování disperzních směsí s nízkou 
plasticitou se přidává látka plastifikátor. Plastifikátor může být např. syntetický 
kaučuk rozpuštěný v benzínu, parafín rozpuštěný v tetrachlormethanu, lihový roztok 
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glykolu, polyetylenglykol, kafr rozpuštěný v benzínu, acetonu nebo éteru, pryskyřice 
rozpuštěná v benzínu nebo acetonu. 
     Lisovací tlaky jsou 50-100 MPa. Nejčastěji se používá oboustranného lisování, 
výlisek musí být zhutněn v celém objemu. Do lisu se upínají nástroje lisovník a 
lisovbice pro výrobu různých typu VBD. Rozměry lisovníku musí být větší než 20 %, 
poněvadž při slinutí hotového výrobku dochází k lineárnímu všesměrovému 
smrštění. 
 
 
 

Obr. 1.17 Lisování (2)                                              Obr. 1.18 Lisovníky pro VBD  
                                                                                 lisování (2) 
 

 
     Izostatické lisování za studena 
     Prášková směs je uložena v pružné formě latexu nebo silikonového kaučuku, 
který se uzavře, aby se pracovní kapalina nedostala do směsi. Metoda 
mechanickým tlakem pístu se používá pro malé výlisky a proces je automatický. 
Forma se vkládá do tlakové komory, pak je nasypána prášková směs. Po zaplnění 
se forma uzavře a komora je naplněna kapalinou. Píst , který se pohybuje směrem 
ze zdola nahoru, tlačí na pružnou formu a součastně se zvyšuje tlak v pracovní 
kapalině. Po skončení procesu je výlisek vytlačen pístem z komory. 
     Metoda hydrostatickým tlakem kapaliny se používá pro rozměrnější součásti. 
Forma je naplněna mimo tlakovou komoru, uzavřena a je odsát vzduch. Forma se 
vkládá do ocelového koše a je umístěna do tlakové komory. Uzavřená je tlaková 
komora a tlakem pracovní kapaliny je vylisována součást. 
     Časový průběh obou metod se dá rozdělit na tři etapy: 
a) nárůst tlaku 
b) výdrž na konstantním tlaku 
c) snížení tlaku 
     Nárůst tlaku je asi 120 −MPamm  .Výdrž je max. tlaku 300MPa. Snížení tlaku na 
začátku je poměrně vysoký, když se oddělí výlisek od formy musí být snížen, poté 
zvýšen, tím se uvolí stlačený vzduch. 
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     Vytlačování 
     Vytlačováním se vyrábí monolitní vrtáky, frézy a řezné nástroje kruhového 
průřezu do 50 mm. 
     Šnekový podavač dopravuje prášek do vertikálního vtlačovacího lisu, ten pak je 
plynule řízen bez doplnění prášku. Na jednoduchém zařízení pro vytlačování tyčí je 
tyč ze slinutého karbidu vytlačována na grafickou desku opatřenou řadou 
rovnoběžných drážek. Po detekování optickým snímačem je tyč odřezána a deska 
se posune o jednu drážku. Po zaplnění je deska přesunuta ke slinování. Může 
existovat vícenásobné vytlačování tyčí. Nejmenším průměrem tyče je průměr 
vytlačovací komory. 
 
     Slinování 
     Při slinování je těleso vnořeno do pece, kde je ohříváno a pak chlazeno podle 
řízených podmínek v atmosféře H,HIN, argonu nebo ve vakuu. Po skončení 
procesu je výrobek zhutněn a vykazuje požadovanou mikrostrukturu, mechanické, 
fyzikální a chemické vlastnosti. Při slinování je materiál zhutňován, vytváří hranice 
mezi zrny tvrdé fáze a difúzní přeskupí jednotlivé složky. Slinutý výrobek má tvrdé 
částice a pojivovou fázi, která dodává houževnatosti. 
 

                             Obr. 1.19 Slinovácí pec (2) 
 
 

 
     Slinovací systém WC-Co: 
     Dochází ke slinování za přítomnosti tekuté fáze-to je kobalt. 
     Průběh procesu: 
a) vytváření skeletu tuhé táze² 
b) částečné zhutnění materiálu v počátečním období vzniku skelné fáze² 
c) úplné smáčení tuhé fáze tekutou fází, úhel smáčení mezi karbidem wolframu a 
kobaltem je roven nule² 
d) částice rozpuštěné těžkotavitelných tuhých komponentech v tavenině, s 
následnou krystalizací nových tvrdých fází tvořících roztoků² 
 
     U slitin I, II, III probíhá slinování při konečné teplotě 1 400º C, u slinutých karbidů 
s obsahem 70-94 % WC. 
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    Obr. 1.20 Slinovací pec (2)                             Obr. 1.21 Slinovací pec (2) 
 

 
Průběh procesu a mechanické slinování WC-Co: 
a) aktivní smršťování pórovitého výlisku je důsledkem procesu slinování tuhých fází 
WC-Co² 
při teplotě 1 150º-1 300º C² 
b) po dosažení teploty tavení eutentika a objevení tekuté fáze začínají působit síly 
povrchového napětí. Dochází k smršťování karbidických zrn a zhutnění materiálu. 
Zhutnění je úplné, objem tekuté fáze kobaltu je 25-35 %, při menším objemu kobaltu 
je zhutnění ukončeno v důsledku růstu zrn karbidické fáze.² 
c) podle zvyšování teploty a délky prodlevy na teplotě růstu zrn karbidické fáze, 
závisí na uhlíku ve práškové směsi a na karbidech VC,TaC. Mají vliv na jemnosti 
zrna. Rozvíjí se kontakty s WC a vytvářejí karbidický skelet.² 
d) probíhá růst zrn prostřednictvím rekrystalizace přes tekutou fázi² 
e) při ohlazení probíhá vylučování karbidu wolframu z tekuté fáze na přítomných 
zrnech WC. Když je málo Co může růst zrno.² 
 
 

                   Obr. 1.22 Řez ternárním diagramem WC-C-Co (2) 
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     Systém slinování WC-TiC-Co 
     Prášková směs karbidu wolframu s karbidem titanu a kobaltu.Rozpustnost tuhé 
fáze v kapalné bude nižší než WC-CO a vyšší než v Ti-co. Smáčivost roztoku 
(W,Ti)C s tekutým kobaltem nebude dokonalá, jak u systému WC-Co. 
     Technologie slinování probíhá v ochranné atmosféře vodíku nebo ve vakuu. 
     Má tři etapy: 
a) předběžný ohřev 700º-1 000º C, v této fázi dochází odstranění plastifikátoru. 
b) ohřev na pracovní teplotu a výdrž na této teplotě za vzniku tekuté fáze podle 
obsahu Co v materiálech typu WC-Co a obsahu TiC a Co v materiálu typu WC-TiC-
Co je 1 350º-1 650º C, nižší teploty platí pro obsah vyšší Co a jemnozrnnější prášky 
c) ochlazení-probíhá difúze v materiálu, rychlost ochlazení může ovlivnit výsledné 
vlastnosti slinutého karbidu 
     Výhodnější slinování je ve vakuu než ve vodíkové atmosféře, při které vznikají 
povlaky a není vhodná pro výměnné břitové destičky. 
 
 

 

1.2.2 Povlakované slinuté karbidy 

            První povlakované břitové destičky ze slinutých karbidů byly vyrobeny v 
60.letech 20.století. Byly vyrobeny firmou Sanvik Coromat. Byl to povlak TiC. Další 
se objevily povlaky TiN a TiCN. Povlaky 32Al O  byly až v 70.letech.  První povlaky 

byly vyrobeny metodou CVD. 
 

1.2.2.1 Významné stupně povlakování 

     Povlaky metodou PVD se objevily v 80.letech 20.století. Byl vyroben touto 
metodou jednovrstvý povlak TiN. 
     Materiály se liší druhem povlaku, metodou povlakování substrátem. Jsou určeny 
pro různé druhy použití. 
 

                          Obr. 1.23 Povlakovaný SK firmy Sandvik Coromant Sub.P20 povlak TiC 
                             (2) 
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                    Obr. 1.24 Povlakovaný SK firmy Sandvik Coromant Sub.P35 povlak TiC (2) 
 

 
 
Vývojové stupně povlakovaných slinutých karbidů: 
 
1. generace 
      Jednovrstvý povlak TiC s tloušťkou 6 µm a špatnou soudružností podkladu 
s povlakem. Bylo to způsobené špatnou technologií výroby. Při obrábění docházelo 
k odlupování povlaku a tím znehodnocení nástroje. 

 
 
 
2. generace 
     Jednovrstvý povlak TiC,TiCN,TiN bez eta karbidu na přechodu mezi povlakem a 
podkladem. Technologie umožňovala vytvořit povlak v 7-10 µm tloušťce bez 
odlupování a tím zlepšit funkci nástroje. 
 
3. generace 
     Vícevrstvé povlaky mohou mít 2 až 3 vrstvy i více. První vrstvy na podklad jsou 
obvykle nanášeny vrstvy s lepší přilnavostí k podkladu, které mají nižší odolnost 
proti opotřebení a jako poslední se nanášejí vrstvy, které nemusejí mít dobrou 
přilnavost, mají však vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení a oxidaci za 
vyšších teplot. Bývají řazeny v tomto pořadí:TiC- 32Al O ,TiC-TiN,TiC-TiCN-TiN,TiC-

32Al O -TiN. 

 
4. generace 
     Speciální vícevrstvý multivrstvý povlak složený z více než deseti vrstev a 
mezivrstev s méně čí více výraznými přechody mezi jednotlivými vrstvami. 
Multivrstvé povlaky u metody CVD jsou vyráběny pomocí cíleného řízení atmosféry 
v povlakovacím zařízení, u metody PVD odpařováním různých typu targetů. 
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    Mezi výhody patří schopnost odklánět a zpomalovat šíření trhlin od povrchu 
k substrátu. Mají to také nanokrystalické povlaky s vysokým zbytkovým napětím. 
 
    Povlaky 4. generace jsou také diamantové, nanokrystalické , gradientní, 
supermřížkové, inteligentní povlaky-keramické s vyměnitelnou břitovou destičkou  
s tzv.maskovacím povlakem tvoří základní součást řízení Sensor Tool Systém, 
které jsou schopny průběžně monitorovat a pomocí příslušného zařazení 
vyhodnocovat opotřebení nástroje. Patří sem povlakované slinuté karbidy Ceratizit 
CTC 1135, Sadvik Coromant GC 2025, povlaky Marwin MT a Marvin SI firmy SHM 
r.s.o. Šumperk a povlak ZX japonské firmy Samitomo Elekric. 
     Je snaha snížit teplotu tvorby tvrdých povlaků a zlepšit jejich vlastnosti, tvrdost a 
odolnost proti oxidaci. Oxidace by měla být zvýšena až na teplotu 1 000º C při 
vysokých řezných rychlostech. 
     Podle tvrdosti povlaky dělíme s tvrdostí >40 GPa a supertvrdé povlaky s tvrdostí 
<40 GPa. Mezi supertvrdé povlaky patří kubický nitrid boru, amorfní nitrid uhlíku a 
polykrystalický diamant. 
    

   Obr. 1.25 Pětivrství povlak 3.generace (2)     Obr. 1.26 SK Sandvik Coromant GC4225(2) 
    
 

                                             Obr. 1.27 kontinuální vyhodnocení opotřebení nástroje(2) 
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Supermřížkové povlaky se dělí do 5 skupin: 
1. kovové supermřížky 
2. nitridové supermřížky 
3. karbidické supermřížky 
4. oxidové supermřížky 
5. nitridové, karbidové nebo oxidové supermřížky / kovové supermřížky 
 
Jednokrystalické nitridové supermřížky mají tvrdost 45-55 GPa př.Ti/VN 56 
GPa,Ti/Nb 52 GPa,Ti/CN XCN  45-55 GPa. Vysvětluje to multivrstvé zpevnění. 
     TiC je nejtvrdší povlak a má největší odolnost vůči obraznímu opotřebení, TiN je 
měkčí ,je méně otěruvzdorný, ale je termodynamicky stabilní a odolný proti tvorbě 
výmolu na čele nástroje. 32Al O  má největší otěruvzdornost při vysokých teplotách, 

to při vysokých řezných rychlostech. 
 
1.2.1.2 Metody povlakování 

     Povlakované slinuté karbidy se vyrábějí tak, že na podklad slinutého karbidu 
K,P,M jsou nanášeny povlaky. Je to tenká vrstva materiálu s vysokou tvrdostí a 
vynikající odolností proti opotřebení. Povlaky neobsahují žádné pojiva a má o jeden 
i více řádů jemnější zrnitost a méně strukturních defektů a tvoří bariéru proti 
difúznímu mechanickému opotřebení nástroje. 
     Metody povlakování se rozdělují do dvou skupin: 
Metoda PVD-fyzikální napařování je charakteristická nízkými pracovními teplotami 
pod 500º C. 
     Povlak je nejčastěji vytvářen napařováním - přímé, reaktivní, aktivně reaktivní, s 
asistencí iontového paprsku. Naprašováním - doutnavý výboj. Metodou CVD 
probíhá chemické napařování z plynné fáze. Probíhá za vysokých teplot asi 1 000º-
1 200º C. Je to hlavní metoda povlakování slinutých karbidů a může mít 4 varianty. 
a) tepelně iontová 
b) plazmaticky aktivována 
c) elektronově indukována 
d) fotonově indukována 
     Napařování a naprašování PVD metody má různé techniky. Povlakované 
materiály jsou převedeny do plynné fáze. K nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují 
strukturu a vlastnost deponovaného povlaku patří způsoby vytváření plazmy a 
hodnoty energie iontů, neutrálních částic a elektronů. Iont a rychlé neutrální částice 
z plazmy bombardují povlak a mají různý učinek na vytváření povlaku v závislosti 
na své energii. Energie elektronu by se měla pohybovat v rozsahu 10-10³ eV při 
vytváření povlaku a hustota v rozsahu 10-10 -3cm . 
     K účinkům iontů a rychlých neutrálních částic patří: 
1) tepelná aktivace kondenzujících složek, která zvyšuje jejich pohyblivost² 
2) chemická aktivace probíhá při vytváření sloučenin reakcí Delonových složek² 
3) desorpce atomů nečistoty, které se buď původně nacházely na povrchu 
substrátu, nebo byly přineseny v průběhu depozice² 
4) vytváření aktivovaných center² 
5) odprašování atomu nečistot² 
6) oprašování složek povlaku a po něm následující kondenzace, která napomáhá 
vyplňování mezer mezi jednotlivými ostrůvky povlaku s menší tloušťkou než při 
procesu bez bombardování částicemi² 
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7) iontová implantace 
     Metody s nízkými pracovními teplotami, technologií vytvářející tenkých 
otěruvzdorných vrstev, tzv. plazmaticky aktivované CVD metody : 
1) PCVD 
2) PACVD 
3) PECVD 
4) MWP-CVD 
5) Mikrovlnná plazmatická CVD metoda 
Vytvářejí povlak z plynné fáze. U metody PCVD jsou molekuly reaktivního plynu 
iontovány plazmovým výbojem, který doutná v komoře reaktoru při tlaku 100-300 
MPa. Dosáhne se různé teploty povlakování až na 400º-600º C. U metody PCVD 
jsou molekuly plynu rozkládány neutrálními částicemi, radikály a ionty 
generovanými srážkami elektronů. Ionty dopadající na povrch substrátu v průběhu 
růstu povlaku ovlivňují jeho vlastnosti. Molekuly plynu jsou aktivovány 
prostřednictvím energických elektronů, dochází k snížení teploty reakce. Aktivní 
energie chemické reakce je získána z doutnavého výboje. Radikály do stabilních 
poloh, při růstu povlaků a stávají se jeho součástí. Pohyb radikálů je na povrchu 
ovlivněn teplotou. Při vyšší teplotě vytvářejí hutnější povlak, při nižší teplotě je 
difúze brzděna a povlak má více defektů a nižší hustotu. 
     Metoda CVD a MTCVD je také založena na principu snížení vysokých 
pracovních teplot. Metoda MTCVD umožňuje nanášet povlaky z plynné fáze za 
teplot 700º-850º C. 
     Metoda CVD má teploty nanášející povlaku asi 1 000º C. U metody CVD se 
používá plynný metan a čistý dusík. Metoda MTCVD se používá sloučenina 
acetonitril nebo toxický a hořlavý metylkyanid 
 
 
 
     Metoda PVD 
     Povlaky jsou vytvářeny za sníženého tlaku 0,1-1,0 Pa kondenzací částic atomu, 
které se uvolňují ze zdroje částice terčů, rozprašováním nebo odpařováním. 
Rozprašování-urychlenými ionty Ar vytvořenými ve zkříženém elektromagnetickém 
poli. 
Odpařování-indukčně, nízkonapěťovým obloukem, laserem nebo elektronovým 
paprskem někdy se využívá i klasický odporový ohřev. Uvolněné části jsou 
ionizovány, reagují s atmosférou komory, kterou tvoří inertní a reaktivní plyn Ar,N, 
záporným přepětím jsou urychleny k povrchu objektu, kde se usazují v tenké vrstvy 
homogenního povlaku asi1-5 µm. Povlak je tvořen dopadajícími atomy. Atomy jsou 
na povrchu zachyceny procesy sorpce, pohybují se po povrchu a potom jsou buď 
zachyceny trvalou vazbou, nebo zpětně uvolněny. Díky pohyblivosti po povrchu 
další atomy mohou vytvářet izolované zárodky a ostrůvky rostoucí vrstvy. Ty se 
spojují, tvoří souvislou vrstvu a zvětšuje se tloušťka. Nevýhody metody PVD patří 
relativně složitý vakuový systém a požadavek na pohyblivosti povlakovaných 
předmětů. K výhodám patří povlakování ostrých hran s poloměrem zaoblení pod 20 
µm. 
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Obr. 1.28 Vznik PVD povlaku (2)                       Obr. 1.29 Růsty vrstvy PVD povlaku (6) 
 

 
     Naprašování: 
     Naprašování je depozia částic oddělených z povrchu zdroje odprašovacím 
procesem. 
     Probíhá ve vakuu nebo při nízkých tlacích 0,7-2,0 Pa, kdy se částice dostanou 
na povrchu substrátu bez kolize s molekulami plynu v prostoru se zdrojem a 
substrátem. Metodou se vytvářejí tenké povrchy těžkotavitelných kovu bez ohřevu 
na vysokou teplotu. 
     Katoda je vyrobena z materiálu, který má být nanášen, držáku substrátu, 
odprašovacího plynu, vakuové čerpacího systému a zdroje energie. Doutnavý výboj 
vytvořený elektrickým polem hoří v zředěném inertním plynu př. Ar ve vakuové 
komoře, která má funkci anody. Nad záporně nabitým terčem 500-1 000 V. Vše 
pomocí výboje udržuje argonová plazma, kladné ionty jsou elektrickým polem 
urychleny na terč 
 při dopadu. Z jeho povrchu v důsledku přeměny pohybující energie vyrážejí 
jednotlivé atomy nebo molekuly. 
 
Rychlost eroze terče lze vyjádřit: 
 
 

)min(3,62 1−⋅⋅
⋅= A

mSJ
R

ρ
         (1.1) 

[ ]-2mAcmJ   proudová hustota iontů 

[ ]atomy/iontS   výtažnost naprašování 

[ ]gtm   atomová hmotnost 

[ ]-3mgρ   měrná hmotnost materiálu terče 
 
Naprašování doutnavým výbojem rovinné diody: 
     Skládá se z katody a anody, umístěné proti sobě ve vzdálenosti 50-100 mm. Teč 
(katoda) je chlazena vodou a má dvě funkce. Je zdrojem povlakovaného materiálu 
a zdrojem sekundárních elektronů, které tvoří doutnavý výboj. Se zvýšením napětí 
se zvyšuje intenzita naprašování. Intenzitu naprašování lze zvýšit i změnou tlaku 
pracovního plynu. Při vysokém tlaku intenzita naprašování klesá, plyn atomy 
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rozptyluje. Max.výkon lze zvýšit intenzivním chlazením terče a zlepšením tepelné 
vodivosti na styku terče s podložkou. 
     Nevýhody této metody: 
     Nízká rychlost depozia, ohřev substrátu, relativně malé povlakované plochy. 
 
Účinnost naprašování lze zvýšit magnetickým polem. 
    Magnetické pole se svou intenzitou může ovlivnit elektrony plazmy. Proces je 
provozován při tlacích 0,1 Pa, vysokou proudovou hustotou při nízkém napětí a 
vysokou intenzitou naprašování. Naprašování může existovat několik konfigurací, s 
válcovým a rovinným magnetronem. Magnety magnetronů jsou umístěny podél 
vnějšího okraje, uprostřed katody. Vyvážený magnetron - síla vnitřních a vnějších 
magnetů je stejná, nevyvážený magnetron - jeden magnet je silnější než druhý. 
Magnetické pole vyváženého magnetronu je navrženo tak, aby drželo elektrony, 
tedy plazmu v okolí terče. Nevyvážený magnetron využívá možnosti seřízení 
plazmy poblíž substrátu jako zdroje energetických částic pomocí samostatného 
iontového děla nebo změnou magnetických polí mezi vnitřní a vnější soustavou 
magnetů napravovací katody, aby se plazma rozšířila po povrchu substrátu a 
zajistila iontové bombardování. 
     Výhodou magnetického naprašování je možno oprašovat libovolný materiál 
včetně slitin a nevodičů, rychlost je nižší než odpařování. Pro udržení výboje je 
potřeba inertní plyn Ar. Lze nanášet povlaky tvořené více vrstvami různého 
chemického složení a povlaky s průběžně měnícím složením-gradientní vrstvy. U 
magnetického naprašování struktura povlaku závisí na poměru teplot Sm TT ,/TS  (ºK) 

skutečná teplota povlaku v průběhu depozice, mT  (ºK) teplota jeho tavení. 

     Jemnozrnná struktura ( mT/TS < 0,3) obsahuje kuželovitá vláknitá zrna, vysoká 

hustota mřížkových defektů a pórů. 
     Hrubší sloupkovitá zrna v rovině č.2 ( 5,0/T0,3 S ≤≤ mT ) jsou za výsledným 

zvýšením intenzity povrchové a objemové difúze při vyšších teplotách. V rovině č.2 
zrna vytvářejí silně fazetové vrcholy, povrch povlaku je hladký a má matný vzhled. 
       V rovině č.3 ( 5,0/TS ≥mT ) v důsledku difúze nebo rekrystalizace narůstá šířka 

sloupkovitých zrn. 
Výhody multivrstvého povlaku: 
     Vyšší odolnost při mikrovydrolování a vyvrtávání, při frézovacích operacích. 
Snížení abherzního opotřebení. 
Jednotlivá sloupková zrna konvenčních PVD povlaků při mechanickém zatížení 
deformují, způsobuje delaminaci povlaku, šíření trhlin v kolmém směru. U 
multivrstvých povlaků se vyskytuje pouze minimální delaminace, bez plastické 
deformace a šíření kolmých trhlin. 
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                        Obr. 1.30 magnet.pole vyváženého a nevyváženého magnetronu (2) 
 

 
Radiofrekvenční naprašování: 
     Umožňuje depozici povlaku z nevodivých terčů, ze kterých nelze získat materiál 
přiložením stejnosměrného proudu. Časová změna přiloženého napětí frekvencemi 
používanými u naprašování 5-30 MHz, nejčastěji 13,56 MHz. První část cyklu zapálí 
náboj na terči, druhé části výboj je zhašen. 
     Při použití stejnosměrného napětí probíhá povlakování při nižším vakuu (0,7-2,0 
Pa), elektrony kmitají vysokou frekvencí a mají dostatek energie pro ionizační 
srážky a počet ztracených elektronů může být snížen. Možno tvořit vodivé, 
polovodivé a nevodivé povlaky. 
 
Naprašování iontovým paprskem: 
 
Metoda zajišťuje vynikající abherzi , vysokou čistotu povlaku při nízkým tlaku 0,01 
Pa a velmi nízký ohřev substrátu. Iontový paprsek je namířen na terč 
požadovaného materiálu. Zdrojem iontového paprsku je inertní nebo reaktivní plyn. 
     Dvě konfigurace při vytváření tenkých povlaků iontovým paprskem: 
1) Ionty zdroje nasměřovány na terč a oprášený materiál se ukládá na substrátu ve 
formě tenké vrstvy. 
2) Ionty ze zdroje nasměřovány na substrát, který je povlakován materiálem 
generovaným nějakým nezávislým způsobem. 
     Oprašování iontovým paprskem umožňuje řízení teploty substrátu, tlak plynu, 
úhlu depozice volbou bombardovacích částic a nezávislé řízení proudu a energie 
iontového paprsku. 
 
     Výhody naprašování: 
a) lze oprašovat a ukládat prvky, slitiny, chemické sloučeniny² 
b) oprašovaný terč je stabilním zdrojem par a má vysokou životnost² 
c) terč může mít různé tvary, např. deska, pruh, válec² 
d) velmi nízké zatížení tepelnou radiací² 
e) terč a substrát mohou být blízko sebe²  
f) depoziční komora může mít malý objem² 
 
      Nevýhody naprašování: 
a) intenzita naprašování ve srovnání intenzitou tepelného odpařování je nízká² 
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b) terče drahé, využití materiálu špatné² 
c) většina materiálu dopadající na terč se mění v teplo, které se musí odvádět² 
d) u reaktivního naprašování je nutné přesné řízení složení plynné atmosféry, aby 
nedošlo k znečistění terče² 
e) velmi vnitřní napětí v povlaku² 
 
 
Napařování: 
     Procesech napařování je materiál odpařován z terčů, které jsou ohřívány 
různými způsoby. Substrát může být připojen na požadované přepětí použitím 
stejnosměrného nebo střídavého proudu. Napařování probíhá ve vakuu při nízkém 
tlaku. Střední volná dráha v porovnání se vzdáleností terče – substrát je velmi velká 

72 10105 −⋅ cm. 
     Podle způsobu ohřevu jsou odpařovací zdroje klasifikovány pro přeměnu 
z tuhého nebo kapalného stavu do plynné fáze. Nejjednodušími odporovými zdroji 
jsou vyhřívané dráty a kovové fólie různého typu. Jsou z kovu, vysokou teplotou 
tavení (W,Mo,Ta) a nízký tlak par nekontaminovaný vytváří povlak. Pod 100º C jsou 
vyráběny z platiny, železa nebo niklu. Odpor zdrojů je malý, nevyžaduje vysoké 
napájení 1-3 KW, proud 
 2-500 A. Odpařený materiál je někdy na drát nanášen elektrolytickou metodou. 

 

   Obr. 1.31 EB.PVD zařízení (2)                         Obr. 1.32 Odporové odpařovací zdroje (2) 
 
 

                         Obr. 1.33 Odpařování s magnet.vychýleným elektronovým paprskem (2) 
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     Výhody odporového odpařování: 
1) lze deponovat vysoce čisté povlaky² 
2) zdrojem odporového materiálu může být tuhé těleso libovolného tvaru a čistoty² 
3) přímočará dráha a omezený povrch zdroje umožňuje použití různých masek pro 
vymezení povrchu substrátu, na který se ukládá povlak a clona mezi zdrojem a 
substrátem pro zabránění depozice² 
4) relativní snadné sledování a řízení² 
5) nejlevnější PVD metoda² 
     Odpařování elektronovým svazkem mají dvě výhody - velmi vysokou výkonovou 
hustotu a možnost vodního chlazení odpařovaného materiálu. 
 
     Nevýhody odporového odpařování a odpařování elektronovým paprskem: 
1)obtížná depozice mnoha slitin a sloučenin² 
2) může vést k nanášení nečistot do vytvářeného povlaku chemické reakce mezi 
odpařovaným materiálem a jeho nosičem² 
3) přímočará dráha a omezený povrch zdroje způsobí špatné pokrytí povrch 
složitých tvarů a nerovnoměrnou tloušťku povlaku² 
4) nízké využití materiálu zdroje² 
5) vysoké zatížení tepelnou radiací² 
6) potřeba velké vakuové komory² 
 
Obloukové odpařování: 
     Využívané katodické obloukové systémy mohou být dva druhy. Pulzní oblouk 
opakovaně zapalován a zhášen pomocí kondenzátoru. Výhodou je, že terč mezi 
jednotlivými cykly je v chladném stavu, nevýhodou pokles rychlosti povlakování. 
Kontinuální - jednoduchost systému a vynikající využití celého terče. Nevýhodou 
tvorba mikročástic, které znečisťují povlak. Největší výhodou obou systému je 
vysoká úroveň ionizovaných atomů v plazmě. 
 
Vakuové obloukové katodové napařování. 
     Napařování se skládá z centrální válcové katody, vyrobené z titanu a eutetických 
slitin Al Si. Katoda je chlazena vodou , tlak v komoře je 0,2 Pa. Pohyb katodové 
skvrny je ovládán magnetickým polem. Substráty s teplotou 550º C jsou umístěny 
na rotujících držácích, které jsou symetricky rozmístěny kolem centrální katody. 
 
Výhody obloukového odpařování: 
1) variabilní uspořádání² 
2) lze odpařovat všechny elektricky vodivé materiály² 
3) plazmový oblouk efektivně ionizuje odporový materiál i reaktivní plyny² 
4) před depozicí mohou ionty materiálu povlaku urychleny na vysokou energii² 
5) nízké zatížení tepelnou radiací (katodická oblouková depozice)² 
6) reaktivní plyny jsou aktivovány plazmou, což zlepšuje procesy depozice² 
7) znečistění terče je menší než u reaktivního napařování² 
 
Nevýhody obloukového napařování: 
1) jen elektricky vodivé materiály² 
2) vysoké zatížení tepelnou radiací (anodová oblouková depozice)² 
3) roztavené kapénky vyvržené z katody se mohou dostat do povlaku a vytvořit na 
jeho povrchu kuličky² 
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   Laserem indukované odpařování je odpařování materiálu z povrchu terče pomocí 
laserového paprsku. 
     Omezení laserového odpařování: 
1) pro laser složitý přenosový a zaostřující systém 
2) najít vlnovou délku, která by byla kompatibilní s absorpčními vlastnostmi 
odpařovaného materiálu. 
3) velmi nízká energetická účinnost 
4) malá velikost povlakovací plochy 
5) rozstřikovací efekt vytvoří mikročástice velikosti 0,1-10,0 µm, sníží kvalitu 
povrchu 
 
 
 
Iontová implantace: 
    Je to hybridní proces PVD metody povlakování, kterého povrch substrátu nebo 
deponovaný povlak je bombardován svazkem částic s vysokou energií. Zdrojem 
deponovaných složek může být odpařování, oprašování, plyny nebo páry. 
     Iontovou implantací se nanášejí povlaky různého složení s výbornými 
mechanickými vlastnostmi i na tepelně zušlechtilé materiály nebo plasty. 
     Povlakování iontovou metodou trvá asi 2 až 5 hodin. 
Posloupnost činností: 
1) Vložení chemicky čistého předmětu na pracovní stolek, vložení vsázky do 
komory 
2) uzavření komory, tlak 0,005 Pa 
3) chlazení komory po dosažení vakua 
4) ohřev a čistění povlakovaných předmětů iontovým bombardováním v ochranné 
atmosféře 
5) depoziční proces v reaktivní atmosféře, vytvoření mezivrstvy a nanášení vrstvy 
povlaku 
6) chlazení vsázky ve vakuu a napouštění dusíku do komory 
7) otevření komory a vyjmutí vsázky 
 
     Výhody iontové implantace: 
1) přivedení velkého množství energií² 
2)odstranění kontaminované vrstvy na povrchu substrátu bombardováním částic 
s vysokou energií² 
3) přesné definované složení povlaku² 
4) rovnoměrný průběh procesu a s ním spojený růst vrstvy povlaku² 
5) pro zlepšení vlastností povlaku lze použít řízené bombardování² 
6) vlastnosti povlaku jsou méně závislé na dopadu toku deponovaného materiálu² 
7) vynikající adheze povlaku k podkladu² 
8) vysoká hustota povlaku² 
9) možnost snížení teploty substrátu pod 100º C² 
10) široký rozsah podkladových i povlakových materiálu povlaky 
TiCn,TiAlVN,CrN,CrAlN² 
 
Nevýhody iontové implantace: 
1) potřeba řídit mnoho procesových parametrů² 
2) obtížné docílit rovnoměrného bombardování celého povrchu substrátu² 
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3) za určitých podmínek mohou bombardovací plyny zůstat zachyceny v rostoucím 
povlaku² 
4) za určitých podmínek mohou být v povlaku vytvořena nadměrná tlaková napětí² 
 
 

         Obr. 1.34 Oblouková iontová implantace(2)      Obr. 1.35 CVD povlakovací zařízení(2) 
 
 
     Metoda CVD: 
     Různé CVD metody: 
Nízkotlaká CVD metoda, metoda CVD se žhavícím vláknem, laserem indukovaná 
CVD metoda, metoda CVD s lavinovým plazmatickým výbojem. 
     Metoda HFCVD se žhavícím vláknem využívá wolframového vlákna ohřátého na 
2400º C vzdálené od substrátu 80 mm. Depozice povlaku je vyšší než u klasické 
metody CVD. Metoda se používá k vytvoření diamantových povlaků. 
     LICVD metoda je laserem indukovaná metoda CVD. Existuje ve dvou 
variantách, pyrolitická a fotolitická. 
     Pyrolitická metoda jsou molekuly plynu na mezi fázovém rozhraní plynu, substrát 
štěpený lokalizovaným ohřevem substrátu, na který dopadá paprsek laseru. 
     Fotolitické metody molekuly jsou poblíž substrátu štěpeny fotochemickou reakcí. 
     Metoda CACVD plazmatickým výbojem je princip reaktoru, který využívá 
homogenního sloupce lineárního plazmatického výboje. Pracuje v tlaku 13 Pa až po 
atmosférický tlak v plynném prostředí 42H-Ar CH− . Držák substrátu působí jako 
virtuální obal který udržuje výboj v katoru s rozmístěnými substráty. Plazmatický 
výboj je tvarován magnetickým polem. Metoda umožňuje nanášet diamantové 
povlaky na 3D substráty. 
     V CVD procesech jsou používány dva druhy reaktoru. Reaktor s horkou stěnou a 
reaktor se studenou stěnou. 
     Na rozhraní podklad - povlak lze rozlišovat několik charakterových přechodových 
oblastí nebo mezivrstev: 
1) mechanická přechodová oblast 
2) přechod monovrstva / monovrstva. Tento přechod se tvoří, když má povrch 
podkladu velmi nízkou drsnost a mezi povlakem a podkladem nedojde k vzájemné 
difúzi 
3) spojený přechod 
4) difúzní přechod 
5) pseudodifúzní přechod 
 
Reakce metody CVD lze rozdělit 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List 

 

 40 

 
1) reakce tepelného rozkladu 
 
 
2) redukční reakce-plynná sloučenina rozložena redukčním činidlem 
 
 
3) substanční reakce v molekulách Ax, prvek nahrazen prvkem B 
 
 
4) disproporční reakce –oxidační číslo prvku roste nebo klesá během tvorby dvou 
nových složek 
 
 
 
 
Výhody povlakování CVD metodou: 
1) vysoká hustota povlaku² 
2) vysoká teplotní stabilita povlaku² 
3) vysoká homogenita povlaku² 
4) vynikající adheze k podkladovému materiálu rovnoměrné tloušťky² 
5) možnost vytvořit poměrně složité vrstvy² 
6) ekonomicky výhodná tvorba silných vrstev povlaku² 
7) elativně nízké pořizovací náklady²  
 
Nevýhody CVD metody: 
1 )vysoká pracovní teplota² 
2) nelze vytvářet některé povlaky² 
3) vysoká energetická náročnost² 
4) dlouhý pracovní cyklus 8-10 hodin² 
5) tahová napětí ve vrstvě² 
 

1.2.1.3 Čistění a úprava nástrojů před povlakováním 

     Broušení, leštění, kartáčování: 
U nástrojů ze slinutého karbidu se provádí rektifikace břitu 
Výběr vhodného brusiva a jeho nosiče. 
 
Odmaštění: 
Odmaštění konzervačních a jiných mastných látek z povrchu nástrojů. Používají se 
průmyslová odmašťovadla na bázi ropných derivátů. 
 
Mokré čistění: 
Kombinace metod s využitím oplachů, ultrazvuku, elektrochemické metody, 
vakuového sušení nebo odstranění vyhřátím či odpařením těkavých kapalin. 
Zařízení tvoří mycí linky se samostatnými mycími a oplachovanými vanami 
 
 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List 

 

 41 

                             Obr. 1.36 Mycí linka (7) 
 

Pískování: 
Pískování se používá v sériové výrobě. Odstranění nečistit, které pevně ulpívají na 
povrchu nebo jsou uchyceny v mírně pórovitém povrchu. Používá se abreziva SiC 
nebo 32Al O  zrnitostí 20-100 µm. 

 
Odjehlování: 
 
Odstranění starých povlaků. 
Provádí se chemickou a elektrochemickou metodou a využívá se silných oxidačních 
činidel. 
Používá se u povlaku HSS roztok peroxidu vodíku, vody a tetranatriumdifosfátu 
ohřátý na 70º C. U slinutých karbidů se používá s nižší koncentrací peroxidu 
vodíku, aby nedocházelo odleptání kobaltu. 
 
Čistění v průběhu procesu povlakování 
Čistění probíhá na atomární úrovní. První fáze odplyněno nástroje předehřevem ve 
vakuu. 
 
Žíhání ve vakuu 
Dostatečné odplynění porézních pájek u nástrojů s pájenými břity. 
 
Omílání v granulátech 
U slinutých karbidů lze zlepšit abhézi povlaku na funkčních plochách nástroje. Jsou 
omílány ve směsi na jemných abrazivních zrn a drcených ořechových skořápek. 

                                       Obr. 1.37 Funkční plochy nástroje před a po omílání  (2) 
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1.2.1.4 Zkoušení povlaků 

     Mezi vlastnosti fyzikální a mechanické a také řezný výkon povlakovaných SK 
patří druhy povlaků a jeho tloušťka, metoda povlakování a substrát. Pro řezný 
výkon je důležitá drsnost povrchu povlaku a koeficient tření. 
     Povlak 32Al O má vynikající termochemickou stabilitu a má vyšší trvanlivost než 

TiC při vysokých řezných rychlostech, kde je tepelné opotřebení. U menších 
rychlostí je TiC lepší než 32Al O . Povlaky podle tepelného opotřebení lze sestavit 

TiCTiCNTiNO 〉〉〉32Al . Odolnost proti obraznímu opotřebení TiCTiCNTiNO 〈〈〈32Al . 

     Tloušťka povlaku je regulována v rozsahu 5 až 10 µm. Pro frézování jsou určeny 
tenké povlaky PVD, poněvadž břit je vystaven rázům a u tlustých povlaků dochází 
k mikrovydrolování. 
     Ohybová pevnost SK povlakovaných CVD metodou s rostoucí tloušťkou vrstvy 
klesá, kdežto u SK povlakovaných PVD metodou se nemění pevnosti 
povlakovaných proti nepovlakovaným, je asi 5-10 %. SK povlakovaných metodou 
PVD mají vyšší pevnost v ohybu a vyšší odolnost proti vydrolování než SK 
povlakované metodou CVD. Metodou CVD mají lepší adhezi a odolnost proti 
opotřebení. CVD povlaky se používají pro soustružení, PVD povlaky pro 
frézování.PVD se používají také pro šroubové vrtáky. Povlaky pro obrábění mají 
vyšší tvrdost než SK, snižují řezné síly, teploty a koeficient tření a brání difúznímu 
mechanickému opotřebení. Odolnost povlaku proti oxidaci za zvýšených teplot. 
 
     Diamantové povlaky: 
Dva typy diamantových povlaků 
1) povlaky, které jsou tvořeny shlukem malých krystalů zrnitosti 1-10 µm. Každý 
krystal je identický s přírodním diamantem vyrobeným při vysokém tlaku, má vyšší 
čistotu. Jsou vázány osmistěnnými nebo kubickými rovinami nebo kombinací 
v krystalografickém směru kolmém k substrátu. 
2) povlaky z materiálu podobných diamantu DLC, a-C amorfní uhlík, a-C:H amorfní 
uhlohydrát, ta-C tetrahedrální amorfní uhlík, HDLC hydrogenovaný DLC. 
 
 
 
 
  
 Tab.1.3 Vlastnosti CVD povlaků (2) 
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     Povlaky z diamantu 
     Diamantové povlaky se nanášejí chemickou metodou CVD při nízkých tlacích ze 
směsi metanu a vodíku, která je chemicky vybuzena, aby produkovala vodík a 
uhlovodíkové radiály. Používá se mikrovlnné záření. 
Diamantová vrstva se tvoří na substrátu ohřátém na teplotu 900º C a umístěném 
poblíž vylučovacího plynu. Tlak je 2,67-13,3 KPa, depoziční rychlost pohybuje 0,1-
10,0 1m −hµ , podle výkonu reaktoru. 
     Dalšími metodami CVD jsou CACVD, CFCVD, HFCVD, LCVD. 
     Problémem nanášení diamantových povlaků na substráty ze SK je nízká adheze 
mezi povlakem a podkladem. Kobaltové pojivo podporuje vznik grafitu na povrchu 
substrátu a ten snižuje abhézi. 
     Zlepšení abhéze mezi diamantovým povlakem a substrátem ze SK: 
1) výběr substrátu s nízkým obsahem kobaltu 
2) zvýšení drsnosti povrchu substrátu před povlakováním 
3) snížení teploty substrátu při povlakování 
4) zajištění vysoké rychlosti ukládání diamantové vrstvy v průběhu povlakování 
 
Postupy zlepšení: 
1) odstranění kobaltu z povrchu pomocí kyseliny sírové, kyseliny chlorovodíkové 
2) oduhličení povrchu substrátu před povlakováním pomocí směsi plynu 2H  + 2 % 

2O  -obnažení zrn WC 
3) zdrsnění povrchu substrátu 
4) použití etylalkoholu jako plynného zdroje uhlíku – odstraňuje z povrchu kobalt a 
obnažuje zrna WC 
5) vytvoření mezivrstev na rozhraní substrát / povlak 
 
     Zkoušení povlaků: 
     Základní vlastnosti a parametry povlaků lze zařadit chemické a fázové složení, 
mikrostrukturu, tloušťku, typy vazeb, přítomnosti nečistot na mezifázových 
rozhraních, tvrdost, drsnost povrchu, koeficient tření abhézi, kohézi, chemickou 
stabilitu, vodivost a roztažnost, elektrickou vodivost, magnetické vlastnosti. Pro 
řezné materiály důležité vlastnosti odolnost proti opotřebení, vliv povlaku na 
trvanlivost nástroje, drsnost povrchu obrobené plochy. 
    Posuzování vlastností tvrdých a otěruvzdorných povlaků patří  
1) mikrostruktura na lomech nebo výbrusech vzorků. Zobrazení optickým 
mikroskopem, pomocí elektronové mikroskopie, elektronového rastrovacího 
mikroskopu. 
2) chemické a fázové složení 
3) GD-OES optická emisní spektroskopie s doutnavým výbojem 
4) EDX energieově disperzní analýza, která detekuje přítomné chemické prvky na 
základě rozlišování energie jejich charakteristického rentgenového záření, 
doplňkem může být elektronový rastrovací mikroskop 
5) WDX vlnově disperzní analýza, která detekuje prvky na základě rozlišení vlnové 
délky jejich charakteristického rentgenového záření 
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6) ERD analýza lehkých a středně těžkých chemických prvků založená na detekci 
atomů vyražených dopadajícími ionty, měření jejich spektra energií a četnosti lze 
stanovit hloubkový profil detekovaného prvku 
XRD metoda využívá principu rentgenové difrakce pro kvalitativní a velmi 
orientačně i kvantitativní analýzu, měření mřížkových parametrů nebo stanovení 
velikosti zrn 
XPS rentgenová fotoelektronová spektroskopie pro analýzu ionizační energie atomů 
v povrchové vrstvě vzorku metoda detekuje vlnovou délku a intenzitu 
charakteristického rentgenového záření 
 

                                    Obr. 1.38 Elektronový rastrovací mikroskop (2) 
 
 
 

Tvrdost a mikrotvrdost: 
     Při zkoušce tvrdosti se povrch zkoušeného tělesa zatěžuje tlakem nějakého 
cizího tělesa a výsledky tohoto působení se kvantitativně  vyjádří jako hodnota 
tvrdost. 
Brinellova metoda indentorem je kulička hodnota tvrdosti je HB 
Nevhodná pro použití měření nástrojových materiálů. 
Rockwellova metoda indentorem je diamantový kužel s vrcholovým úhlem 120º 
nebo ocelová kulička. 
Vtisk tvrdosti HRA kužel síla 580 N 
                       HRC kužel síla 1471 N 
                       HRB kulička síla 981 N 
Použití pro nepovlakované SK, pro povlakované SK nevhodná. 
Vickersova metoda identorem je pravidelný čtyřboký diamantový jehlan, vrcholový 
úhel 136º. 
Poměr zatížení síly a povrchu vtisku. 
Zatížení 49-981 N 
Mikrotvrdost menší než 2 N 
Hodnoty HV5 
Měření nepovlakovaných materiálu a při malém zatížení i povlakovaných materiálů. 
Knoopova metoda indentorem je čtyřboký diamantový jehlan kosočtvercovou 
základnou poměr 7/1 vrcholovými úhly 176º30´ a 130º. 
Možno použít k měření tvrdosti povlaků větší tloušťky. 
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     Mikrotvrdost je měřena Vickersonovu metodou při nízkých zatěžovacích silách 
řádově mN. 

                             Obr. 1.39 Přístroj pro měření mikrotvrdosti povlaků (2) 
 
 
Tloušťka: 
     Nejdůležitější charakteristika tvrdých a otěruvzdorných povlaků, ovlivňuje řezné 
síly v průběhu obrábění a trvanlivost nástroje. 
     Používá se k měření tloušťky povlaku destruktivní metody nejčastěji metoda 
kalotest. Metoda je založena na principu rotující kuličky, na kterou je nanesena 
diamantová pasta , která na povrchu povlaku vzorku vybrousí kulový vrchlík, v 
němž lze je možno rozpoznat mezikruží reprezentující hodnocený povlak. Je 
potřeba mikroskop s měřením menším než 1 mm. 
 

 

                       Obr. 1.40 Zařízení pro stanovení tloušťky povlaků (2) 
 
 
 
Touto metodou možno rozlišit vrstvy vícevrstvých povlaků, stanovit jejich typ a 
počet. 
 
Vtisková zkouška: 
     Vtisková zkouška je založena na specifikaci napětí, která jsou potřeba pro 
překonání vazeb mezi povlakem a substrátem při statické vtlačování identitu. 
Účinek vtiskem generovaného napětí na rozhraní systému tenká vrstva-substrát 
klasifikována podle tvaru a rozměru trhlin a oblastí delaminace povlaku. Vtisky jsou 
rozděleny do tříd: adhezní  a kohézní k číslu, která charakterizují stupeň poškození 
vrstvy prasknutím a odlupováním. 
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                                Obr. 1.41 Vtisk v diamantové povlaku (2) 
 
 

Vrypová zkouška: 
     Je to klasická zkouška vyhodnocení adheze mezi povlakem a substrátem. Je 
založena na postupném vnikání hrotu diamantového kužele do povrchu 
pohybujícího se povlakovaného vzorku, přičemž zatěžující síla F je konstantní nebo 
se plynule zvyšuje (0-200 N).Proměnlivá síla přináší více informací o abhézních a 
kohezních vlastnostech povlaku. Zkouška podle normy ASTM C1624-05 se používá 
pro tenké vrstvy karbidy, oxidy, nitridy, diamant. 
Vyhodnocené parametry: 
1) poškození vrstvy povlaku podél stopy vrypu i na jeho dně, a to ve vztahu 
k velikosti zatěžující síly. Hodnocení závisí na zkušenosti operátora, který stanovuje 
místo, typ a míru poškození povlaku. Analýza morfologie vrypu se stanovuje 
pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu  
2) průběh normálové F a tangenciální síly působí na indentor, hodnoty koeficientu 
tření         . 
3) signál akustické emise. Podle signálu akustické emise možno hodnotit abhézní i 
kohezní porušení vrstvy, začátek průniku indentoru do substrátu kritické zatížení L, 
skokovým zvýšením hodnoty akustické emise 
Porušených tenkých vrstev lze klasifikovat následujícím způsobem. 
1) trhlinky přes celou tloušťku vrstvy, 
    Křehké tahové trhlinky za indentorem 
    Tvárné tahové trhlinky 
2) stejnoúhlé trhlinky-vrstva povlaku je ohýbana dovnitř vrypu 
3) poruchy na fázovém rozhraní 
     Vrásnění před indentorem 
     Odlupování v důsledku vrásnění před indentorem 
     Odlupování v důsledku vyrovnávání pružné deformace za indentorem 
     Klínové odlupování 
     Štěpení ve vrstvě 
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Obr. 1.42 Vrypová zkouška (2)                       Obr. 1.43 Vrypy v PVD povlaku (2) 
 

 
Třecí zkouška: 
     Ke tření a opotřebení dochází, když dvě tělesa jsou v zájemném kontaktu a 
součastně se vůči sobě pohybují působením zatěžující síly. 
     Tření a opotřebení je ovlivněno materiály těles a jejich vlastnosti, velikosti 
zatěžující síly, velikostí a drsností kontaktních ploch, rychlostí pohybu, teplota. 
     Laboratorní třecí zkoušky jsou zaměřeny na stanovení součinitele tření a jeho 
změn v průběhu zkoušky a to vzájemné kombinací dvou materiálů , vzorku a 
zkoušejícího tělesa. Při zkoušce na povrchu zkoušeného vzorku se vytváří stopa 
opotřebení. Měření tvarových a rozměrových parametrů se stanoví pomocí 
profilometru a analýzou morfologie stopy pomocí optického mikroskopu nebo 
elektronového rastrovacího mikroskopu lze získat informace o procesu opotřebení 
sledovaného vzorku a následné chování celého systému substrát – povlak. 
     .Existují dvě kategorie: 
Pin-on-disc zkušebním těliskem je válcový kolík, diskem je zkušební vzorek 
Ball-on-disc zkušebním tělískem je kulička, diskem je zkušební vzorek 
 
 

       Obr. 1.44 Stopa třecí zkoušky na povrchu povlakovaných vzorků (2) 
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1.3 Struktura a  vlastnosti 

     Vlastnost řezných nástrojů ze slinutých karbidů závisí především na složení a 
zrnitosti materiálu, množství a velikosti strukturních defektů. Příčiny pórovitosti 
slinutých karbidů patří nízký obsah uhlíku (póry pod 25 µm), nedostatečné 
rozmělnění směsi (póry pod 25 µm), nehomogenita (nedostatečné promísení 
směsi), zachycené plyny (nedokonale utěsnění pece, průnik 2N  a CO do výlisku), 
nečistoty (póry 25-100 µm). 
     Omezené slinování způsobuje nízký obsah uhlíku, snížení pojiva. Obsah pojiva 
ovlivňuje fyzikální a mechanické vlastnosti slinutých karbidů bez ohledu na jejich 
typ. Obsah kobaltu 2-13 %. 
     Když obsah kobaltu ve slinutém karbidu roste: 
Klesá měrná hmotnost 
Klesá tvrdost 
Klesá relativní odolnost proti abrazi 
Klesá modul pružnosti v tahu 
Klesá modul pružnost ve smyku 
Roste pevnost v ohybu 
Roste Poissonovo číslo 
Klesá pevnost v tlaku 
Roste pevnost v tahu 
Roste vrubová houževnatost 
Mírně roste únavová pevnost 
Roste koeficient délkové roztažnosti 
Klesá tepelná vodivost  
Klesá intenzita elektromagnetického pole 
Roste magnetická permeabilita 
 

1.3.1 Struktura 

     Pomoci aplikovaného mikroskopu lze sledovat mikrostrukturu slinutých karbidů 
na  vybroušené nebo vyleštěné ploše. 
 
 
     Mohou se použít metody: 
Chemické leptání 
Elektrolytické leptání 
Oxidace ohřevem 
Určitou metodou lze vyvolat jen určitou strukturu nebo i celkovou strukturu slinutého 
karbidu se všemi složkami. 
     Skupina slinutých karbidů je tvořena z WC a Co. Mají tuhou strukturu zrna WC: 
Typ f1 drobná nepravidelná nekrystalická zrna 
Typ f2 pravidelná zrna krystalického tvaru, vzniká rekrystalizací karbidu wolframu 
při slinování 
Typ f3 rekrystalovaná zrna WC větších rozměrů s podlouhlým jehlicovitým tvarem 
Typ f1+f2 strukturní složka představující smíšená zrna nestejného tvaru a velikosti  
Fáze gama pojícího kobaltu s malým množstvím rozpuštěného WC 
Fáze eta podvojný karbid CCo33W s malým obsahem uhlíku 
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Grafit, volný uhlík 
 
WC zrno typu f2 a f3, přítomnost eta fáze nebo grafitu je ve struktuře slinutého 
karbidu nežádoucí v struktuře K,P,M ovlivňuje fyzikální a mechanické vlastnosti, což 
je měrná hmotnost, tepelná vodivost, tvrdost ohybová a tlaková pevnost. 
 
 

                Obr. 1.45 Vliv struktury na mechanické vlastnosti SK (2) 
 

1.3.2 Vlastnosti SK typu WC-Co 

     Vlastnosti slinutých karbidů WC - Co závisí na velikosti zrna tvrdé fáze. Je 
snahou používat jemnozrnné prášky. Ovlivňuje mechanické vlastnosti při řezném 
výkonu. 
 
 
 
     Fyzikální vlastnosti SK typu WC-Co: 
     SK měrná hmotnost je veliká vzhledem velké měrné hmotnosti WC. S rostoucím 
obsahem Co však klesá také nežádoucí přísady, jako grafit se měrná hmotnost 
snižuje. 
 
Tepelná vodivost typu WC-Co: 
 
     Tepelná vodivost SK s obsahem Co(do 30 %) pohybuje mezi 50-105 1-1Wm −K . 
Když pojivo obsahuje Ni, tak tepelná vodivost ještě klesá. Ve srovnání SK 
s rychlořeznými oceli je tepelná vodivost WC - Co 2 až 3krat větší. Tepelná vodivost  
klesá se vzrůstající teplotou. Nižší teplota vodivosti má vliv na tepelně zatížení 
stroje, protože teplo je odváděno ve větší míře z obrobku. Je odolnější proti 
teplotním šokům. 
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Vztah: 
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Délková roztažnost typu WC-Co: 
 
       Délková roztažnost závisí na obsahu Co. Je nižší než u oceli. 
 
Elektrická vodivost typu WC-Co: 
 
     Elektrická je asi 17,0-24,3 µΩcm obsahem Co se moc nemění. 
 
Magnetické vlastnosti typu WC-Co: 
 
       Magnetické vlastnosti jsou podmíněny přítomnosti Co - feromagnetické složky. 
Magnetická vlastnost - koercitivní síla je dána stavem napjatosti kobaltové fáze, 
která rovná na stupni disperze této fáze, čím jemnější jsou jednotlivé oblasti pojiva - 
koercitivní síla roste. 
 
     Mechanické vlastnosti: 
Tvrdost: 
     Tvrdost slinutých karbidů WC - Co závisí na obsahu kobaltu a velikosti zrna 
karbidické fáze. Slinuté karbidy mají tvrdost 780-1850 HV. SK se používají 
především za vysokých teplot, je to nejdůležitější vlastnost závislosti tvrdosti na 
teplotě. S rostoucí teplotou prudce tvrdost klesá u slinutých karbidů, ale zůstává 
v oblasti pracovních teplot řezného nástroje a je vyšší než tvrdost u rychlořezných 
ocelí. Ultrajemné slinuté karbidy zachovají tvrdost i při teplotách 700º-800º C. 
 
 
 
Pevnost v ohybu: 
     Pevnost ohybu roste u SK s větším obsahem kobaltu a hrubším zrnem a po 
dosažení max. hodnot, která je závislá na velikosti zrn WC s růstem obsahu Co 
klesá. Pevnost v ohybu klesá se zvyšující se teplotou s větší intenzitou v materiálu 
s vysokým obsahem Co. Metoda HIP zvýši ohybovou pevnost v ohybu v rozmezí 
1 000-3 000 MPa. V dnešní době výrobci dosahují ohybové pevnosti v rozsahu 
2 000-4 700 MPa. 
 

 
Pevnost v tlaku: 
 
     WC-Co slinuté karbidy mají vyšší pevnost v tlaku než jiné technické materiály. 
Pevnost v tlaku je závislá na obsahu pojiva a velikost zrna karbidické tvrdé fáze. 
Pevnost v tlaku se pohybuje v rozmezí 3 000-6 200 MPa. V dnešní době až 3 000-
6 200 MPa. Tlaková pevnost klesá s rostoucí teplotou, při teplotě 800º C je asi 
3 000 MPa. 
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Pevnost v tahu: 
 
Měření takové pevnosti slinutých karbidů je velmi problematické. Materiály mají 
vysokou křehkost a nízkou tažnost. Mez v tahu tvoří asi 50-56 %. 
 
Mez pevnosti v ohybu: 
 
Materiály SK s obsahem 6-11 % Co a velikostí zrna 1,2-4,0 µm mají pevnost v tahu 
2 200-2 600 MPa. 
 
Modul pružnosti v tahu a smyku: 
 
WC-Co slinuté karbidy mají modul pružnosti v tahu 3krat větší než rychlořezné 
oceli. S vyšším obsahem Co hodnota modulu pružnosti klesá. Závisí také na 
velikosti zrna. Větším zrnem klesá.Klesá i s roztoucí teplotou. Modul pružnosti se 
pohybuje v rozmezí 440-670 GPa.Modul pružnosti ve smyku je asi 170-270 GPa. 
 
Lomová houževnatost: 
 
Lomová houževnatost 
 

2/3

2/1

)/(

)2/(203,0

uc

uH
K V

IC

⋅⋅
=        (1.3) 

 

VH    Tvrdost (MPa) 

u    Délka úhlopříčky vtisku (m) 
c    Celková délka centrální trhliny (m) 
      Je definována jako kritická hodnota součinitele intenzity napětí v okamžiku 
nestabilního šíření trhliny a je mírou odolnosti tělesa s definovanou trhlinou proti 
křehkému porušení 
     Lomová houževnatost slinutých karbidů WC - Co se zvyšuje se zvětšujícím 
obsahem kobaltu a rostoucí velikosti zrna WC. Do teploty 500º-700º C je lomová 
houževnatost konstantní ,pak roste. 
     Se rostoucím Co roste citlivost materiálu na trhliny, protože se zvětšuje jejich 
hustota, rychlost šíření trhlin klesá. Lom v WC-Co s vysokým obsahem Co nastává 
v důsledku tvarového lomu. Může nastat také lom podél rozhraní WC/Co, dekoheze 
po hranicích zrn WC a trankrystalický lom přes zrna WC. 
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Obr. 1.46 Závislost tvrdosti na obsah.Co a                Obr. 1.47 Závislost tvrdosti na  
   vel. zrn WC (2)                                                       teplotě  (2) 
 
¨ 
 

     Obr. 1.48 Závis. tvrdosti na vel.zrn WC            Obr. 1.49 Závislost pevnosti v ohybu  
      obsah Co (2)                                                     na Co (2) 
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Obr. 1.50 Závis.pevnost. v ohybu na teplotě (2)   Obr. 1.51 Závislost lomové 
                                                                               houževnatosti na teplotě (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1.52 Závislost pevnosti v ohybu (2)        Obr. 1.53 Závislost lomové  
                                                                        houževnatosti(2) 
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1.3.3 Vlastnosti slinutých karbidů WC-TiC-Co 

      
 
 
 
     Fyzikální vlastnosti: 
Měrná hmotnost: 
 
     Měrná hmotnost je závislá na obsahu TiC a na obsahu Co. Se zvýšením těchto 
komponent měrná hmotnost klesá. 
 
Tepelná vodivost: 
 
     Tepelná vodivost je nižší než u slinutých karbidů WC-Co a klesá s rostoucím 
obsahem TiC. 
     15 % obsahu TiC má stejnou tepelnou vodivost jako rychlořezné oceli a 
poloviční jako slinuté karbidy WC-Co. Tepelná vodivost pro materiály Brookes se 
pohybuje asi 15-90 1-1Wm −K . 
 
Délková roztažnost: 
 
     S větším obsahem TiC délková roztažnost klesá. Je asi 5,5-7,9 10 K. 
 
Elektrická vodivost: 
 
      Měrný odpor klesá s obsahem TiC a je asi 20-85 µΩcm. 
 
Magnetické vlastnosti: 
 
Závisí koercitivní síla na velikosti pojiva a zrnitosti karbidické fáze. 
 
     Mechanické vlastnosti: 

 
Tvrdost: 
 
     Tvrdost slinutého karbidu WC-TiC-Co roste s fušujícím obsahem TiC při stejném 
množství Co. Je vyšší než u slinutého karbidu WC-Co. Tvrdost je asi u SK WC-TiC-
Co v rozsahu 1 300- 1900 HV. S rostoucí teplotou však tvrdost klesá. 
 
Pevnost v ohybu: 
 
Při konstantní TiC a rostoucím obsahu Co pevnost v ohybu se zvětšuje. Při 
konstantním Co a rostoucím obsahu TiC ohybová pevnost klesá se stejným 
množstvím Co mají SK WC-TiC-Co menší ohybovou pevnost než SK WC-Co. S 
rostoucí teplotou ohybová pevnost klesá 
. 
 
 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List 

 

 55 

     Pevnost v tlaku: 
 
Se zvýšením obsahu Co a TiC pevnost tlaku roste. Má hodnoty 3 500-5 600 MPa. 
 
Modul pružnosti v tahu: 
 
     Je menší než u SK WC-Co a klesá s rostoucím obsahem TiC a Co. 
 
Lomové houževnatost: 
 
     Šíření trhlin v karbidické fázi. 
 

1.3.4 Vlastnosti SK WC-TiC-TaC.NbC-Co 

 
     Mechanické vlastnosti: 
Tvrdost: 
     Klesá s rostoucím obsahem Co a roste s vyšším obsahem TiC.Klesá s rostoucí 
teplotou a TaC a NbC nemá vliv na tvrdost. 
 
Pevnost v ohybu: 
 
Klesá s vyšším obsahem TaC.NbC. S rostoucím obsahem Co se pevnost v ohybu 
zvětšuje. S rostoucí teplotou klesá. 
 
Pevnost v tlaku: 
 
  Podelná jako i příčná s rostoucí teplotou klesá. 
 
Modul pružnosti v tahu: 
 
     S rostoucím obsahem kobaltu klesá. 

 
 
 
 
 

2   TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY NASAZENÍ NÁSTROJŮ ZE 
SLINUTÝCH KARBIDŮ 

 
2.1 Řezný proces 

     Řezný proces probíhá v systému stroj, obrobek, nástroj a výstupem jsou 
parametry obrobené plochy. Zvláštní význam má problematika identifikovaného 
tvoření třísek. Řezný proces může být ortogonální nebo obecné řezání. Při 
ortogonálním řezání je ostří kolmé např.soustružení, vrtání, frézování s nástrojem 
se zuby ve šroubovici. 
     Při obrábění dochází k oddělování třísky. Různé je u krystalických a 
nekrystalických látek. U krystalických látek dochází k plastické deformaci a vzniká 
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tříska tvářená, u nekrystalických látek se odděluje tříska křehkým lomem nebo 
štěpením, vzniká tříska natvářená. 

2.1.1 Ortogonální řezání  

     Při řezném procesu v oblasti třísky dochází k plastickým deformacím 
v odřezané vrstvě, primární plastické deformace břitem nástroje a sekundární 
plastické deformace v čele nástroje. 
Primární plastické deformace 
     Při pohybu nástroje vůči obrobku působí na odebranou vrstvu materiálu vnější 
zatížení, které vyvolává ve vrstvě napětí. Odebraná vrstva se pružně deformuje, 
pokud napětí nepřesáhne mez úměrnosti deformovaného materiálu. Materiál se 
plasticky začne deformovat zvýšením napětí nad mez pevnosti a dochází 
k plastickému skluzu.     Sekundární plastické deformace 
    Model tvorby třísky při ortogonálním řezání. 
 

                            Obr. 2.1 Výbrus kořene třísky při soustružení (3) 
 

2.1.2 Třísky a jejich technické charakteristiky 

Druhy třísek: 
 

 

Obr. 2.2 Druhy tvářených třísek(1) 
 

 
Součinitel pěchování třísek: 
 

fDccDc vAvA ⋅=⋅           (2.1) 

 
Úvaha se provede pro ortogonální řezání a rovnost objemu realizované třísky 

 
Jmenovitá plocha řezu     DA  
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     Plocha průřezu třísky     DcA   

     Rychlost třísky                fv  

     Řezná rychlost                cv   

 
     Součinitel pěchování: 
 

1´ 〉==Λ
f

c

D

Dc

v

v

A

A
        (2.2) 

 

DcDcDc

DDD

bhA

bhA

⋅=

⋅=
           (2.3), (2.4) 

     Jmenovitá tloušťka řezu   Dh  

     Tloušťka třísky                Dch  

     Jmenovitá šířka řezu         Db  

          Šířka třísky                      Dcb  

  

       
D

Dc

h

h
=Λ          (2.7) 

 
      Dch se odměří na realizované třísce mikrometrem a pro Dh se vypočítá součinitel 

pěchování 
 

      
cl

l
=Λ          (2.8) 

 
      Délka relativní dráhy nástroje    l  
      Korespondující délka třísky      cl  

 

      
Dtc Al

G

⋅⋅
⋅

=Λ
ρ

310
         (2.9) 

 
      Hmotnost třísky                 [ ]gGt  

    Délka třísky                        [ ]mmlc  

    Hustota materiálu třísky    [ ]3−⋅ cmgtρ  

    Jmenovitá plocha řezu     [ ]2mmAD  
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Objemový součinitel třísky: 
 

      
m

t

V

V
W =         (2.10) 

 
      Objem volně ložených třísek                                      tV  

      Objem odebraného materiálu korespondující s tV      mV  

 
Objemový součinitel třísek je důležitý hlavně u automatizovaných obráběcích 
strojů a   
v automatizovaných výrobních systémech. Důležité pro stanovení řezných 
podmínek. 
 
 

                     Obr. 2.3 Objemový součinitel třísek (1) 
 

2.1.3 Technologické charakteristiky řezného procesu 

     K základním technologickým charakteristikám patří geometrické a silové veličiny 
práce  
a výkon, teplo a teplota řezání, kmitání obráběného systému. 
 
     Geometrické veličiny řezného procesu 
Kinematika charakterizuje při řezném procesu veličiny : hlavní pohyb, směr hlavního 
pohybu, směr posuvného pohybu, posuvná rychlost, řezný pohyb, směr řezného 
pohybu, rychlost řezného pohybu. 
 
Soustružení válcové plochy 

       

22

3

3

10

10

fce

f

c

vvv

nfv

nD
v

+=

⋅⋅=

⋅⋅
=

π

        (2.11), (2.12), (2.13) 
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        Průměr obráběné plochy    [ ]mmD  

        Otáčky obrobku,                 [ ]1−mmn  

        Posuv na obrobku              [ ]mmf  
 
 
Posuv: 
     Posuv f je přemisťování nástroje vzhledem k obrobku ve směru posuvného 
pohybu. Přemístění může být vztaženo k otočce nástroje nebo obrobku, jednomu 
zdvihu 
 
       zfzf ⋅=          (2.14) 
 
        Posuvna otáčku nástroje     f  

        Posuv nazdvihl                   zf  
        Počet zubů nástroje              z  
 
 
Ostří nástroje: 
 
    Skládá se z délky aktivního ostří Sal , která bezprostředně realizuje řezání 

 
Hlavní bod ostří D, je referenční bod na aktivním ostří. Používá se pro stanovení 
profilu aktivního ostří a rozměry třísek. 
Rovina řezu DP , probíhá bodem ostří D a je kolmá na směr pohybu hmotného 
bodu. 
Tvar aktivního ostří, křivka tvořena probíhající aktivní ostří do roviny řezu DP   

Délka průběhu aktivního ostří SaDl  

Délka aktivního ostří do roviny řezu DP  
 
Záběr ostří 
 
      Šířka záběru ostří                     pa  

      Pracovní záběr ostří                  ea  

      Záběr ostří ve směru pohybu    fa  

 
 
Jmenovitý průřez třísky: 
 
         [ ]2sin mmfaA zpD ϕ⋅⋅=          (2.15) 

 
Pro soustružení 
 
        [ ]2mmfaA pD ⋅=            (2.16) 
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Celkový průřez třísky-pro vícebřité nástroje: 

 
       [ ]2mmAA Didtot ∑=            (2.17) 

 
 

Jmenovitá šířka třísky: 
 

      [ ]mm
a

b
r

p

D κsin
=             (2.18) 

 
Jmenovitá tloušťka třísky: 
 

      [ ]mm
b

A
h

D

D
D =            (2.19) 

 
Úběr a rozměry: 
 
 
Úběr je vrstva odebraného materiálu z obrobku při použití řezného nástroje 
 
 
Plocha průřezu jednotlivého odběru 
 
       ( ) [ ]2mmaDaA ppT −⋅= π            (2.20) 

 
Řezné síly: 
 
Řezný proces je složen působením silové soustavy mezi nástrojem a obrobkem. 
Celková řezná síla se značí F a je výsledná síla mezi nástrojem a obrobkem. Je 
umístěna v bodě D. 
     Rozklad síly F: 
Aktivní síla aF  v pracovní rovině feP . 

Pasivní síla je kolmá na pracovní rovinu feP . 

Pracovní síla eF  pravoúhlý průmět celkové řezné síly F v pracovní rovině feP . 

Kolmá pracovní síla eNF  je složka pracovní síly eF  kolmá na vektor výsledného 

řezného pohybu v rovině feP . 

 
       222

evea FFF +=          (2.21) 

 
Řezná síla cF  je složka síly F identifikovaná pravoúhlým průmětem do směru 

hlavního pohybu směr řezné rychlosti cv . 
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       222
eNca FFF +=          (2.22) 

 
Měrná řezná síla: 
 

      [ ]MPa
A

F
k

D

c

c =          (2.23) 

 
Řezná síla na jednotku šířky záběru: 
 

      [ ]1−⋅= mmN
b

F
F

D

c

c          (2.24) 

 
Posuvná rychlost fF  je dána průmětem síly F do směru posuvného pohybu. 

Kolmá posuvná síla feF  je určena sílou F kolmou na směr posuvného pohybu 

v pracovní boční rovině feP . 

 
       222

fNfa FFF +=           (2.25) 

Dimenzionální síla DF , složka síly F získána jako kolmý průmět do roviny základní 
 
 

        
222

222

Dc

eNpD

FFF

FFF

+=

+=
           (2.26), (2.27) 

 
                                   Obr. 2.4 Rozklad celkové řezné síly F (1) 
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Složky celkové řezné síly: 
 

        
YFfXFf

pFff

YFpXFp

pFpp

YFCXFc

pFcC

faCF

faCF

faCF

⋅⋅=

⋅⋅=

⋅⋅=

     [N]         (2.28), (2.29), (2.30) 

 
 

Celková síla F: 
 

       222
fpc FFFF ++=    [N]          (2.31) 

 
Měrná řezná síla: 
 

        
kcu

D

kc

c
h

C
k =          (2.32) 

 
 
 

Práce a výkon řezání: 
 
      Práce řezného procesu se skládá z práce pružných a plastických deformací 
v oblasti tvoření třísky, práci tření třísky po čele nástroje, práci tření hřbetu nástroje 
po obrobené ploše a práce disperzní 
 
 

 
Práce řezání: 
 

         dtvFE c

t

cC ⋅⋅= ∫
0

         (2.33) 

 
Pro soustružení  
 
       [ ]JtvFE pccc ⋅⋅=           (2.34) 

 
 

 
Práce posuvu: 
 

       dtvFE f

t

ff ⋅⋅= ∫
0

          (2,35) 
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Pro soustružení 
 
         [ ]JtvFE pfff ⋅⋅=            (2.36) 

 
Práce řezného procesu: 
 
        fce EEE +=           (2.37) 

 
 
Řezný výkon: 
 

         [ ]W
vF

P cc

c 60

⋅
=          (2.38) 

 
 

Výkon potřebný pro posuv: 
 

        [ ]W
vF

P
ff

f 60

⋅
=           (2,39) 

 
 
 
 
Pracovní výkon: 
 

         [ ]W
vF

P ee

e 60

⋅
=           (2.40) 

 
Měrný řezný výkon [ ]13 −− ⋅⋅ scmWpc   

 
Řezný výkon potřebný na odebrání jednotkového množství materiálu za jednotku 
času 
 

 
 
2.2 Řezné prostředí 

    Fyzikální a chemické prostředí může ovlivňovat řezný proces. 
 

2.2.1 Teplo a teplota obrábění  

     Při obráběcím procesu se veškerá práce řezání transformuje na teplo. Teplo 
řezného procesu eQ  je přibližně rovno práci řezného procesu eE . 

      Zdroje tepla jsou v oblasti plastických deformací při tvoření třísky, v oblasti tření 
třísky po čele nástroje a v oblasti tření hřbetu po obráběné ploše. 
         [ ]JQQQQ ppde α++=          (2.41) 
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       Teplo v oblasti plastických deformací při tvorbě třísky     pdQ  

       Teplo v oblasti tření třísky po čele nástroje                         pQ  

       Teplo v oblasti tření hřbetu nástroje αQ  

 
  Vzniklé teplo řezného procesu je odváděno do jednotlivých prvků obráběcího 
systému 
 
        prnote QQQQQ +++=         (2.42) 

 
       Teplo odvedené třískou                         tQ  

       Teplo odvedené obrobkem                    oQ  

       Teplo odvedené nástrojem                     nQ  

       Teplo odvedené řezným prostředím      prQ  

 
     Podíl odvedeného tepla jednotlivých složek řezného procesu je do třísky 
obrobku, nástroje a prostředí. Závisí na tepelné vodivosti materiálu obrobku a 
nástroje, řezných podmínkách, řezném prostředí. 
     Největší teplota při obrábění je ze řezného procesu odváděna třískou. Největší 
teplo vzniká v rovině střihu. 
     V rovině řezání je teplota závislá na kontaktu třísky a nástroje na velikosti 
řezných sil a třecích procesech mezi materiálem obrobku a břitem nástroje. 
     Při nízkých řezných rychlostech je maximální teplota na špičce nástroje, při 
obrábění vyššími řeznými rychlostmi je maximální teplo určité vzdálenosti od ostří 
nástroje. 
 
     Měření teploty lze provádět pomocí termočlánku, který je umístěn nejblíže 
k stykové ploše nástroje a třísky. 
    Teplota řezání může být vyjádřena 

 
     ttt z

c

yx

ptp vfaCt ⋅⋅⋅=          (2.43) 

 
 

 
                            Obr. 2.5 Teplotní pole primární a sekundární oblasti třísky (3) 
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2.2.2 Řezné prostředí 

     Fyzikální a chemické prostředí, ve kterém probíhá řezný proces, může 
ovlivňovat primární a sekundární deformaci třísky, teplota řezání a řezný odpor, 
trvanlivost nástroje, přesnost a jakost obrobené plochy. Vhodným prostředím lze 
zvýšit hospodárný úběr o 50 až 200 % s porovnáním za sucha, prodloužit 
trvanlivost nástroje, zvýšit kvalitu obrobených ploch. 
     Nejčastěji se používají kapaliny, procesní pasty, olejová mlha nebo plyn. Média 
mají chladící, mazací a čistící účinek. Soustružení s použitím povlakovaných 
slinutých karbidů se může provádět za sucha nebo obráběním litiny, která se 
nemusí chladit, jelikož obsahuje grafit, který pracuje jako mazivo. Výběr řezné 
kapaliny ovlivňuje mechanismus utváření třísky , produktivitu obrábění a náklady na 
obrábění. 
     Základní funkce řezných kapalin: 
a) chladící-odvod tepla z místa řezu 
b) mazací-ovlivňuje třecí poměry na rozhraní nástroj obrobený materiál 
c) čistící výplach třísek u hlubokého vrtání 
d) ochrana obrobku před korozí 
e) snížení vibrace 
 
     Řezné kapaliny lze členit na kapaliny s převažujícím chladícím účinkem a 
kapaliny 
s převažujícím mazacím účinkem. 
     Způsoby přívodu řezné kapaliny do místa řezu lze rozdělit: 
a) standardní chlazení 
     Zařízení se skládá z nádrže na řeznou kapalinu s čerpadlem s rozvodovým 
potrubím. Množství kapaliny je řízeno čerpadlem a škrcením průtoku kohoutkem 
nebo ventilem. 
b) tlakové chlazení 
     Kapalina je na místo řezu přiváděna pod vysokým tlakem, tlak 3-200 MPa, ale 
může být i 100 MPa. Řezná kapalina je přiváděna ze spodu na břit nástroje. 
Množství kapaliny je asi 0,5-2,0 litrů za minutu. Nevýhodou je vznik rozstřikování a 
tvoření mlhy. Proto musí být pracovní prostor uzavřen. 
c) vnitřní chlazení 
     Umožňuje zvýšení řezné rychlosti 5-25 %. Využívá se při chlazení nástroje 
s výměnnými břitovými destičkami ze slinutých karbidů. U vrtáku s vyměnitelnými 
břitovými destičkami ze SK je řezná kapalina přiváděna do centrální komory 
v tělese nástroje až do místa řezu. Chlazení se používá i u šroubových vrtáků 
vyrobených z monolitních SK. 
 

2.2.3 Vlastnosti chladících a mazacích látek pro obrábění 

     Řezné kapaliny lze rozdělit na: 
a) s vodou nemísitelné 
b) s vodou mísitelné 
     Chladící účinek řezných kapalin je dán: 
a) měrným a výparným teplem řezné kapaliny 
b) součinitelem tepelné vodivosti   
c) součinitel teplotní vodivosti     
d) součinitel přestupu tepla mezi obrobkem a nástrojem 
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e) rychlosti hmotného toku proudící kapaliny 
f) smáčenlivosti řezné kapaliny 
 
     Při třískovém obrábění, při nízkých řezných rychlostech, vyžaduje dobré mazaní 
a řezný proces. Při vysokých řezných rychlostech vyžaduje intenzivní chlazení. 
     Při soustružení, vrtání, frézování se používají kapaliny chladícím a mazacím 
účinkem, emulze ropného oleje s přísadami polárních látek s chemicky aktivními 
přísadami. 
 
Mazací účinek řezných kapalin 
 
     Mazací účinek řezných kapalin způsobuje zmenšení tření na stykových plochách 
břitu a vytváří účinný mazací film na stykových plochách. Tvoří ho chemické aktivní 
přísady např.druhy aldehydů, sloučeniny fosforu, síry, alifatické uhlovodíky, soli 
vysokomolekulárních mastných syntetických nebo sulfátových kyselin a jejich 
účinkem je nejvíce ovlivněna řezná rychlost. Adetiva jsou rozpustná v oleji a vytváří 
tenký film, který snižuje smykové tření mezi nástrojem a obrobkem. 
      Při vysokých rychlostech nebo velkých odběrech třísky se tento mazací účinek 
výrazně neprojevuje a musí se použít kapaliny s chladícím účinkem. 
 
Čistící účinek 
 
      Odstraňování pomocí řezných kapalin třísky a drobné částice řezného 
materiálu, kontaminovaných nečistot z ovzduší z místa řezu. 
 
Ochranný účinek řezných kapalin 
 
     Řezná kapalina musí být vůči obrobku, vodících částí stroje, gumových těsnění 
stroje, přípravků neagresivní a musí vytvářet konzervační ochrannou vrstvu, aby 
nedošlo ke korozi vlivem atmosférické vlhkosti během výrobních operací a krátce 
po nich. 
 
Zdravotně nezávadná řezná kapalin 
 
     Řezná kapalina by měla být zdravotně nezávadná, aby nedocházelo vzniku 
kožních onemocnění a alergií. Řezné kapaliny se běžně dostávají do styku 
s lidskou pokožkou. 
 

2.2.4 Druhy řezných kapalin 

      Rozdělujeme je na vodné roztoky, emulzní kapaliny, mastné oleje, zušlechtěné 
řezné oleje, syntetické kapaliny. 
 
Vodné roztoky 
 
     Základ tvoří voda se změkčovadly a přísadami proti korozi, pro zlepšení 
snášivosti a pěnivosti. Vodní roztok musí být alkalický. Musí mít dobré chladící a 
čistící účinky. 
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Emulzní kapaliny 
 
      Složení ze dvou vzájemně nerozpustných kapalin, jedna tvoří mikroskopické 
kapky rozptýlené v kapalině druhé. Je to obvykle olej a voda. 
Další složky jsou emulátory zabraňující koagulaci rozptýlených částic v olejové 
vodě. Zmenšují mezipovrchové napětí a stabilizují emulzi. Chladící účinek závisí na 
koncentraci emulze. Ochrana proti korozi závisí na pH emulzi. Hodnota emulze 
pH8-9 je dostatečná ochrana proti korozi slitin železa. 
 
Řezné oleje 
 
Zušlechtěné minerální oleje 
    Přísady zlepšují mazací schopnosti, používají se mastné látky, organické 
sloučeniny a pevná maziva. Mastné látky jsou zmydelnitelné mastné oleje, mastné 
kapaliny a syntetické estery. 
Organické sloučeniny jsou síra, chlor, fosfor. Osvědčují se jako vysokotlaké přísady. 
Sloučeniny s chlorem zmenšují tření, sloučeniny fosforem jsou účinnější, ale 
nejúčinnější jsou kombinované sloučeniny síry, chloru a fosforu. Pevná maziva mají 
mechanický účinek při řezání. Patří sem grafit a sirní molybdenu. 
 
Syntetické a polysyntetické kapaliny 
 
     Syntetické kapaliny neobsahují minerální oleje. Jsou složeny rozpouštědlech 
glykolů, které ve vodě emulzují nebo se rozpustí. Zajišťují rychlé odvádění tepla, 
mají dobré čistící vlastnosti, jednoduchá příprava. 
     Polysyntetické kapaliny jsou syntetické kapaliny s rozptýleným olejem, který 
zvyšuje mazací schopnosti. 
Plynné řezné prostředí 
 
     Je to chlazení vzduchem, ale má malý chladící účinek. Chlazení stlačeným 2CO  

při obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Vysoké náklady na 2CO  a nutnost 
větrání pracoviště. 
 
2.3 Požadavky na stroje, tuhost, stabilitu a dynamiku 

     Obráběcí stroj, nástroj a obrobek tvoří obráběcí systém. Systém je tvořen 
dynamickými charakteristikami. 
 

2.3.1 Kmitání obráběcího systému 

     Průvodní jev řezného procesu představuje kmitání jednotlivých prvků obráběcího 
systému. 
     Obrázek znázorňuje dynamický model obráběcího systému při ortogonálním 
řezání. V bodě A interakce obrobku s nástrojem v důsledku proměnlivosti sil 

cNc FaF  kmitá se směrem osy z a ve směru osy y s určitými frekvencemi a 

amplitudou. 
     Kmitání prvků obráběcího systému má za následek zkoušení jakosti obrobené 
plochy, zvýšené opotřebení nástroje, vylamování částic břitu nástroje nebo 
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celkovou destrukci břitu nástroje, zvýšení hlučnosti obráběcího procesu a poruch 
obráběného stroje. 
 

2.3.2 Vynucené kmitání 

     Je vyvoláno periodickými proměnnými silami působícími na prvky obráběného 
systému. 
a) Silové impulzy, které vznikají nevyvážením rotujících hmot. 
b) Periodicky přerušovaný řezný proces způsobuje periodická změna průřezu třísky. 
c) Silové impulzy vzniklé v obráběcím systému přes základy obráběcího stroje. Jsou 
to technologické systémy a zařízení v blízkosti obráběcího stroje např.kovací stroje. 

Obr. 2.6 Úchylky kruhovitosti v důsledku         Obr. 2.7 Úchylky kruhovitosti v důsledku  
vynuceného kmitání (1)                                   samobuzeného kmitání (1) 

 
 

2.3.3 Samobuzené kmitání 

     Souvisí s řezným procesem a jeho nestabilitou. Příčinou může být periodické 
uvolnění nárůstku, periodická tvorba elementu třísky, tvrdší složka ve struktuře 
materiálu obrobku a nepravidelný přídavek na neobrobitelných plochách. 
     Samobuzené kmitání se projevuje charakteristickým zvukem. Pro obrábění je to 
vysoká frekvence zvuku. Charakteristickými stopami na povrchu obráběné plochy 
jsou úchylky tvaru obrobené plochy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 EKONOMICKÉ PARAMETRY APLIKACE SLINUTÝCH 
KARBIDŮ 

     Hospodárnost obrábění lze charakterizovat dosažením co největšího efektu 
z daných výrobních možností. Vzájemná souvislost prvků obráběcího systému 
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stroj-obrobek-nástroj významně ovlivňuje produktivitu a hospodárnost celého 
obráběcího systému. 
 
3.1 Výkonnost obrábění 

Výkonnost obrábění se vyjádří objemem odebraného materiálu za jednotku času. 
 
3.1.1 Výkonnost obrábění 

 
       [ ]13 min −⋅⋅= cmvAQ fT         (3.1) 

Při soustružení 
 
   ( ) [ ]133 min10 −⋅−⋅⋅⋅⋅⋅= cmaDnfAQ ppπ          (3.2) 

 
 
 
3.1.2 Opotřebení břitu 

     Při obrábění vzniká velké množství tepla, které je na ploše čela a hřbetu 
nástroje. Proces utváření třísky se vytváří při vysokém tlaku a teplotách čistý 
kovový povrch. Má sklony k chemickým reakcím, případně k difúzním procesům. 
     Kombinací mechanických, tepelných, chemických a abrazivních faktorů 
dochází k zatěžování nástroje a tím k jeho opotřebení. 

 
Mechanické opotřebení 
     Abrazivní otěr-vzniká působením tvrdých částic v materiálu obrobku. Odolnost 
břitu závisí na jeho tvrdosti. 
 
     Difúzní otěr-vzniká působením chemických vlivů při procesu obrábění. 
Rozhodující chemické vlastnosti řezného materiálu a afinita vůči materiálu 
obrobku pro průběh difúzního opotřebení. Tvrdost materiálu má malý podíl. O 
difúzním opotřebení rozhoduje chemické složení řezného nástroje a materiál 
obrobku. Afinita slinutých karbidů a ocelí vede ke vzniku difúzního opotřebení. 
Vzniká žlábek na čele břitové destičky. Opotřebení souvisí s teplotou, která se 
vytváří při vysokých řezných rychlostech největší žlábek. K výměně dochází ve 
dvou směrech.transfer z feritu oceli do nástroje a transfer atomu uhlíku, který 
inklinuje k difúzi do železa, do břitu. 
 
     Oxidační opotřebení-souvisí s vysokými teplotami řezného materiálu, který 
s okolním vzduchem má za následek oxidaci nástrojového materiálu. Wolfram a 
kobalt tvoří porézní filmy oxidu, které jsou snadno odnášeny třískou. Oxid hlinitý je 
pevnější a tvrdší. 
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                                Obr. 3.1 Oxidační opotřebení (3) 
 

 
Adhezní otěr-vyskytuje se při nízkých teplotách obrábění na čele břitu nástroje. 
 
 
 

Obr. 3.2 Schéma znázornění adheze (3)           Obr. 3.3 Adheze SK v třísce (3) 
 
 
 
 
 
 
Formy opotřebení: 
 
     Opotřebení břitu patří mezi abrazivní formy opotřebení. Vzniká opotřebení břitu, 
který má za následek zhoršení jakosti obráběného povrchu, nepřesnost rozměru a 
narůstající tření, které vzniká změnou geometrie břitu. 
     Opotřebení čela ve tvaru žlábku vzniká v působením difúzního opotřebení a 
abraze. Opotřebení čela ve tvaru žlábku změní geometrii břitu a ovlivní tvar třísky, 
změní směr řezných sil a zeslabí břit. Plastická deformace břitu vzniká působení 
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kombinací vysokých teplot a řezných tlaků na břitu. Plastická deformace břitu vzniká 
po dosazení určité teploty v některém místě stykových ploch mezi nástrojem a 
obrobkem. Po dosažení této teploty dochází k prudkému poklesu tvrdosti řezného 
materiálu. Opotřebení hřbetu ve tvaru vzniku je typickým adhezním opotřebením 
nebo oxidačním opotřebením. Vruby vzniku v místě dotyku břitu s bokem třísky. 
Tady proniká vzduch do oblasti obrábění.Vede k lomu destičky. 
H 
     Hřebenovité trhliny na ostří je forma úkosového opotřebení, které vzniká 
teplotními šoky. 
     Únavový lom vzniká následkem velkých změn velikosti řezných sil. 
     Vydrolováním ostří se břit vydroluje. Příčinou jsou přerušované řezy. 
     Lom je způsob konce technického života břitu. 
 
Časový průběh opotřebení: 
     Při nasazení nástroje do řezného procesu dochází k jeho postupnému 
opotřebení. 
a)Oblasti zrychleného záběhového opotřebení je způsobeno vysokým tlakem na 
vrcholcích mikronerovností povrchu hřbetu nebo důsledky výrobních procesů při 
výrobě slinutých karbidů, např.slinování. 
b)Oblast lineárního opotřebení s konstantní intenzitou. Dochází k lineárnímu 
nárůstu opotřebení, intenzita opotřebení je konstantní. 
c)Oblast zrychleného nadměrného opotřebení souvisí s lineární teplotou řezání 
s výrazným poklesem tvrdosti řezného materiálu nárůstem lavinovitého opotřebení. 
 
3.2Trvanlivost břitu nástroje 

     Je to trvání řezného v procesu     břitu – trvanlivost. 
     Porucha-postupná-postupné opotřebení 
                  -náhlá-prudká změna parametru,vylomení břitu 
 

3.2.1 Základní parametry trvanlivosti 

Jsou to drsnost povrchu obrobené plochy, úchylka rozměru obrobené plochy, 
velikost řezné síly. 
 
Trvanlivost břitu T závislá na řezných podmínkách, především na rychlosti  
Taylorovým vztahem: 
 
      [ ]min)( cTc vCvfT ⋅==          (3.3) 

 
Konstanta        TC  
Exponent          m  
Řezná rychlost cv  

 
          128 1010 −=TC    závislost na materiálu obrobku 
   Vlastnosti řezného nástroje    m 
    Slinuté karbidy                       m-5-2,5 (až 2) 
    Provede při řezných rychlostech    KVB  
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             Obr. 3.4 Časový diagram hřbetního opotřebení v závislosti na řezné rychlosti (1) 
 
 
 

 
Závislost řezné rychlosti, záběru ostří, posuvu a trvanlivosti břitu: 
 
       [ ]1/1 min −−− ⋅⋅⋅⋅= mfaTCv VVT YX

p

m

Tc          (3.4) 

 
 
Životnost břitu Z: 
 
       [ ]min)1()1´( 00

m

cT vCnTnZ −⋅⋅+=⋅+=          (3.5) 

Počet ostření   0n  

Vícebřité destičky: 
 
      [ ]minm

cTBB vCTkZ −⋅⋅⋅=          (3.6) 

 
Počet břitu     Bk  

Trvanlivost jednoho břitu výměnné destičky    BT  
 
Obrobitelnost materiálu: 

 
     Obrobitelnost materiálu je technologická vlastnost daného materiálu. Zahrnuje 
mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu, chemické složení, tepelné zpracování, 
struktury a způsoby výroby polotovaru na kvantitativní, kvantitativní a elementární a 
ekonomické výsledky procesu řezání. Patří sem řezivost nástroje a řezné 
podmínky. 
     Kritérium hodnocení se používá kritérium kinetické podle řezné rychlosti. Dalším 
kritériem se používá drsnost obrobené plochy, velikost opotřebení břitu nástroje, 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List 

 

 73 

množství energie potřebné na odřezání dané vrstvy materiálu, teplota řezání, druh a 
tvar třísek. 
 
 
Zařazení strojního materiálu: 
 
a)litiny 
b)oceli 
c)těžké neželezné kovy a jejich slitiny 
d)lehké neželezné kovy a jejich slitiny 
e)tvrzené litiny pro výrobu válců 
f)plastické hmoty 
g)přírodní nerostné hmoty 
h)vrstvené hmoty 
i)pryže 
 
Pro skupinu materiálu je stanoven etylénový materiál 
 
Součinitel obrobitelnosti: 
 
 

     
materiáluoetalonovéhv

materiáluzkoušenéhov
K

VBcT

VBcT

V

/

/=          (3.7) 

 
 

VBVBcT vv //  Řezná rychlost při trvanlivosti T pro opotřebení břitu VB 

 
Operační výrobní náklady: 

 
     Celkové operační náklady CN v 

 
      [ ]KčNNNN nvVSC ⋅⋅=          (3.8) 

 
Náklady na strojní práci SN  

Náklady na vedlejší práci VN  

Náklady na nástroj a jeho význam vztažené na jeden kus nvN  

 
 

Náklady na strojní práci: 
 
     smASS NtN ⋅=          (3.9) 

 
Jednotkový strojní čas ASt  

Náklady na minutu strojní práce smN  
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 Strojní čas: 
 

     [ ]min
f

AS
v

L
t =          (3.10) 

 
Dráha nástroje L  
Posuvná rychlost fv  

 
Pro soustružení válcové plochy: 
 
     [ ]mmlllL pn ++=           (3.11) 

 
Délka náběhu nl  

Délka soustružené plochy l  
Délka přeběhu pl  

 
Náklady na vedlejší práci VN : 

 
     [ ]KčNtN vmAVV ⋅=          (3.12) 

 
Jednotkový vedlejší čas AVt  

Náklady na minutu vedlejší práce   vmN  

 
Náklady na nástroj: 
 
     [ ]KčzNN vTnv ⋅=          (3.13) 

 
Počet výměn nástroje na obrobení: 
 

     τ
T

t
z AS

v =          (3.14) 

 
 
Pro válcové soustružnické plochy D,l,L 
 

     

⋅
⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
=

⋅

⋅⋅⋅
=

T

T

sm

cf

LDN
K

f

NLD
K

32

31

10

10

τπ

π

         (3.15), (3.16) 

     

m

c
Km

K
v

/1

2

1

)1( 








⋅−
=           (3.17) 
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Rychlost pro kritérium minimálních operačních výrobních nákladů: 
 
 

     [ ]1
/1

min
)1(

−⋅








⋅⋅−

⋅
= m

Nm

Nc
v

m

T

smT
coptN τ

         (3.18) 

 
 

3.2.2 Optimální trvanlivost břitu nástroje 

 
 

Kritérium minimálních výrobních nákladů: 
 
 
 
Celkové operační náklady 
 
 
     1/1

2
/1

1
−⋅⋅++⋅= m

TNTnv

m

TNc TKNNTKN          (3.19) 

 
Pro soustružení válcové plochy 
 

     

m

T

TN

m

T

sm
TN

Cf

LD
K

Cf

NLD
K

/132

/131

10

10

⋅⋅

⋅⋅⋅
=

⋅⋅

⋅⋅⋅
=

τπ

π

         (3.20), (3.21) 

 
 
 
 

Optimální trvanlivost: 
 

      [ ]min
)1(

sm

T
optN

N

Nm
T

⋅⋅−
=

τ
          (3.22) 

 
Kritérium maximální výrobnosti: 
 
      [ ]min/ TAxAVASA Qtttt ++=           (3.23) 

 
Pro soustružení válcové plochy 
 

      
m

T

TV
cf

LD
K

/1310 ⋅⋅

⋅⋅
=

π
          (3.24) 

 
 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List 

 

 76 

Kritérium maximální výrobnosti: 
 
     [ ]min)1( AxoptV tmT ⋅⋅−= τ          (3.25) 

 
 
 
 
 

3.2.3 Příklad: 

 
     Stanovení optimální trvanlivosti z hlediska minimálních nákladů a maximální 
výrobnosti pro soustružení nástroje ze slinutých karbidů zadaného dílce. Vypočet 
výsledné trvanlivosti nástroje, který obrábí kombinaci ploch konkrétními otáčkami 
vřetena. Na soustruhu je možné nastavit následující otáčky: 100, 126, 156, 200, 
252, 318, 400, 504, 635, 800, 1000. 
 
Zadané hodnoty: 
Čas na výměnu a seřízení nástroje                        13,6  min 
Posuv f pro úsek 1                                                  0,72  mm/ot 
Posuv f pro úsek 2                                                  0,62  mm/ot 
Posuv f pro úsek 3                                                  0,72  mm/ot 
Náklady na hodinu práce                                        132   Kč/hod 
Náklady na jeden břit                                                62   Kč/hod 
Konstanta                                                               845 
Exponent                                                                2,8 

1D                                                                           220   mm 

2D                                                                          320   mm 
Délka úseku L1                                                     200   mm 
Délka úseku L3                                                       70   mm 
Délka úseku L2                                                       50   mm 
Koeficient řezání e                                               0,96 

 
                            Obr.3.5 Nákres součástky  
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1) Výpočet nákladů : 

 
Přídavek na obrábění   1 mm 
Úběr třísky                    1 mm 
 λ                                0,9 
 

    
min0,31

1057,1 8

==

⋅==

m

T
teor

m

vT

v

C
T

CC

 

 
a) Výpočet strojního času pro úsek 1 
 
    

   min54,21 =
⋅⋅

⋅
=

nfa

PL
t

p

AS  

 
b) Výpočet strojního času pro úsek 2 
 
D=272 mm 
 

   min903,02 =
⋅⋅

⋅
=

nfa

PL
t

p

AS  

 
 
c) Výpočet strojního času úseku 3 
 
 

     min28,13 =
⋅⋅

⋅
=

nfa

PL
t

p

AS  

 
Celkový strojní čas 
 

    
ks

t

T
Q

tttt

AS

ASASASAS

728,7

min73,4321

==
⋅

=

=++=

λ
 

 
 
2) výpočet optimální trvanlivosti z hlediska minimálních nákladů 
 

      min65,45)1(
60

=−⋅
⋅⋅

= m
E

B
Topt

λ
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3) Výpočet optimální trvanlivosti pro maximální výrobnost 
 

      

min22)1(

min111

11

=−⋅⋅=

−

++=

mt
dT

dt

volímt

Q

t
ttt

AX

c

A

AX
AASc

λ

 

 
 
4) Výpočet teoretických a skutečných otáček 
 
a) Pro úsek 1 
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1
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b) Pro úsek 2 
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c) Pro úsek 3 
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5)Výpočet strojních časů 
 

   min87,0
1

1
1 =

⋅
=

skut

AS
nf

L
t  

 

min32,0
2

2
2 =

⋅
=

skut
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t  

 

min38,0
3

3
3 =

⋅
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skut

AS
nf

L
t  

 
min58,1321 =++= ASASASAS tttt

 

 
6)Výpočet skutečné trvanlivosti 
 
 

       min47,431 =







⋅=

m

cskut

cteor

teorskut
v

v
TT  

  

     min03,462 =







⋅=

m

cskut

cteor

teorskut
v

v
TT  

 

     min21,293 =







⋅=

m

cskut

cteor

teorskut
v

v
TT  

 
7)Výpočet průměrné trvanlivosti 

 

min41,39==

∑
∑

skuti

ASi

AS

V

T

t

t
T  

 
8)Výpočet kusové trvanlivosti 
 

ks
t

T
T

AS

V
k 24==  

 
V úseku 1 a 3 je skutT téměř rovna teorT , v úseku 2 je skutT nižší než teorT . Čím nižší je 

řezná rychlost, tím vyšší je trvanlivost skutT . 
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4 ZÁVĚR 

 
     V bakalářské práci je stručně charakterizována problematika úkolu : 
Specifikace a analýza technologických podmínek aplikace řezných nástrojů ze 
slinutých karbidů. Na počátku je naznačen jejich historický vývoj, výchozí 
materiály pro výrobu, jejich vlastnosti. Rozdělení SK na nepovlakované a 
povlakované. Vyjmenované jsou zkoušky povlaků, které se v současnosti 
provádějí. Jsou definovány vlastnosti a struktura pro typy SK, a to : WC – Co, WC 
- Tic – Co a WC – TiC - TaC. NbC – Co. Stanoveny technologické podmínky 
nasazení nástrojů ze slinutých karbidů. Popsán řezný proces a řezné prostředí, 
ve kterém se SK používají. Popsány jsou i požadavky na obráběcí stroje. 
     V závěru jsou zhodnoceny ekonomické podmínky aplikace slinutých karbidů. 
Zjištěná trvanlivost břitu nástroje pro dané podmínky. Je uvedena na příkladu, 
který naznačí ekonomické využití. SK v poměru cena / výkon. Zadaných hodnot 
v příkladu vychází výpočet průměrné trvanlivosti hodnota 39,41 min a výpočet 
kusové trvanlivosti 24 ks. 
     Nasazení slinutých karbidů do obráběcího procesu je velmi výhodné v poměru  
cena / výkon a je využíván v strojírenském průmyslu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
         DCA                                                        Součinitel pěchování třísky 

          Cv                      [ ]1min−⋅m                    Řezná rychlost 

          fv                       [ ]1min−⋅m                    Rychlost třísky 

                 DA                          [ ]2mm                        Jmenovitá plocha řezu 
          Λ                                                            Součinitel pěchování 
          Dh                                                           Jmenovitá tloušťka řezu 

         DCh                                                          Tloušťka třísky 

         Db                                                            Jmenovitá šířka řezu 

         DCb                                                          Šířka třísky 

          l                            [ ]mm                          Délka relativní dráhy nástroje 

          cl                           [ ]mm                          Délka třísky l 

         tG                            [ ]g                            Hmotnost třísky 

          tρ                        [ ]3−⋅cmg                      Hustota materiálu třísky 

         W                                                             Objemový součinitel třísky 
         tV                                                             Objem volně ložených třísek 

        mV                                                              Objem odebraného materiálu korespon. s tV  

         R                         [ ]1min−⋅A                     Rychlost eroze terče 

         J                         [ ]2−⋅cmmA                    Proudová hustota iontů 

         tm                              [ ]g                          Atomová hmotnost 

         S                          [ ]iontatom /                 Výtěžnost napařování 

        ICK                                                            Lomová houževnatost 

        Hv                           [ ]MPa                        Tvrdost 

        µ  
DCA

                     [ ]m                          Délka uhlopříčky vtisku 

        c                                [ ]m                          Celková délka centrální trhliny 

        n                             [ ]1−mm                       Otáčky obrobku 

        D                              [ ]mm                        Průměr odebrané plochy 

        f                              [ ]mm                        Posun obrobku 
        z                                                               Počet zubů nástroje 
       zf                              [ ]mm                         Posuv na otáčku 

       TA                            [ ]2mm                        Plocha průřezu jednotkového odběru 

       Q                        [ ]13 min−⋅cm                   Výkon obrábění 

       ck                             [ ]MPa                       Měrná řezná síla 

      cE                                [ ]J                          Práce řezání 

       cP                               [ ]W                          Řezný výkon 

      eP                                [ ]W                          Pracovní výkon 
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        pt                            [ ]C
0                           Teplota řezání 

       T                            [ ]min                          Trvanlivost břitu 

       nε                                                              Exponent 

       Z                            [ ]min                          Životnost břitu 

       Bh                                                              Počet břitu 

       BT                            [ ]min                          Trvanlivost jednoho břitu výměnné destičky 

       CN                           [ ]Kč                           Celkové operační náklady 

       SN                          [ ]Kč                           Náklady na strojní práci 

       VN                           [ ]Kč                           Náklady na vedlejší práci 

       ASt                           [ ]min                          Jednotkový strojní čas 

       L                             [ ]mm                          Dráha nástroje 

       nl                             [ ]mm                          Délka náběhu 

       l                              [ ]mm                          Délka soustružené plochy 

       pl                            [ ]mm                          Délka přeběhu 

      nvN                           [ ]Kč                          Náklady na nástroj 

      ϑ                                                               Poisonovo číslo 
     bσ                                                               Ohybová pevnost 

      α                                                               Součinitel délkové roztažnosti 
     E                                                                Modul pružnosti v tahu 
     

cF                              [ ]N                             Řezná síla 

    
pF                             [ ]N                             Pasivní síla 

    fF                              [ ]N                             Posunová síla 

 


