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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce je zaměřena na keramické řezné nástroje z hlediska 
jejich značení, složení, užití a výroby u renomovaných výrobců řezných 
nástrojů. Součástí práce je porovnání sortimentu vybraných výrobců. 
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ABSTRACT  
 

Thesis is focused on ceramic cutting tools in terms of their labeling, 
composition, use and production of well-known manufacturers cutting tools. 
Part of this work is comparison of the selected range of manufacturers. 
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ÚVOD 
Od pradávna byly řezné nástroje používány k odstranění přebytečného 

materiálu z výkovků a odlitků. Dnes je obrábění kovů jeden z hlavních 
výrobních procesů. Náklady na obrábění kovů a produktivita ve výrobě závisí 
na několika faktorech. Nejkritičtější je trvanlivost řezného nástroje, následuje 
množství prostojů. Nízká řezná rychlost, posuv a malé šířky záběru ostří 
snižují produktivitu.  

V minulých třech desetiletích došlo ve Spojených státech k značnému 
zvýšení základního výzkumu vysokoteplotní strukturální keramiky pro strojní 
aplikace. Jako výsledek tohoto výzkumu byla vytvořena rozsáhlá databáze 
informací o strukturální keramice. Většina výzkumu se soustřeďuje na Al2O3 a 
SiC druhy materiálů vzhledem k jejich budoucímu využití ve vysokoteplotních 
aplikacích. Oxid hlinitý více zachovává svou pevnost a tvrdost, než 
žáruvzdorné slinuté karbidy. 

Průkopníkem komerčního použití oxidu hlinitého jako řezného nástroje 
byl Ford Motor Co. Al2O3 řezné nástroje byly selektivně používány pro 
dokončovací obrábění při vysokých řezných rychlostech.  Tím se zvýšila 
produktivita práce. Během začátku 70. let 20. století chtěla firma Ford 
dosáhnout dalšího zvýšení produktivity ve výrobě. Výsledkem výzkumu bylo 
využití moderní keramiky jako řezného nástrojového materiálu. Výhodou 
moderních keramických řezných nástrojů (oproti tradičním karbido-
wolframovým nástrojům) bylo, že díky jejich chemické stabilitě a vyšší tvrdosti, 
mohly být používány při vyšších řezných rychlostech. V hromadné výrobě bylo 
však zjištěno několik omezení - nástroje byly omezeny na dokončovací 
operace a selhávaly vyměnitelné břitové destičky. Poruchy se vyskytovaly 
náhodně, což vedlo k velkým rozdílům v trvanlivostech nástrojů. Maximalizace 
produktivity obrábění vyžaduje  kompromis mezi nárůstem řezné rychlosti a 
poklesem trvanlivosti a spolehlivosti. 

Vlastnosti potřebné pro dobré nástrojové řezné materiály lze rozdělit do 
tří kategorií: mechanické, fyzikální a chemické. Během obrábění je nástroj 
vystaven řezným silám, jejichž velikost závisí na řezných podmínkách, 
vlastnostech obrobku a geometrii řezání. 

Nástrojový materiál musí mít pro vysoký výkon vysokou pevnost při 
zvýšených teplotách, oxidační odolnost, nízký koeficient délkové roztažnosti a 
vysokou tepelnou vodivost. Řezný materiál musí mít všechny tyto vlastnosti 
(jednotlivě i v kombinaci) při běžných teplotách. Břitové destičky by měly mít 
základní konstrukční kritéria pro vysokou výkonnost řezného nástroje.  

První návrh použití za tepla lisované nitridové keramiky (označené 
SS8), jako řezného nástroje pro vysokorychlostní obrábění šedé litiny, vznikl 
ve Ford Scientific Research Laboratory. Ford následně provedl rozsáhlý a 
systematický výzkum nitridové keramiky. Výsledky tohoto výzkumu byly 
uvedeny v patentu 1980. Vědci firmy Ford zjistili, že za tepla lisovaná Si3N4 
keramika s přídavkem Y2O3 může být používána při vysokých rychlostech a 
posuvech. 
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Na rozdíl od karbidů, povlakovaných karbidů a oxidové keramiky bylo u 
použití nitridové keramiky ve výrobních operacích pozorováno 20-ti násobné 
zvýšení trvanlivosti. Zdokonalené keramické řezné nástroje na bázi Si3N4 
vykazovaly značné zvýšení produktivity oproti konvenčním nástrojům. Tento 
potenciál byl důvodem pro hromadnou výrobu moderních keramických 
řezných nástrojů. 

Moderní keramické řezné nástroje jsou vyvíjeny po celém světě. Vývoj 
bývá soustředěn na změny složení, nové přísady, zlepšení technik 
zpracování, a změny v konfiguracích řezných nástrojů.1  
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1  CHARAKTERISTIKA ŘEZNÉ KERAMIKY 

Keramické nástroje jsou obecně popsány jako řezné nástroje vyrobené 
z kovových oxidů a nitridů. Tento popis se liší od běžné keramické výroby - 
pečení nebo vypalování nekovových minerálů jako dlaždice, cement, 
ohnivzdorná omítka a cihly. Použití keramiky pro obrábění bylo nalezeno 
v horním paleolitickém období, kdy keramické nástroje byly použity v prvních 
jednoduchých strojích. Neexistuje žádný záznam o rozvoji keramických 
nástrojů po jejich prvním použití až do počátku 20. století. Keramické nástroje 
byly  uvedeny v komerčním množství ve Spolkové republice Německo během 
druhé světové války kvůli nedostatku wolframu, hlavní surovině pro výrobu 
nástrojů ze slinutých karbidů. Wolfram je také jedním z legujících prvků 
v rychlořezné oceli. Hlavní naleziště wolframové rudy jsou v Číně a Severní 
Koreji. Strategická poloha wolframu ale také vysvětluje, proč bývalý Sovětský 
svaz a další východní evropské státy zdokonalili použití keramických nástrojů 
po válce ještě před západem. To byl důvod, proč v Severní Americe vzrostl 
zájem o keramické nástroje později, v 50. letech 20. století. 

Raný výzkum keramických nástrojů zahrnul srovnání výkonu obrábění 
karbidem boru (B4C), karbidem křemíku (SiC) a oxidem hlinitým (Al2O3) se 
slinutými karbidy. Výzkum ukázal, že Al2O3 by mohl obrábět kovy, ačkoli 
slinuté karbidy tehdy v testech překonávaly keramiku. Polovina 50. let 20. 
století znamenala rozvoj moderních keramických nástrojů několika 
nezávislých skupin a zavedení keramických nástrojů, které by mohly účinně 
konkurovat slinutému karbidu. Byla to reakce na rostoucí poptávku po 
výkonech materiálů řezných nástrojů jako důsledek ekonomického tlaku na 
vyšší produktivitu obrábění. V každém kroku zlepšení nástrojů z uhlíkové oceli 
na rychlořezné oceli a potom na slinuté karbidy a keramiku, vznikly nové 
požadavky na obrábění, urychlující vývoj nových, rychlejších a výkonnějších 
strojů. Tento vývoj rovněž vedl k zavedení mnohem tužší konstrukce 
obráběcího stroje, která zajišťovala bezproblémové obrábění s malým nebo 
žádným náhodným dopadem na nové více křehké nástroje. 

První vyrobené keramické nástroje nebyly všeobecně přijaty, protože 
byly křehké a měly mnoho poruch v důsledku jejich nesprávného použití nebo 
nevhodných strojů. Tyto keramické nástroje byly slabé v tahu, v nárazovém a 
dynamickém zatěžování kvůli jejich nízké pevnosti v tahu, houževnatosti a 
pevnosti ve střihu. Selhaly při křehkém lomu a často nemohly odolat ani 
prostým termálně-mechanickým šokům při obrábění. Jejich použití bylo 
omezeno pouze na průběžné řezání měkkých materiálů a litiny při nízkých 
otáčkách a posuvu na dostatečně tuhém stroji. Široké využití keramiky bylo 
zastaveno než King a Wheildon udělali několik výzkumů, které zlepšily 
vlastnosti keramiky a nalezli pro ni místo na světovém trhu řezných nástrojů. 
Vyšší produktivita byla dosažena, když byly keramické nástroje uvedeny do 
průmyslu, jako dosažený výsledek vysoké rychlosti a zlepšení životnosti 
nástroje v porovnání s konvenčními nástroji.  

V posledních 30 letech jsme zaznamenali významné pokroky ve vývoji 
materiálů keramických řezných nástrojů, jako důsledek výhod specifických 
vlastností, jako jsou: tvrdost za vysokých teplot, odolnost proti opotřebení, 
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vysoká odolnost proti plastické deformaci, chemická stabilita, atd., které mají 
nejen dosáhnout vyšší míry odstranění kovů při obrábění, ale také snížit 
závislost na strategických kovech, jako jsou kobalt a wolfram, používaných při 
výrobě konvenčních nástrojů. Další faktory, které vedly ke zvýšení povědomí 
v oblasti vývoje a aplikace keramických řezných nástrojů byly: zvyšující se 
potřeba zpracování více složitých řezných materiálů, rychlý nárůst výrobních 
nákladů na výrobky a obecný pokrok v oblasti vědy a technologie obrábění. 
Suroviny potřebné pro výrobu keramických nástrojů jsou snadno dostupné a 
poměrně levné, na rozdíl od wolframu a kobaltu používaných u běžných 
nástrojů. Vyšší rychlosti dosažené s keramickými nástroji výrazně zvyšují 
produktivitu obrábění a tím také využívání keramických nástrojů během 
posledního desetiletí. 

I přes významné pokroky ve vývoji keramických nástrojů v posledních 
letech se někteří výrobci stále zdráhají přijmout keramické nástroje jako 
alternativu konvenčních nástrojů. Často se tvrdilo, že přerušení výroby a 
poškození součástek způsobené občasným selháním keramických nástrojů by 
mohly více než vyrovnat úspory získané špičkovým výkonem. Toto mínění 
potlačilo obecné přijetí a použití keramických řezných nástrojů po mnoho 
let.1,2,3,4  
 

1.1 Rozdělení a značení řezné keramiky 

V současnosti jsou dostupné čtyři stupně materiálů keramických 
nástrojů. Je to čistá oxidová keramika, směsná oxidová keramika, nitridová 
keramika (Si3N4) a nedávno zavedená keramika vyztužená whiskery (SiC). 

Oxid hlinitý je základní materiál (mezi 60-99 hmotnostních %) v čisté 
oxidové, směsné oxidové a SiC whiskery vyztužené keramice, zatímco křemík 
převládá v nitridové keramice. Proto je užitečné rozdělit keramické řezné 
nástroje do dvou kategorií: materiály založené na oxidu hlinitém a na nitridu 
křemíku. Rozsah použití keramiky je na obr. 1.1. 

Obecně se řezná keramika rozděluje podle ČSN ISO 513 následujícím 
způsobem:2 
a) oxidová keramika, 
- čistá - Al2O3 - označení CA, 
- polosměsná - Al2O3 + ZrO2; Al2O3 + ZrO2 + CoO - označení CA, 
- směsná - Al2O3 + TiC; Al2O3 + Ti(C,N); Al2O3 +ZrO2 + TiC - označení CM, 
b) nitridová keramika - Si3N4; Si3N4 + Y2O3; Si3N4 + TiN; sialony - označení 
CN. 
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Obr. 1.1 Rozsah použití řezné keramiky 

 
1.1.1 Oxidová keramika  

Obsahuje 99,5% Al2O3 (obr. 1.2). Má vysokou tvrdost, otěruvzdornost a 
výbornou chemickou odolnost a stabilitu při vysokých teplotách. Naopak má 
malou odolnost proti mechanickému a tepelnému rázovému zatížení a 
ohybové pevnosti. 

Čistá oxidová keramika má bílou barvu a skládá se hlavně z oxidu 
hlinitého a přísad - asi 2-5% oxidu zirkoničitého (Al2O3 + ZrO2). Oxid zirkoničitý 
se přidává ke zvýšení lomové houževnatosti keramických nástrojů, aniž by to 
ovlivnilo jejich odolnost vůči opotřebení. Čistá oxidová keramika má obecně 
nízkou tepelnou vodivost, a proto je náchylná na tepelný šok při obrábění. To 
je důvod, proč se nedoporučují chladící prostředky, pokud se používá pro 
obrábění. Čistá oxidová keramika je obvykle považována za „houževnatý“ 
stupeň a je používána na obrábění litin a ocelí.5 

 

 
Obr. 1.2 Detail výbrusu Al2O3 
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1.1.2 Polosměsná oxidová keramika 

Obsahuje 15 - 20% oxidu zirkoničitého, ale může obsahovat i další 
složky např. oxid kobaltnatý. Ve srovnání o čistou oxidovou keramikou má 
vyšší pevnost. ZrO2 a zlepšení technologie výroby podstatně snižuje 
náchylnost proti lomu a zároveň zvyšuje houževnatost.5  
 

1.1.3 Směsná oxidová keramika 

První pokus aplikovat keramické řezné nástroje pro soustružení šedé 
litiny se zrodil počátkem 30. let 20. století. Vysoká tvrdost za vysokých teplot, 
pevnost v tlaku, odolnost vůči opotřebení a chemická odolnost slibovaly 
úspěch. Avšak složitý výrobní proces keramiky kombinovaný s nevhodnými 
obráběcími stroji a nedostatek zkušeností oddálily zavedení do praxe. Nejprve 
se používala pouze Al2O3 keramika (oxidová keramika), ale počátkem 70. let 
byla představena Al2O3/TiC keramika (směsná). Ta poskytla vylepšení 
výsledků při soustružení železných kovů na čisto a soustružení kalených kovů. 
Optimalizace složení, zahrnující uvedení nových technologií slinování, měla za 
následek zlepšení v této skupině řezných materiálů.4 
Složení, mikrostruktura a vlastnosti  

V komerčně užívaných řezných materiálech, patřících do skupiny 
směsné keramiky, se vyskytuje oxid hlinitý, karbid titanu (30 - 40 hm.%) nebo 
nitrid titanu. Rozptyl těchto tvrdých částic zvyšuje, ve srovnání s oxidovou 
keramikou, tvrdost při teplotě přes 800°C. Současně se zlepšuje lomová 
houževnatost a pevnost v ohybu, v důsledku zpomalování, odkloňování a 
větvení trhlin rovnoměrně rozptýlenými tvrdými částicemi. Vyšší tvrdost v 
kombinaci s vyšší houževnatostí výrazně zvyšuje odolnost vůči abrazivnímu a 
erozivnímu opotřebení. Nižší délková roztažnost a vyšší tepelná vodivost 
směsné keramiky zlepšuje, ve srovnání s čistou oxidovou keramikou, odolnost 
vůči tepelným šokům a cyklickému tepelnému zatížení. I při teplotách 
překračujících 800°C, kdy částice karbidu titanu nebo nitridu titanu oxidují, 
přetrvává jejich kladný vliv na zlepšování vlastností materiálu. Tyto vlastnosti 
se zohledňují při volbě řezných podmínek, jako jsou řezná rychlost, hloubka 
řezu a rychlost posuvu. 

Přidáním 30 - 40% TiC a nebo TiN k oxidu hlinitému se ve směsné 
oxidové keramice výrazně zvyšuje její tvrdost při pokojové a zvýšené teplotě. 
Zvýšená tvrdost je ale dosažena na úkor houževnatosti. Přísada TiC také 
zvyšuje stabilitu a tepelnou vodivost keramiky na bázi hliníku bez vážného 
ohrožení tvrdosti. Směsná keramika má černou nebo tmavě hnědou barvu 
v závislosti na tom, jestli byl přidán TiC nebo TiN. Je obvykle používána pro 
dokončovací operace a obrábění kalených ocelí, kvůli její zvýšené tvrdosti. 
Ostatní keramiky na bázi oxidu hlinitého mají přísady: TiN, Ti(C,N), TiB2, 
Zr(C,N) a Zr-W. Srovnání fyzikálních vlastností čisté a směsné oxidové 
keramiky je v tabulce 1.1. 
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Tab. 1.1 Srovnání fyzikálních vlastností čisté a směsné oxidové keramiky4  
Řezný materiál oxidová keramika 

Al2O3 + ZrO2 
směsná keramika 

Al2O3/TiC Vlastnosti 
Tvrdost [HV] 2000 2200 
Modul pružnosti [kN/mm2] 390 400 
Pevnost v ohybu [N/mm2] 350 600 
Lomová houževnatost [MN/mm2] 4,5 5,4 
Koeficient délkové roztažnosti 
[10-6K-1] 7,5 7 

Tepelná vodivost [W.m-1.K-1] 30 35 
 

Pro výrobu směsi Al2O3/TiC jsou vybrány prášky s vysokou čistotou a 
jemnou velikostí zrn (zpravidla jeden mikron nebo menší). Rovnoměrné 
smíchání těchto částí je dosaženo prostřednictvím suchého nebo mokrého 
mletí. Organická pojiva jsou přidávána kvůli dostatečné pevnosti. Tepelné 
zpracování je velmi rozhodující. Cílem je minimalizace pórovitosti při udržení 
jemné mikrostruktury. 

Přísady karbid titanu a nitrid titanu zabraňují zhutňování po tepelném 
zpracování. Jednotlivé procesy byly vyvinuty, aby překonaly tuto  překážku za 
současného použití teploty a tlaku. Původně byla grafitová forma používána k 
mechanickému zhutnění materiálu, při teplotě mezi 1600 a 1750°C a tlaku 200 
- 350 barů. Grafit určuje maximum přípustného tlaku a teploty. Pórovitost se 
může vyskytovat ve směsi až do 1%. V posledních letech byla zavedena do 
provozu metoda HIP (Hot Isostatic Pressing), při tlaku přes 200 MPa s 
inertním plynem (N2, Ar) jako stlačujícím médiem. Proces vyžaduje, kvůli 
zabránění penetrace inertním plynem, hermetické uzavření výrobku nebo 
předběžné slinutí na 94% minimální hustoty (jen uzavřené póry). HIP zvyšuje 
hustotu a redukuje pórovitost.3,4,5 
 

1.1.4 Oxidová keramika vyztužená SiC whiskery 

Oxidová keramika vyztužená SiC whiskery se skládá z 25 nebo více 
procent karbidu křemíku, který působí na posílení struktury a zvýšení pevnosti 
a lomové houževnatosti z jinak křehké matice oxidu hlinitého. SiC whiskery 
kolísají v délce 10 – 50 µm a mají průměr 0,5 µm. Tato třída oxidové keramiky 
je obvykle používána pro polodokončování a dokončování hliníkových 
superslitin při vysokých řezných podmínkách.5 
 

1.1.5 Nitridová keramika 

Keramika na bázi nitridu křemíku byla vyvinuta na konci 70. let 20. 
století. Existují dva druhy: α- a β‘-Si3N4. α-Si3N4 je tvrdší než β‘-Si3N4 a obě 
formy jsou hexagonální s nepatrnými odlišnostmi v mřížkových parametrech. 
Tento nástrojový materiál projevuje dobrou odolnost vůči opotřebení a pevnost 
ostří a navíc vysokou odolnost vůči teplotnímu šoku. Keramické nástroje na 
bázi nitridu křemíku jsou široce používány pro hrubování (soustružení i 
frézování) litin. Jsou ale horší než karbidové nástroje kvůli řešení opotřebení, 
a proto nejsou doporučeny pro obrábění ocelí. 
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Keramické řezné nástroje vykazují vynikající tepelné vlastnosti a 
odolnost proti opotřebení, a pokud se používají pro obrábění kalených ocelí, 
produkují těsné tolerance. Povrchovou úpravu lze získat broušením.5 

 
Obr. 1.3 Závislost tvrdosti na teplotě u slinutého karbidu a keramiky4 

 
1.2 Použití keramických nástrojů 

Výrobní průmysl řezných nástrojů třídí slinuté karbidy do tříd buď podle 
normy ISO Standard R513 nebo podle Mezinárodní organizace pro 
standardizaci nebo podle norem Joint Industrial Council of the United States.  

Stupně směsné keramiky jsou obvykle vybírány pro obrábění železných 
kovů při vysokých řezných rychlostech, když je požadována vysoká přesnost 
rozměrů a hladký povrch. Přerušované řezy jsou doporučeny jen s velmi 
malým průřezem třísky a silným ostřím.  

V posledních letech začala různá průmyslová odvětví nahrazovat 
broušení součástí z kalené oceli soustružením řeznými nástroji ze směsné 
keramiky. 

Celkové náklady často porovnávají posun od broušení k soustružení. 
Například automobilový průmysl žádá tento proces soustružení kalených 
ozubených věnců, planetových soukolí, hnacích poloos a podobných 
součástek.4 
 

1.3 Provedení keramických nástrojů 

Řezné nástroje z keramiky jsou výhradně užívány jako vyměnitelné 
destičky (Obr. 1.4). Celistvé keramické nástroje nebo pájené nástroje jsou 
používány zřídka. Nižší pevnost v ohybu a houževnatost u směsné keramiky, 
v porovnání se slinutými karbidy, vedly k designu nástrojových držáků s 
hlubšími kapsami, které připouští i keramické destičky s větší tloušťkou. 
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Systémy upnutí destiček jsou použitelné pro řezné nástroje z keramiky 
a jsou navrženy podobně jako u slinutých karbidů. Horní upnutí a nebo upnutí 
za díru je běžné pro typy destiček, jako jsou: kulaté, čtvercové, trojúhelníkové, 
80°a 55° kosočtverečné. Ale při hrubování je praktické použít pevné nebo 
nastavitelné utvařeče třísek k získání lepšího rozdělení upínací síly. 

Negativní destičky jsou preferovány v situacích, kde je nízký řezný tlak, 
pozitivní destičky jsou také používány. Destičky se zaoblením špičky 0,4 mm a 
menší nebývají vhodné pro keramické řezné nástroje. 

Doporučené vyměnitelné břitové destičky jsou se stříškovitou dosedací 
plochou, s horním upnutím, dokončovací drážkovací destičky nebo kulaté 
destičky s pozitivním úhlem čela, které se používají pro profilování nebo 
drážkování. Úpravy břitu jsou dalším významným faktorem při výrobě nástrojů 
z keramiky. Účelem přípravy břitu je eliminace mikrotřísek z předchozí 
operace broušení a posílení a vyhlazení břitu.4 

 
Obr. 1.4 Keramické destičky firmy CeramTec8  

 
1.4 Řezné podmínky 

Základní řezné podmínky pro obrábění jsou řezná rychlost, posuv a 
šířka záběru ostří. Dále jsou to tvar a velikost obrobku, materiál a jeho tvrdost, 
povrchová úprava a rozměrové tolerance, množství obráběcích strojů a 
výrobní kapacita. 

Pro nástroje ze směsné keramiky je nejkritičtějším parametrem výběr 
posuvu. Posuv určuje kvalitu povrchu. Zvolení velkého posuvu může způsobit 
zlomení destičky. 

Graf na obrázku 1.5 určuje obecné zásady pro výběr posuvu a poloměr 
špičky nástroje pro dosažení určité kvality povrchu.4  
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Obr. 1.5 Závislost kvality povrchu na posuvu a zaoblení špičky nástroje4 

 
1.5 Základní materiály pro výrobu řezné keramiky 

Řezné keramiky se vyrábí z oxidů, karbidů a nitridů. Jedná se o oxid 
hlinitý (Al2O3), oxid yttritý (Y2O3), oxid zirkoničitý (ZrO2), karbid titanu (TiC), 
méně nitrid titanu (TiN) a nitrid křemíku (Si3N4).2 
 

1.6 Výroba řezné keramiky 

Materiály keramických řezných nástrojů  prošly hlavním vývojem 
v posledních dvou desetiletích. Úplně poslední keramické nástroje lze použít 
k dosažení vyšší produktivity ve výrobním průmyslu, zejména při obrábění 
těžkoobrobitelných materiálů. Použití keramických nástrojů zvýšilo zavedení 
vysoce výkonných a tuhých obráběcích strojů, které zajistily bezproblémové 
obrábění, stejně jako změny ve výrobní praxi. Čtyři hlavní třídy keramiky jsou 
široce dostupné: čistá keramika, směsná keramika, oxidová keramika 
vyztužená SiC whiskery a nitridová keramika (stupně sialonu). Tyto nástroje 
jsou vyráběny lisováním za tepla, izostatickým lisováním za tepla (HIP), 
lisováním za studena a technikami reaktivního vázání. 

První keramika byla vyráběna technikou práškové metalurgie z téměř 
čistého práškového oxidu hlinitého, pak byla upravena do velikosti a tvaru a 
následně leštěna. Nízká lomová houževnatost první keramiky přímo souvisela 
s pórovitostí v lisované směsi, v důsledku používání konvenčních slinovacích 
technik. Ve srovnání s jinými nástrojovými materiály, měla  keramika vysokou 
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pevnost za vysokých teplot a houževnatost, stejně jako dobrou chemickou 
stabilitu. Nejnovější vylepšení keramických nástrojů bylo hlavně v důsledku: 

a) zjemnění mikrostruktury kontrolováním a zlepšováním výrobních 
procesů, 

b) míchání a slinování oxidu hlinitého s tvrdšími materiály, 
c) úpravy povrchu odstraňováním prasklin, nerovností a zbytkových pnutí. 

Díky těmto změnám se keramické nástroje ekonomicky využívají při 
obrábění různých druhů ocelí, litin a barevných kovů, jako je mosaz a bronz i 
při vysokých rychlostech a posuvech. 

Vysokoteplotní lisování, vysokoteplotní izostatické lisování (HIP) a 
prodloužené lisování za studena byly představeny později jako realizovatelné 
výrobní metody. Tyto procesy zahrnovaly smíchání určitého množství velmi 
jemných prášků oxidu hlinitého vysoké čistoty s požadovaným podílem přísad. 
Směs se pak lisovala do tablet a slinovala nebo lisovala za tepla na efekt 
podporující vývoj silných vazeb mezi zrny oxidu hlinitého. Tyto výrobní metody 
produkovaly nástroje se zvýšenou tvrdostí, houževnatostí a hustotou, 
dosaženou hlavně jemností zrn a redukcí pórovitosti. Stejnorodost směsi byla 
zajištěna během mísení práškových komponent, protože různorodost prášku 
by mohla vést k nežádoucím lokalizovaným změnám vlastností matice. 

Nástroje z oxidové keramiky jsou vyráběny lisováním za studena, 
směsná keramika je vyráběna lisováním za tepla. Metoda reaktivního vázání 
se používá k výrobě Si3N4 (nitridové keramiky), ta je založená na použití tlaku 
plynného dusíku z důvodu podstatného zamezení těkavosti nitridu křemíku za 
slinovací teploty. 
 

1.6.1 Slinování 

Slinování je proces používaný v práškové metalurgii a může být popsán 
jako vytváření souvislé vázané hmoty  ohřátého kovu nebo oxidového prášku 
bez roztavení. Vlastnosti slinutých nástrojů jsou silně závislé na slinovací 
teplotě a době slinování. Velká hutnost a jemnozrnnost prášků je důležitá k 
výrobě kvalitních keramických nástrojů slinovacím procesem. Pro výrobu 
jemné mikrostruktury je potřebná vysoká teplota a dlouhá doba slinování. 
Podmínky slinování jsou proto pečlivě kontrolovány. Nečistoty přidané během 
slinování keramiky jsou rozděleny do tří kategorií: ty, které podporují růst zrna, 
ty, které nemají vliv na růst zrna a ty, které zpomalují růst zrna:3 

a) prvky podporující růst zrna: Ti, Nb, Mn, Cu, Ge, 
b) prvky bez vlivu na růst zrna: Ga, Y, P, Fe, Th, Ce, Zr, 
c) prvky zpomalující růst zrna: F, Cl, Br, I, Sb, K, Na, Sr, Ba, La, Cr, Si, Sn, 

      Ca, V, Mg. 
Je známo, že některé z těchto nečistot hrají dvojí úlohu během 

slinování. Ty nečistoty, které podporují růst zrna, podporují slinování a ty, 
které zpomalují růst zrna také zpomalují slinování. TiO a MgO jsou běžné 
přísady keramických řezných materiálů zvyšující slinování a růst zrna. 
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Slinutá keramika vyrobená z jemných prášků obvykle vytváří hrubší 
velikost zrna, než ta, která je vyrobená z hrubších výchozích materiálů. Vyšší 
hutnost je získaná nižšími teplotami a jemnými prášky, které vzniknou delší 
dobou mletí. Velikost částic prášku a jejich následná slinovatelnost je určena 
teplotou pražení. Plyny a ostatní materiály jako oxid sodný (Na2O) z pecní 
atmosféry absorbující se během slinování, mohou být odstraněny jen při 
teplotě vyšší než 1400°C.  

1.6.2 Lisování za tepla 

Proces lisování za tepla vyvinul Deeley s kolegy v roce 1961. Používali 
nečistot slinování jako například MgO při lisování Si3N4. Slinovací pomůcky 
byly efektivní pro keramické oxidy. Vliv přídavných látek při formování skelné 
nebo kapalné fáze slinovacího média byl později uznán v procesu lisování za 
tepla. Důležitý rozdíl mezi slinováním a lisováním za tepla je, u lisování za 
tepla, aplikace tlaku ke vzorku zahřívaném v peci. U keramických nástrojů 
lisovaných za studena může strukturální změna plastickou deformací způsobit 
vznik napětí. Tato zbytková napětí ovlivňují tvrdost a houževnatost 
keramických nástrojů. Vzniklá napětí by také mohla být přínosem pro některé 
druhy obrábění. Lisování za tepla zabezpečuje zhutnění a obecné výsledky u 
výlisků s vysokou hustotou a je hlavně používáno k výrobě jemnozrnných 
vzorků. Nižší teploty a kratší časy jsou potřebné pro kompletní zhutnění 
během lisování za tepla, na rozdíl od slinování. Zhutnění může být zvýšeno 
díky následujícím procesům: posouvání hranic zrn, rozdělení částic, plastická 
deformace a zrychlená difúze. 

Progresivní stupně lisování práškových výlisků za tepla jsou: 
dotvarování, přerovnání zrn, difúze urychlená napětím a konečný stupeň 
difúze urychlené napětím souvisící s creep modelem deformace. Všechny 
části formy používané pro lisování za tepla jsou vyrobeny z grafitu. Nejvyšší 
pevnost grafitu je získána zvýšenou teplotou. To je důvod, proč je používán 
maximální tlak ve formě, když je pec ohřátá na požadovanou teplotu. Rychlost 
lisování by měla být kontrolována Sama forma musí mít hladký povrch a 
vysoký stupeň přesnosti s cílem zabránit vystavení předlisků nadměrnému 
bočnímu tlaku při vyjmutí z formy. K výrobě hutného výlisku je požadován 
vysoký tlak (okolo 14 MPa). Dočasné organické pojivo je přidáváno do prášku, 
aby drželo výlisek po lisování pohromadě,  k poskytnutí vnitřního mazání mezi 
zrny prášku během lisování a usnadňuje vyjmutí výlisku z formy. 

Pecní atmosféra během lisování za tepla je rozdílná od slinování 
vhledem k přítomnosti grafitu. Uhlík nebo uhlík obsahující plyny může být 
absorbován na vzorku během lisování za tepla. Výsledkem je šedá barva, 
která je přenášena na nástroj. Bylo prokázáno, že použití uhlíkové atmosféry 
zvětšuje rychlost slinování nástrojů z oxidu hlinitého. Výroba keramických 
vyměnitelných destiček lisováním za tepla je více nákladná, ale obvykle mají 
vysokou pevnost v ohybu a více konzistentní výkon než destičky lisované za 
studena. 
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1.6.3 Izostatické vázání a lisování za tepla  

Proces izostatického vázání a lisování za tepla byl původně vyvinut pro 
výrobu složek jaderných paliv a materiálů špatně vyrobitelných běžnými 
metodami. Tento proces využívá tlak inertního plynu při zvýšené teplotě pro 
difúzi pevných látek, vázání nebo spojování komponentů různých kovů a 
keramik a zhutňování kovových, keramických a cermetových prášků. Hlavní 
rozdíl mezi touto metodou a ostatními konvenčními výrobními metodami 
(lisování za tepla, kování, atd.) je izostatické lisovací médium. Tlak může 
působit izostaticky podél povrchu výlisku. To umožňuje kusům 
s nepravidelným povrchem, výškovým poměrem (délka/průměr), slisovat místa 
s malou tloušťkou nebo malé úhly úkosu. Tyto minimální materiálové ztráty 
jsou spojeny s obráběním po zhutnění. 

Technika HIP je proces lisování za tepla, kde tlak je použit nad 
povrchem utěsněného tělesa. Je to podobné jako u lisování za studena, ale 
rozdíl je v tom, že výměnný odolný kontejner je nahrazený plastovým vakem 
jako membránou přenášející tlak, a ta je u lisování za tepla nahrazena 
tekutinou. Individuální části jsou deformovány do těsného kontaktu aplikací 
izostatického tlaku. Tato deformace podporuje vazbu mezi jednotlivými 
částicemi. Nižší tlak je požadován ke spojení většiny strukturálních materiálů 
HIP technologií, na rozdíl od konvenčních technologií lisování za tepla. HIP 
struktury jsou plně hutné (bez pórovitosti), a tím bez vad, které mohou mít vliv 
na jejich vlastnosti. Relativně nízké teploty potřebné pro HIP mohou 
podporovat výrobu jemnozrnné struktury se zvýšenými vlastnostmi. 
 Hlavní výhody vázání a spojování prášků jsou: 

a) kvalitní metalurgické vazby a vysoká hutnost výlisků,  
b) úzké rozměrové tolerance lisovaných výlisků, 
c) možnosti výroby výlisků s řízenou stechiometrií, složitými tvary a 
 izotropní strukturou, 
d) tímto procesem mohou být vyráběny vrstvené a křehké materiály, 
e) proces zabezpečuje lepení stejných a nestejných materiálů a také 

vyrábí materiály se stejnými vlastnostmi, 
f) zhutňování a plátování prášků může být řízeno s procesem, 
g) neexistuje žádné omezení na poměr délka/průměr. 

Většina keramických nástrojů je vyráběna lisováním za tepla a 
technikou HIP. Tyto výrobní procesy zajišťují zhutňování poblíž teoretické 
hutnosti, stejně jako pevnost a stejný výkon během obráběcích operací. 

1.6.4 Proces reaktivního vázání 

Tento proces byl v malé míře poprvé použit k výrobě Si3N4 v 50. letech 
20. století. Zavedení procesu reaktivního vázání vedl k významné redukci 
nákladů a výrobě součástí s přesnějšími rozměry. Reaktivní vázání zahrnuje 
ohřívání míchaných prášků při nižším tlaku a teplotě v dusíkové atmosféře , 
stav je uzavřen získáním pórovitosti. V tomto bodě jsou tlak a teplota plynného 
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dusíku rychle zvýšeny, až do ukončení slinování. Součásti vyrobené 
reaktivním vázáním mají, v porovnání s vyrobenými lisováním za tepla, nižší 
modul pevnosti v ohybu a rázovou pevnost.3 
 

1.7 Výroba čisté oxidové keramiky 

Vysoce čisté oxidové keramické nástroje jsou vyráběny dvěma 
rozdílnými metodami: lisováním za studena, které je podobné tradiční 
práškové metalurgii, nebo lisováním za tepla, které je velmi efektivní pro 
slinování oxidu hlinitého s vysokou hustotou. Produkty lisování za studena 
mají bílou barvu, zatímco ty, lisované za tepla, mají světle šedou až černou 
barvu. Tmavost je pravděpodobně způsobena materiálem formy a/nebo 
redukcí atmosféry. 

Prášek oxidu hlinitého se vyrábí chemickým nebo tepelným rozkladem 
hliníkové soli a také mletím tavného oxidu hlinitého na požadovanou velikost. 
Při následném mísení je cílem zajistit výrobu jemnozrnných směsí. Semletá 
kaše je sušena a mísena s voskem, dočasným pojivem (např. pryskyřice nebo 
lepidlo), které také slouží jako mazadlo během lisování a usnadňuje vyndání 
výlisku z formy. K zajištění výroby jemnozrnných komponent musí být 
používán v počáteční směsi velmi jemný prášek oxidu hlinitého s průměrnou 
velikostí zrn 0,5 μm a čistotou 99,9%. Lisování za tepla probíhá jednu hodinu 
při tlaku 20 MPa a teplotě 1500 - 1700°C. Potom se výlisek chladí na 
pokojovou teplotu. 

Pro účel vysokoteplotního izostatického lisování (HIP), je zhutněný 
prášek předslinován při teplotě 1300 - 1520°C po dobu 30 minut ve vakuu o 
tlaku 1,3 MPa. Předslinutý oxid hlinitý je plný směsi titanového prášku, prášku 
oxidu hlinitého a chloridu amonného, a potom se zušlechťuje 6 hodin při 
teplotě 1300°C ve vakuu. Toto ošetření zabezpečuje, že jednotný titanový 
povlak je utvořen po celém povrchu předslinovaného oxidu hlinitého. 
Povlakovaný předslinovaný oxid hlinitý s titanem je umístěn do HIP pece, na 
jednu hodinu vystavený argonové atmosféře při teplotě 1450°C a tlaku 160 
MPa. Po vysokoteplotním izostatickém lisování je titanový povlak odstraněn 
rozpouštěním výlisku v roztoku kyseliny chlorovodíkové (HCl). Oxidové 
keramické nástroje vyrobené touto metodou mají tendenci vykazovat vyšší 
tvrdost a pevnost v ohybu než ty, které jsou vyrobeny bez titanového povlaku. 

Částice slinovaného oxidu hlinitého vyrobené lisováním za tepla mají 
sklon být přednostně uspořádány, protože materiál je lisován jen v jednom 
směru. Tyto výsledky ve vertikální ploše představují různé mechanické a 
fyzikální vlastnosti od relativní horizontální plochy k lisovanému směru. Tento 
problém může být překonán použitím technologie HIP, kde jsou směsi 
vystaveny vysokému hydrostatickému tlaku, přičemž jsou vyhřívány ve 
vhodném fluidním nosiči, obvykle v atmosféře inertního plynu. Keramické 
materiály lisované za tepla jsou obecně dražší než keramiky lisované za 
studena. U nástrojů lisovaných za tepla je to kompenzováno vyšší lomovou 
houževnatostí a větším dosaženým konzistentním výkonem.3,5 
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1.8 Výroba směsné oxidové keramiky 

Nástroje ze směsné oxidové keramiky (např. Al2O3+TiC) jsou vytvořeny 
lisováním za tepla, které zahrnuje mísení jemnozrnného (0,5 - 1 μm) čistého 
oxidu hlinitého s 20 - 30 hmotnostních procent prášku karbidu titanu, lisování 
při teplotě v rozmezí 1500 - 1800°C a tlaku mezi 10 a 40 MPa. Uhlík obsažený 
v TiC by měl být mezi 12,5 a 20,05 hmotnostními procenty s volným karbidem 
v množství menším než 1%. Velikosti prášků obou částí (oxidu hlinitého i 
karbidu titanu) musí být malé, aby se minimalizoval růst částic během 
slinování. Aby se zamezilo růstu zrn během slinování, měla by být průměrná 
velikost zrn TiC menší než 3 μm s velikostí distribučního rozdělení 0,2 - 0,5 
μm.3 

 
1.9 Výroba oxidové keramiky vyztužené SiC whiskery 

Tento keramický nástrojový materiál je vyrobený pomocí technologie 
vyztužování whiskery, kde jsou matice oxidu hlinitého vyztužené extrémně 
silnými jednotlivými krystaly karbidu křemíku (obecně označované jako 
whiskery). Tyto whiskery jsou vyráběny za pečlivě kontrolovaných podmínek a 
vzhledem ke své čistotě a nedostatku hranic zrn se přibližují teoretické 
maximální pevnosti podél jejich os. Vlákna však vykazují vysokou pevnost jen 
v axiálním směru, proto jejich směr uvnitř matice musí být zcela náhodný, aby 
se zabránilo anizotropním vlastnostem. 

Nástroje z oxidové keramiky vyztužené whiskery jsou vyráběny 
lisováním za tepla, mísením prášku oxidu hlinitého a SiC whiskerů po dobu 1 
hodiny při teplotě 1250 - 2000°C a tlaku 28 - 69 MPa ve vakuu o tlaku 1,3 
MPa. Tento proces umožní whiskerům, aby se rozptýlily do jemnozrnné 
matice Al2O3, kde působí podobně jako skleněná vlákna, což u těchto 
keramických nástrojů vede k významnému zvýšení pevnosti, tepelné vodivosti 
a lomové houževnatosti.3  

 
1.10 Výroba nitridové keramiky 

Nitridovou keramiku objevili Oyama s Kamigaitem a nezávisle na nich 
také Jack s Wilsonem. Podstatou výroby byla možnost nahrazení kyslíku (O2-) 
dusíkem (N3-) v β'-Si3N4 krystalu za předpokladu, že hliník (Al3+) je současně 
nahrazen křemíkem (Si4+) při dodržení   neutrality. Nitridová keramika má 
stejnou krystalovou strukturu a podobné fyzikální vlastnosti jako β'-Si3N4, ale 
lepší chemické vlastnosti díky chemické substituci. 

Výchozí materiály pro výrobu nástrojů z nitridové keramiky jsou prášky 
Si3N4, AlN, Al2O3 a Y2O3. Tyto materiály jsou dohromady semlety, sušeny, 
lisovány do tvaru a slinovány při teplotě přes 1800°C za izotermických 
podmínek před tím, než mohou postupně vychladnout. Od prvního složení  by 
měly být pečlivě vyváženy, kvůli zabezpečení výroby konzistentních nástrojů 
s optimálními vlastnostmi. Y2O3 reagující s Si3N4 tvoří silikát, který je při 
slinovací teplotě kapalný. Kapalná fáze zabezpečuje výrobu keramických 
nástrojů vysoké hutnosti (98% hutnost) v kapalné fázi slinovací operace. 
Kapalná fáze zpevněná po slinování na skelnou fázi, lepí dohromady 
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jemnozrnné (asi 1 µm) hexagonální β'-Si3N4 krystaly. Vysoká teplotní stabilita 
slinované nitridové keramiky je nižší než Si3N4 lisované za tepla. Jemné 
krystaly yttrito-hliníkového minerálu, YAG (3Y2O3.5Al2O3), by mohly být 
urychleny ve skelné fázi žíháním slinutého sialonu asi při 1400°C. Toto 
tepelné zpracování zvyšuje vysokoteplotní stabilitu na hodnotu těsně kolem 
plné hutnosti Si3N4. 

Tento typ keramiky může být vyráběn pouze lisováním za tepla nebo 
reaktivním vázáním. Keramiky, na bázi nitridu křemíku (Si3N4), byly nejprve 
vyráběny lisováním za tepla, asi 4 - 12% oxidu yttritého (Y2O3) a 96 - 88% 
Si3N4 prášku při tlaku mezi 7,6 a 17,8 MPa a teplotě v rozsahu 1650 - 1775°C, 
až je získána hustota nejméně 3,25.103 kg.m-3. Oxid křemičitý (SiO2) se 
vyskytuje jako přirozená povrchová vrstva Si3N4 a slouží jako mechanismus 
pro dosažení požadovaných výkonů teplotního šoku. Výlisek lisovaný za tepla 
se skládá převážně z β'-Si3N4. Výrobky lisované za tepla mají nedostatečnou 
pevnost v ohybu při vysokých teplotách. Tento problém může být překonán 
použitím přísad jako jsou oxidy chrómu, zirkonia, niklu, titanu, ceru, hořčíku, 
ytria, atd. dosahující více jak 20% materiálové směsi. Tyto přísady pomáhají 
zhutňování konečného keramického materiálu bez významného poškození 
vysokoteplotní odolnosti vůči creepu. Lisování za tepla Si3N4 má za 
následek redukci pórovitosti na méně než 0,1%, která vede ke zvyšování 
pevnosti výlisku. Použití α-Si3N4 prášku jako výchozího materiálu směřuje 
k zajištění úplného zhutnění konečného výrobku. 

Výroba keramiky na bázi nitridu křemíku procesem reaktivního vázání 
zahrnuje mísení daných množství Si3N4 a prášku oxidu yttritého. Smíchané 
prášky jsou vloženy do komory, kde jsou vystaveny dostatečnému tlaku 
dusíku, kvůli podstatnému zabránění těkání při slinovací teplotě (více než 
1700°C). Výchozí materiál pro reaktivní vázání je silikon, který pak tvoří směsi 
α- a β'-Si3N4. Přeměna silikonu na Si3N4 je doprovázena zvětšením objemu 
přibližně o 22%. Tato přeměna nemění celkové rozměry výlisku. 
Mikrostruktura výlisku prodělá výraznou změnu, jako nitridování, které obsluha 
sníží na prostupnost. Hustota výlisku potřebuje být redukována na zvýšení 
velikosti, aby postupovala do středu výlisku. Jestliže není hutnost výlisku 
redukována, pak se hlavní jádro dosud nevytvořeného silikonu nemůže 
vytvořit. Pozdější výzkum ve výrobě keramických nástrojů na bázi Si3N4 
znamenal povlakování destiček s alespoň jedním přilnavým povlakem (asi 1-
10 µm silným) ze žáruvzdorného kovového nitridu, který zlepšil jejich 
mechanické a chemické vlastnosti za požadovaných podmínek – vysoká 
obráběcí rychlost, vysoká teplota a tvrdost obrobku. Tyto povlaky, aplikované 
chemickým vakuovým napařováním (nebo případně fyzikálním vakuovým 
napařováním), obsahují nitridy titanu, vanadu, chrómu, zirkonia, niobu, 
molybdenu, hafnia, tantalu a wolframu. Z celé skupiny jsou obvykle nejvíc 
používány nitrid titanu a nitrid hafnia. Karbonitridy z těchto prvků mohou být 
také použity jako povlakovací materiály. Poměr uhlíku a dusíku 
v žáruvzdorných kovech povlakovaných karbonitridy je v rozmezí 1:1 a 1,5:1. 
Užitečné vlastnosti metody chemického napařování jsou pórovitost nanesené 
vrstvy a tendence pro interakce mezi nanesenou vrstvou a substrátem 
v raných fázích napařovacího procesu, která vede k dobré přilnavosti vrstvy. 
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Si3N4 se v podstatě skládá ze zrn tvrdého žáruvzdorného materiálu 
rovnoměrně rozděleného do těsné matice s mírným zhuštěním pomocí oxidů 
ytria, hafnia, hořčíku, zirkonia, lanthanoidů, atd. Vysokoteplotní vlastnosti 
zhutnělé směsi jsou ovlivněny nečistotami a přísadami, které mají tendenci se 
soustředit na mezigranulární fázi v průběhu zhutňovacího procesu.  

Některé problémy s lisováním za tepla nebo reaktivně vázaným Si3N4 
vedly k dalšímu zkoušení struktury Si3N4. Silnější materiály mohly být získány 
jen lisováním za tepla, které je velmi nákladné, časově zdlouhavé a omezuje 
konečný výrobek na poměrně jednoduché tvary. 

Materiály reaktivně vázané jsou poměrně snadné na výrobu, ale jsou 
pórovité a nejsou použitelné pro množství aplikací. 

 
Vývoj moderních keramických řezných nástrojových materiálů jako 

možných alternativ slinutých karbidů začal od poloviny 50. let 20. století jako 
odpověď na ekonomický nátlak na vyšší produktivitu v obrábění. Suroviny 
potřebné na výrobu keramických nástrojů jsou snadno dostupné, relativně 
levné a nejsou, na rozdíl od základních strategických surovin (wolfram a 
kobalt), používány u konvenčních nástrojů. Zavádění moderních keramických 
nástrojů do průmyslu vedlo ke zvýšení produktivity způsobené vysokými 
rychlostmi a dosaženou reálnou trvanlivostí nástrojů. Nedostatky prvních 
keramických nástrojů zabránily většímu rozšíření použití posledních 
zlepšených druhů v průmyslu. Použití keramických nástrojů v průmyslu roste 
na úkor konvenčních nástrojů. Znalost keramiky a jejích schopností se 
zlepšuje také zavedením velmi tuhých strojů s větší silou.3 

Komerční využití keramických nástrojů zahrnuje čistou oxidovou 
keramiku, směsnou oxidovou keramiku, oxidovou keramiku vyztuženou SiC 
whiskery a nitridovou keramiku. Technika práškové metalurgie byla používána 
k výrobě prvních keramických nástrojů, které měly kvůli velké pórovitosti 
výlisku nízkou lomovou houževnatost. Dnešní keramické nástroje jsou 
vyráběny zlepšenými výrobními technikami jako jsou lisování za tepla, 
izostatické lisování za tepla, reaktivní vázání a prodloužené lisování za 
studena. Tyto výrobní metody vyrábí keramické nástroje se zvýšenou tvrdostí, 
houževnatostí a hutností díky zjemnění zrn a redukci pórovitosti. Keramické 
nástroje na bázi oxidu hlinitého jsou obvykle vyrobeny lisováním za tepla, 
izostatickým lisováním za tepla a lisováním za studena, zatímco metoda 
reaktivního vázání se používá na výrobu keramických nástrojů na bázi 
Si3N4.3,4,5  
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2  HODNOCENÍ ŘEZIVOSTI NÁSTROJE 
 

Řezivost nástroje je vlastnost, která mu umožňuje efektivním způsobem 
odebírat třísku z obráběného materiálu. 

Na tuto vlastnost mají vliv nejen fyzikální a mechanické vlastnosti 
nástroje, ale také další faktory (metoda obrábění, geometrie nástroje, řezné 
podmínky a prostředí, atd.). Řezivost však závisí i na mechanických 
vlastnostech obráběného materiálu.6 

Jedním z možných kritérií hodnocení řezivosti nástroje je „T-vc 
závislost“ (někdy nazývána jako „Taylorův vztah“). Ta řeší vliv řezné rychlosti 
na trvanlivost nástroje. T-vc závislost odvodil Frederick Winslow Taylor na 
počátku 20. století. Základní tvar závislosti je: 6 

T = CT / vc
m  [min],      (2.1) 

kde: CT [-] – konstanta, 
 vc [m.min-1] – řezná rychlost, 
 m [-] – exponent. 
Z důvodu vysoké hodnoty CT (řádově 109 – 1013) se tato konstanta v 
Taylorově vztahu nahrazuje konstantou Cv (Cv = CT

1/m), která má řádovou 
velikost 102 – 103. Upravený vztah má pak tvar: 6 

vc = Cv / T1/m  [m.min-1].     (2.2) 
Hodnota exponentu m je pro jednotlivé řezné materiály různá (viz tab. 

2.1). Podle T-vc závislosti obecně platí, že lepší řezivost má nástrojový 
materiál, který má nižší hodnotu exponentu m a zároveň vyšší hodnotu 
konstanty Cv. 
Tab. 2.1 Hodnoty exponentu m a úhlu α pro vybrané nástrojové materiály6 
 

  Nástrojové 
oceli 

Rychlořezné 
oceli 

Slinuté 
karbidy 

Řezná 
keramika 

m [-] 10,0 - 6,0 8,0 - 3,0 5,0 - 2,0 2,5 - 1,2 
α [°] 84 - 83 83 - 79 79 - 68 68 - 56 

 
Z definice trvanlivosti se stanovuje základní T-vc závislost. Taylorův 

vztah se stanovuje pro konkrétní kombinaci obrobku a řezného nástroje. 

 
Obr. 2.1 Časová závislost opotřebení6 
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Daný materiál je obráběn řezným nástrojem minimálně při 4 různých 
rychlostech. V průběhu obrábění je sledován časový nárůst opotřebení 
nástroje (např. šířka fazetky VB), který se vynáší do závislosti VB = f (čas) – 
obr. 2.1. 

Ostatní řezné podmínky jsou konstantní (šířka záběru ostří, posuv, 
chlazení). Při konstrukci T-vc závislosti je třeba rovnoměrného rozložení 
jednotlivých bodů. Pro keramické řezné nástroje se volí řezné rychlosti podle 
řady R10 (ISO 3685). Pokud je použita maximální řezná rychlost, neměla by 
trvanlivost klesnout pod 5 minut.  

Z grafu na obr. 2.1 jsou odečteny hodnoty T1 – T4 odpovídající řezným 
rychlostem vc1 – vc4. Tyto hodnoty jsou následně zaznamenány 
s logaritmickými souřadnicemi do grafu na obr. 2.2 a spojeny přímkou. 
Matematicky se T-vc závislost určí pomocí rovnic 2.1 a 2.2. Rovnice pro 
výpočet jsou však omezeny konstantními hodnotami ap, f a VB.  

 
Obr. 2.2 T-vc závislost6 

Pro výpočty v praxi se používají rozšířené vztahy pro Taylorův vztah: 6 
vcT = CvT / (ap

xv . fyv)   [m.min-1],    (2.3) 
kde: vcT [m.min-1] – řezná rychlost při konstantní trvanlivosti, 
 CvT [-] – konstanta, 
 xv [-] – exponent, vyjadřující vliv hloubky řezu, 
 yv [-] – exponent, vyjadřující vliv posuvu na otáčku, 
nebo také vztah: 

vc = Cv1 / (T1/m . ap
xv . fyv)  [m.min-1],   (2.4) 

kde: Cv1 [-] – konstanta. 
Pro tyto vztahy se používá méně omezujících podmínek, což je značná 

výhoda. Naproti tomu nevýhodou je, že pro stanovení těchto vztahů je 
zapotřebí mnohem více zkoušek, na rozdíl od stanovení vztahů 2.1 a 2.2. 
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3  ŘEZNÁ KERAMIKA V SORTIMENTU VÝROBY 
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH PRODUCENTŮ   
NÁSTROJŮ A NÁSTROJOVÝCH MATERIÁLŮ 

  
 
 
 
 
 

3.1 NGK Spark Plug 

NGK Spark Plug vyrábí pod značkou NTK Technical Ceramic keramické a 
cermetové řezné nástroje.  
SX1 
Nitridová keramika s vysokou odolností vůči opotřebení má zvýšenou 
trvanlivost nástrojů i při vysokých rychlostech (1000 m/min). Používá se pro 
vysokorychlostní hrubé soustružení šedé litiny. Doporučené řezné podmínky 
jsou v tabulce 3.2. 7 
Tab. 3.1 Fyzikální vlastnosti pro keramiky SX1 a SX27 
 

Druh 
keramiky 

Hustota 
[g/cm3] 

Tvrdost 
[HRA] 

Pevnost v 
ohybu [MPa]

Modul 
pružnosti v 
tahu [GPa] 

Délková 
roztažnost 
[X10-6/K] 

SX1 3,2 93,5 1200 320 3,0 
SX2 3,2 93,5 1100 320 3,0 

 
Tab. 3.2 Doporučené řezné podmínky pro keramiku SX17 
 

  Materiál obrobku Operace Řezná rychlost Posuv 

SX1 Šedá litina Soustružení ≈ 1200  m/min ≈ 0,7 mm 

 
SX2, SX8 
NTK Si3N4 keramika má dvakrát vyšší lomovou houževnatost než Al2O3 a 
vysokou odolnost vůči opotřebení. Proto jsou tyto destičky použitelné pro 
hrubovací přerušovaný řez, kde by se Al2O3 keramika poškodila. Doporučené 
řezné podmínky jsou uvedeny v tabulce 3.3. 7 
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Obr. 3.1 Destičky z keramiky SX2 a SX87 

SX2 je keramický řezný materiál s vynikající odolností vůči opotřebení a 
odolností vůči teplotnímu šoku. Toho bylo dosaženo redukcí částic vrstvy 
nitridu křemíku. 7  
 
Tab. 3.3 Doporučené řezné podmínky pro keramiky SX2 a SX87 
 

  Operace Řezná rychlost 
[m/min] 

Posuv  
[mm] 

SX2 Frézování ≈ 500 ≈ 0,3  

SX8 Hrubý přerušovaný řez ≈ 600  ≈ 0,5  

 
SX8 je keramický řezný nástrojový materiál se zlepšenými vysokoteplotními 
charakteristikami a vysokou odolností vůči teplotnímu šoku. Toho bylo 
dosaženo použitím velmi hustě slinovaného nitridu křemíku. 7 
SP2 je nově vyvinutý druh Si3N4 keramiky s povlakem TiN. Tyto destičky jsou 
speciálně vyvinuté pro obrábění šedé litiny. Doporučené řezné podmínky jsou 
uvedeny v tabulce 3.4. 7 

 
Obr. 3.2 Struktura keramiky SP27 

 
Tab. 3.4 Doporučené řezné podmínky pro keramiku SP27 
 

  Operace Řezná rychlost 
[m/min] 

Posuv 
[mm] 

SP2 Soustružení ≈ 1000 ≈ 0,3 

 
HC1 se skládá hlavně z vysoce čistého oxidu hlinitého (Al2O3) s malým 
množstvím přísady oxidu zirkonu (ZrO3), slinovaná HIP metodou. Použitím 
HIP metody je vyrobena velmi hutná keramika s jemnozrnnou strukturou. 
Výsledkem je lepší odolnost proti opotřebení, houževnatost a stabilita, která 
zajišťuje delší trvanlivost nástrojů. 7 
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Obr. 3.3 Destičky z keramiky HC17 

 
HC2, HC4, HC5 jsou složeny z oxidu hlinitého (Al2O3) a titan-Al2O3 karbidu. Ve 
srovnání s čistou oxidovou keramikou, mají HC2, HC4 a HC5 vysokou 
tepelnou odolnost vůči teplotnímu šoku.  
Vynikající vysokoteplotní tvrdost a odolnost vůči plastické deformaci při vysoké 
teplotě umožňují široký rozsah aplikací včetně těžkoobrobitelných materiálů 
jako např. kalené oceli nebo tvrzená litina. Doporučené řezné podmínky jsou 
uvedeny v tabulce 3.5. 7 
 

 
Obr. 3.4 Destičky z keramiky HC2, HC4 a HC57 

 
HC2 byl vyroben jako "UNIVERZÁLNÍ" druh keramiky, který má obecně 
výbornou účinnost při soustružení litiny a velmi tvrdých materiálů. Rovnováha 
mezi odolností proti otěru a lomové odolnosti  je dobrá, a proto má nízké 
náklady při výkonu. 7 
HC4 
Vysoký bod tavení TiC zvýšil objem, proto je HC4 speciální třída s jemnějším 
zrnem pro těžké obrábění. Je k dispozici také ZC4 (HC4 s TiN povlakem) se 
zvýšenou odolností vůči opotřebení. 7 
HC5  
Zvýšení tvrdosti stávající HC2 a zlepšení odolnosti vůči otěru a lomové 
odolnosti s jemnější zrnitostí. 7 
 
Tab. 3.5 Doporučené řezné podmínky pro keramiky HC2, HC4 a HC57 
 

Materiál 
obrobku 

Materiálová 
charakteristika Operace Řezná rychlost 

[m/min] 
1. technické 
doporučení 

2. technické 
doporučení 

Litina bílý povrch polodokončování 100 - 500  HC5 HC2 

Kalená ocel HRC < 65 dokončování ≈ 150  HC4 HC5 
Válcovaný    
materiál HRC < 60 polodokončování ≈ 110  HC5 HC2 
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HC6 - TiC keramika pro tvárnou litinu. Vykazuje zlepšenou odolnost vůči 
opotřebení oproti směsné oxidové keramice. Doporučené řezné podmínky 
jsou uvedeny v tabulce 3.6. 7 
 
Tab. 3.6 Doporučené řezné podmínky pro keramiku HC67 
 

  Materiál obrobku Operace Řezná rychlost 
[m/min] 

HC6 Tvárná litina Vysokorychlostní 
dokončování 100 - 500 

WA1 - Oxidová keramika vyztužená whiskery. WA1 vykazuje výbornou 
odolnost vůči opotřebení díky karbidu křemíku a je vhodný pro efektivní 
soustružení litiny, tvárné litiny, tvrzené litiny, žáruvzdorné slitiny, atd. 7 
Vlastnosti a doporučené řezné podmínky jsou v tabulkách 3.7 a 3.8. 

 
 
 
 

 
 

Obr. 3.5 Destičky z keramiky WA17      Obr. 3.6 Struktura keramiky WA17 
 
Tab. 3.7 Fyzikální vlastnosti keramiky WA17 
 

  WA1 Al2O3 
Hustota [g/cm3] 3,7 4 
Tvrdost [HRA] 94,5 94 

Lomová 
houževnatost 

[MPa.m1/2] 
7 4 

 
Tab. 3.8 Doporučené řezné podmínky pro keramiku WA17 
 

Materiál obrobku Litina 
Tvrzená litina Žáruvzdorné 

slitiny Řezné podmínky Soustružení Frézování 

Řezná rychlost [m/min] 200 - 800 200 - 500 30 - 100 200 - 500 

Posuv [mm] 0,1 - 0,4 0,05 - 0,2 0,1 - 0,3 0,1 - 0,3 
Hloubka řezu [mm] max. 3 max. 3 max. 2 max. 3 
Procesní kapalina ne / ano ne / ano ne / ano ano 

 
 

3.2 CeramTec 

CeramTec je velmi důležitou součástí úspěšné celosvětové organizace 
s více než stoletou historií. Vyrábí řadu různých keramických výrobků a 
keramických materiálů. Ukázka sortimentu vyměnitelných břitových destiček je 
na obr. 3.7.  
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Obr. 3.7 Vyměnitelné břitové destičky firmy CeramTec8 
 
SPK oxidová keramika 
Pevnost a odolnost vůči opotřebení jsou hlavní rysy těchto keramických druhů, 
které se používají pro suché soustružení i na drážkování litiny. Doporučené 
řezné podmínky a vlastnosti a rozsah použití jsou uvedeny v tabulkách 3.9 a 
3.10. 8 
SN 60 (K10) - Osvědčený druh s vysokou odolností vůči opotřebení a tvrdostí 
za tepla. Je používána pro suché soustružení litiny v nepřerušovaném řezu a 
drážkování bez použití procesní kapaliny. 
SN 80 (P20) - Standardní třída pro suché a hrubé soustružení tvárné litiny 
v nepřerušovaném řezání. Vysoká pevnost v kombinaci s vysoká odolností 
proti opotřebení. Ideální třída pro vysoce výkonnostní soustružení litiny. 
 
Tab. 3.9 Řezné podmínky pro čisté oxidové keramiky8 
  

Druh Tvrdost 
[HB] 

Řezná rychlost vc 
[m/min] 

Šířka 
záběru 
ostří ap 
[mm] 

Posuv f [mm] 

Ideální 
hodnota 

Celkový 
rozsah 

Ideální 
hodnota 

Celkový 
rozsah 

Hrubování - nepřerušovaný řez 

SN 80 
140 - 210 600 300 - 1000 

≥ 1,5 0,40 0,25 - 0,5 220 - 240 500 200 - 800 
250 - 280 300 100 - 400 

Dokončování - nepřerušovaný řez 

SN 60 
140 - 210 700 400 - 1200 

0,3 - 0,1 0,30 0,2 - 0,6 220 - 240 550 300 - 800 
250 - 280 350 150 - 450 

 
SPK směsná keramika 
Směs hliníku a karbidu titanu s výbornou odolností proti opotřebení a pevností 
hrany dokonce i při vysokých teplotách. Typické aplikace zahrnují přesné 
soustružení kalené oceli, hrubé soustružení válečků a přesné soustružení a 
frézování litiny. Vlastnosti a rozsah použití a doporučené řezné podmínky jsou 
uvedeny v tabulkách 3.10, 3.11a a 3.11b. 8 

SH2 (K10) - Tato třída směsné keramiky nabízí zvýšené mechanické a 
tepelné vlastnosti v důsledku její vysoce homogenních velmi jemnozrnné 
struktuře. Oblasti aplikace jsou hrubé a jemné soustružení oceli, hrubé 
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soustružení válečků vyrobených z tvrzené litiny a kalené oceli, stejně jako 
superfinišování litiny. 
SH3 (K10) - Má zvýšenou odolnost proti opotřebení kombinovanou s vysokou 
pevností a stabilitou břitu.  
 
Tab. 3.10 Vlastnosti a rozsah použití směsné a čisté oxidové keramiky8  
 

SPK druh keramiky Směsná oxidová keramika Čistá oxidová keramika 
SH 2 SH 3 SN 60 SN 80

ISO CM-K10 CM-K10 CA-K10 CA-P20 
Složení Al2O3+Ti(C,N) Al2O3+ZrO2 

Třída 
materiálu 

Oceli P       x 
Litiny K xx   xx xx 

Kalené 
materiály H xx xx     

Pozn. xx – první volba, x – druhá volba 
 
Tab. 3.11a Doporučené řezné podmínky pro směsné oxidové keramiky8  
 

Druh Tvrdost 
[HB] 

Řezná rychlost vc 
[m/min] 

Šířka 
záběru 
ostří ap 
[mm] 

Posuv f [mm] 

Ideální 
hodnota 

Celkový 
rozsah 

Ideální 
hodnota 

Celkový 
rozsah 

Polohrubování 
SH 2 380 120 90 - 200 

0,5 - 4,0 

0,22 0,18 - 0,30 
SH 3 
SH 2 418 100 75 - 180 0,20 0,16 - 0,25 
SH 3 
SH 2 

466 90 60 - 160 0,18 0,14 - 0,22 
SH 3  
SH 2 

532 80 50 - 140 0,16 0,12 - 0,20 
SH 3  
SH 2 

589 70 45 - 120 0,14 0,08 - 0,17 
SH 3  
SH 2 

700 60 40 - 100 0,12 0,10 - 0,16 
SH 3  
SH 2 

725 50 30 - 80 0,10 0,06 - 0,15 
SH 3  
Dokončování 
SH 2 

140 - 210 
800 

400 - 1200 

0,3 - 0,1 0,30 0,2 - 0,6 

SH 3  900 
SH 2 

220 - 240 
600 

300 - 800 
SH 3  800 
SH 2 

250 - 280 
400 

150 - 500 
SH 3  600 
Jemné dokončování 
SH 2 

140 - 280 
550 400 - 1200 

0,2 - 0,5 0,10 0,08 - 0,25 
SH 3  650 500 - 1500 
SH 2 

240 - 280 
400 400 - 1200 

SH 3  500 500 - 1500 
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Tab. 3.11b Doporučené řezné podmínky pro směsné oxidové keramiky8  
 

Druh 
Pevnost v 
tahu Rm 

[MPa] 

Řezná rychlost vc
[m/min] 

Šířka 
záběru 
ostří ap 
[mm] 

Posuv f [mm] 

Ideální 
hodnota 

Celkový 
rozsah 

Ideální 
hodnota 

Celkový 
rozsah 

Dokončování 
SH 2 400 - 600 400 300 - 800 0,3 - 1,0 0,20 0,10 - 0,4 
SH 3 550 250 - 600 
SH 2 700 350 300 - 600 0,25 - 0,5 0,10 0,08 - 0,3 
SH 3 450 300 - 600 
Jemné dokončování 
SH 2 400 - 600 400 350 - 800 

0,25 - 0,5 
0,15 0,25 - 0,4 

SH 3 550 0,35 - 0,8 
SH 2 

700 
350 

300 - 600 0,12 0,08 - 0,2 
SH 3 450 

 
SPK nitridová keramika 
Typickými aplikacemi jsou hrubé vysokorychlostní soustružení, vrtání a  
frézování litiny, a to i za těžkých podmínek obrábění, jako přerušované řezání 
a různé hloubky řezu. Doporučené řezné podmínky keramik SL500 a SL508 
jsou uvedeny v tabulce 3.12. Vlastnosti a rozsah použití nitridové keramiky 
jsou v tabulce 3.13. 8 
SL200 (K30) - Tento druh má vysokou houževnatost a je zvláště vhodný pro 
hrubování litiny i za nepříznivých podmínek řezání. 
SL 500 (K25) - Tento druh je založen na vysoké čistotě surovin a byl vyroben 
na základě dalšího rozvinutí výroby a slinovacích technologií. SL 500 stanovila 
nový standard v lomové houževnatosti, stability ostří a vysokou pevnost za 
tepla. Používá se pro soustružení, vrtání a frézování litiny s širokým rozsahem 
využití od hrubování až po dokončovací práce. 
SL 506 (K20) - Nitridová keramika zelené barvy. Zelená barva je získána 
přidáním tvrdých materiálů, které zaručují maximální tvrdost, aniž by byla 
ovlivněna pevnost. Toto kalení materiálů prodlužuje trvanlivost nástroje. 
Používá se pro soustružení litiny, zejména dokončování. 
SL 508 (K30) - Vzhledem ke zlepšené odolnosti vůči vrubovému opotřebení, 
je předností SL 508 hrubování a jeho odolnost za obtížných řezných 
podmínek. Jednou z konkrétních výhod je, že stupeň použitelnosti pro  hrubé 
soustružení litiny. To dokazuje, že je dosažitelné vysoce výkonné obrábění i 
v nejnáročnějších aplikacích, kde je nadměrné opotřebení. 
SL 800R - Nitridová keramika s gradientní strukturou má vysoce houževnaté 
jádro a povrchovou vrstvu s podstatně vyšší tvrdostí. 
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Tab. 3.12 Doporučené řezné podmínky pro vybrané nitridové keramiky8  
 

Druh Tvrdost 
[HB] 

Řezná rychlost vc 
[m/min] 

Šířka 
záběru 
ostří ap 
[mm] 

Posuv f [mm] 

Ideální 
hodnota 

Celkový 
rozsah 

Ideální 
hodnota 

Celkový 
rozsah 

Hrubování - nepřerušovaný řez 
SL 500 

140 - 210 
800 400 - 1200 ≥ 1,5 0,50 0,25 - 0,9 

SL 508 900 500 - 1200 ≥ 2,5 0,50 0,35 - 1,0 
SL 500 

220 - 240 
700 400 - 1200 ≥ 1,5 0,40 0,25 - 0,9 

SL 508 800 500 - 1200 ≥ 2,5 0,50 0,35 - 1,0 
SL 500 

250 - 280 
700 300 - 1000 ≥ 1,5 0,40 0,25 - 0,9 

SL 508 800 500 - 1000 ≥ 2,5 0,50 0,35 - 1,0 
Hrubování - přerušovaný řez 
SL 500 

140 - 210 
800 400 - 1200 ≥ 1,5 0,40 0,25 - 0,7 

SL 508 800 500 - 1200 ≥ 2,5 0,50 0,35 - 0,8 
SL 500 

220 - 240 
700 400 - 1200 ≥ 1,5 0,40 0,25 - 0,7 

SL 508 800 500 - 1200 ≥ 2,5 0,50 0,35 - 0,8 
SL 500 

250 - 280 
700 300 - 1000 ≥ 1,5 0,45 0,25 - 0,7 

SL 508 800 500 - 1000 ≥ 2,5 0,45 0,35 - 0,8 
Hrubování - nepřerušovaný a přerušovaný řez 
SL 500 

140 - 280 
800 400 - 1200 ≥ 1,0 0,25 0,15 - 0,35 

SL 508 1000 500 - 1500 ≥ 0,5 0,30 0,15 - 0,45 

 
SL 808 - Nitridová keramika vhodná pro vysoce výkonné frézování litin. Dobrá 
odolnost proti opotřebení ve spojení s vysokou houževnatostí zaručuje 
spolehlivost procesu za těžkých podmínek. 
SL 854C - Povlakovaná nitridová keramika, používá se pro univerzální 
frézování a dokončování litin a tvárných litin. 
Tab. 3.13 Vlastnosti a rozsah použití nitridové keramiky firmy CeramTec8 
 

SPK druh keramiky 
Nitridová keramika 

SL200 SL500 SL506 SL508 SL550C SL554C 
ISO CN-K30 CN-K25 CN-K20 CN-K30 CC-K20 CC-K25 

Složení β'-Si3N4 α/β'-Si3N4     
Povlak         TiN+Al2O3 TiCN+TiN 

Třída 
materiálu 

Oceli P             
Litiny K xx xx         

Kalené 
materiály H             

Pozn. xx – první volba 
 
SL povlakovaná nitridová keramika 
SL 550C (K20) - Povlakovaná nitridová keramika s multivrstvou Al2O3. 
Zvýšená potenciální výkonnost, zejména při soustružení  tvárné litiny 
přerušovaným i nepřerušovaným řezem. 8 
SL554C (K25) - TiN povlak v této třídě zvyšuje odolnost proti opotřebení. 
Tento povlakovaný stupeň je vhodný pro nepřerušované a těžké přerušované 
řezání litiny a tvárné litiny. 
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Doporučené řezné podmínky povlakované nitridové keramiky jsou uvedeny 
v tabulce 3.14.  
Tab. 3.14 Doporučené řezné podmínky pro povlakované nitridové keramiky8  
 

Druh 
Pevnost v 
tahu Rm 

[MPa] 

Řezná rychlost vc
[m/min] 

Šířka 
záběru 
ostří ap 
[mm] 

Posuv f [mm] 

Ideální 
hodnota 

Celkový 
rozsah 

Ideální 
hodnota 

Celkový 
rozsah 

Hrubování - nepřerušovaný řez 
SL550C 

400 - 600 
450 

200 - 500 

≥ 1,5 0,40 0,25 - 0,6 
SL554C 400 ≥ 2,5 0,60 0,35 - 1,0 
SL550C 

700 
350 ≥ 1,5 0,40 0,25 - 0,6 

SL554C 300 ≥ 2,5 0,60 0,35 - 1,0 
Hrubování - přerušovaný řez 
SL550C 

400 - 700 
500 

300 - 800 
≥ 0,5 0,35 0,25 - 0,45 

SL554C 600 ≥ 1,5 0,50 0,35 - 0,80 
Polohrubování - nepřerušovaný řez 
SL550C 

400 - 600 
450 

400 - 600 
≥ 0,2 

0,15 0,10 - 0,25 
SL554C 400 0,20 0,10 - 0,35 
SL550C 

700 
350 

250 - 500 
0,15 0,10 - 0,25 

SL554C 300 0,20 0,10 - 0,35 
Polohrubování - přerušovaný řez 
SL550C 

400 - 700 
500 

300 - 800 ≥ 1,5 0,15 
0,10 - 0,25 

SL554C 600 0,10 - 0,35 

 
3.3 Iscar 

Iscar je firma zabývající se výrobou řezných materiálů – slinutých karbidů, 
cermetů, supertvrdých materiálů a řezné keramiky.  
Fyzikální vlastnosti řezné keramiky jsou uvedeny v tabulce 3.15.  
 

 
Obr. 3.8 Keramické destičky firmy Iscar9 

 
Tab. 3.15 Fyzikální vlastnosti řezné keramiky firmy Iscar9 
 

Keramika Složení Hustota 
[g/cm3]

Tvrdost 
[HRA] 

Pevnost 
v ohybu 
[MPa] 

Mez 
pevnosti 
1200°C 
[MPa] 

Tepelná 
odolnost 
[MN/m1,5] 

Tepelná 
vodivost 

[cal/cm.s.°C] 
Roztažnost 
[X10-6/°C] 

IN 11 Al2O3 4,0 94,2 650 - 4,5 0,04 7,5 

IN 22 Al2O3-TiCN 4,3 95,0 700 450 5,0 0,08 7,8 

IN 23 Al2O3-TiC 4,2 94,8 750 450 5,0 0,08 7,8 

IS8/IS80 Si3N4 3,2 93,6 1000 550 7,0 0,09 3,0 
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IN11 (P01-10, K01-10) - Bílá čistá oxidová keramika vykazující vysokou 
houževnatost a odolnost proti opotřebení. Určená pro soustružení litiny při 
vysokých řezných rychlostech. Doporučené řezné podmínky jsou v tabulce 
3.16. 
 
Tab. 3.16 Doporučené řezné podmínky pro keramiku IN119 
 

Materiál 
obrobku 

Řezná 
rychlost 
[m/min] 

Posuv 
[mm] 

Šířka 
záběru 

ostří [mm] 
Procesní 
kapalina 

Litiny 200 - 600 0,1 - 0,3 1,0 - 4,0 ne 
Oceli 200 - 400 0,1 - 0,3 1,0 - 4,0 ne 

 
IN22 (P01- 10, K01-10) - Bílá směsná oxidová keramika pro dokončování při 
vysokých řezných rychlostech bez chlazení. Používá se pro obrábění kalených 
ocelí a těžko obrobitelných materiálů. Doporučené řezné podmínky jsou 
v tabulce 3.17. 
 
Tab. 3.17 Doporučené řezné podmínky pro keramiku IN229 
 

Materiál obrobku 
Řezná 

rychlost 
[m/min] 

Posuv 
[mm] 

Šířka 
záběru 

ostří [mm] 
Procesní 
kapalina 

Kalené oceli HRC > 50 50 - 150 0,05 - 0,12 0,2 - 1,5 ne 
Rychlořezné oceli 30 - 200 0,05 - 0,20 0,2 - 1,5 ne 
Tvrzené litiny 30 - 200 0,05 - 0,20 0,2 - 1,5 ne 
Nástrojové oceli 100 - 300 0,05 - 0,30 1,0 - 3,0 ne 

 
IN23 (P01-15, K01-15) - Černá keramika (Al2O3/TiCN) doporučená pro 
polohrubovací a dokončovací operace na šedé a tvárné litině. Doporučené 
řezné podmínky jsou v tabulce 3.18. 
 
Tab. 3.18 Doporučené řezné podmínky pro keramiku IN239 
 

Materiál 
obrobku 

Řezná 
rychlost 
[m/min] 

Posuv 
[mm] 

Šířka 
záběru 

ostří [mm]
Procesní 
kapalina 

Šedá litina 200 - 600 0,1 - 0,4 1,0 - 4,0 ne 
Tvárná litina 100 - 400 0,05 - 0,2 1,0 - 3,0 ne 

 
IS8 (M30, K01-20) - Bílá nitridová keramika doporučená pro střední aplikace 
soustružení. Lze použít i pro přerušovaný řez. Doporučené řezné podmínky 
jsou v tabulce 3.19. 
Tab. 3.19 Doporučené řezné podmínky pro keramiku IS89 

Materiál obrobku
Řezná 

rychlost 
[m/min] 

Posuv 
[mm] 

Šířka 
záběru 

ostří [mm]
Procesní 
kapalina 

Šedá litina 200 - 800 0,1 - 0,6 2,0 - 5,0 ano 
Tvárná litina a 
superslitiny 50 - 300 0,05 - 0,3 1,0 - 3,0 ano 
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IS9 (S20-30) - Nitridová keramika doporučená pro obrábění slitin na bázi niklu, 
žáruvzdorných slitin, Inconelu, Waspaloy a Rene při vyšších řezných 
rychlostech a případně s přerušovaným řezem. 
IS80 (M30, K01-20) - Nitridová keramika s CVD Si3N4 povlakem. Určeno pro 
hrubovací soustružnické a frézovací operace na šedé a tvárné litině. 
Doporučené řezné podmínky jsou v tabulce 3.20. 
 
Tab. 3.20 Doporučené řezné podmínky pro keramiku IS809 
 

Materiál 
obrobku 

Řezná 
rychlost 
[m/min] 

Posuv 
[mm] 

Šířka 
záběru 

ostří [mm] 
Procesní 
kapalina 

Šedá litina 200 - 1000 0,1 - 0,5 2,0 - 5,0 ano 
 
IN420 (K05-10, H05-25) - Černá keramika (Al2O3/TiCN) s PVD povlakem 
doporučená pro polohrubovací a dokončovací operace na ocelích, 
nástrojových ocelích, chromových ocelích, kalených ocelích, tvrzené litině a 
podobně, při vysokých řezných rychlostech. 
 
 

3.4 SANDVIK Coromant 

Čistá oxidová keramika10 
CC620 (K01) - Čistá oxidová keramika CC620 je na bázi oxidu hlinitého s 
malým přídavkem oxidu zirkoničitého. Ten zlepšuje houževnatost. Je určena 
pro vysokorychlostní obrábění litiny a oceli za stabilních podmínek. Nemělo by 
být používáno chlazení. 
Směsná oxidová keramika10 
CC650 (K01, H05, S05) - Směsná oxidová keramika CC650 je na bázi oxidu 
hlinitého s přídavkem karbidu titanu. Je primárně doporučena pro dokončování  
litiny, kalených ocelí, tvrzených litin a žáruvzdorných superslitin, kde je nutná 
kombinace odolnosti proti opotřebení a dobrých tepelných vlastností. 
CC670 (S15, H10) - Keramika vyztužená SiC whiskery, kde jsou whiskery 
náhodně orientované v základním materiálu, což udává velkou houževnatost. 
Je obzvlášť vhodný pro vysokorychlostní obrábění žáruvzdorných superslitin a 
kalených materiálů, kde jsou vysoké nároky na bezpečnost a houževnatost. 
Nitridová keramika 
CC6080 (S10) - SiAlON keramika. Nabízí vysokou chemickou stabilitu a 
rovnoměrné předvídatelné opotřebení. Tato třída je vhodná pro 
vysokorychlostní obrábění žáruvzdorných superslitin za stabilních podmínek.  
CC6090 (K10) - Čistá nitridová keramika, má vysokou odolnost proti 
opotřebení za tepla, je vhodná pro hrubování a dokončování šedé litiny při 
vysokých rychlostech za stabilních podmínek. 
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Tab. 3.21 Doporučené řezné podmínky obrábění litin pro vybrané druhy 
keramik10 
 

ISO Materiál obrobku 
Měrná 

řezná síla 
kc= 0,4 

[N/mm2] 

Tv
rd

os
t [

H
B

] CC620 CC650 CC6090 

Posuv [mm] při κr 90°-95° 
0,1 - 0,25 - 0,4 0,1 - 0,25 - 0,4 0,2 - 0,4 - 0,6 
Řezná rychlost vc [m/min] 

K
 - 

Li
tin

y 

Temperovaná 
litina 

feritická (krátké 
třísky) 940 130 800 - 700 - 600 800 - 700 - 600 740 - 600 - 500 

perlitická 
(dlouhé třísky) 1100 230 700 - 590 - 500 700 - 600 - 500 640 - 500 - 400 

Šedá litina 

nízká pevnost 
v tahu 1100 180 800 - 700 - 600 800 - 700 - 600 740 - 600 - 500 

vysoká 
pevnost v tahu 1150 220 760 - 650 - 540 760 - 650 - 540 690 - 540 - 435 

Tvárná litina 
feritická 1050 160 - 610 - 550 - 450 - 
perlitická 1750 250 - 510 - 450 - 350 - 
martenzitická 2700 380 - 350 - 305 - 260 - 

 
Tab. 3.22 Doporučené řezné podmínky obrábění žáruvzdorných materiálů pro 
vybrané druhy keramik10 
 

ISO Materiál obrobku 

Měrná 
řezná 
síla 

kc=0,4 
[N/mm2] Tv

rd
os

t [
H

B
] CC650 CC6080 CC670 

Posuv [mm] při κr 90°-95° 
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 - 0,3 0,1 - 0,2 - 0,3 
Řezná rychlost vc [m/min] 

S 
- Ž

ár
uv

zd
or

né
 m

at
er

iá
ly

 Žáruvzdorné superslititny 

N
a 

bá
zi

 n
ik

lu
 Žíhané nebo 

homogenizované 3300 250 400 - 320 420 - 350 - 295 385 - 315 - 270

Vystárnuté nebo 
homogenizavané a 
vystárnuté 

3600 350 340 - 265 355 - 295 - 250 325 - 270 - 230

Odlévané nebo 
odlévané a 
vystárnuté 

3700 320 220 - 160 325 - 270 - 230 295 - 254 - 210

N
a 

bá
zi

 k
ob

al
tu

 

Popouštěné nebo 
homogenizované 3300 200 345 - 260 - 345 - 255 - 205

Homogenizované a 
vystárnuté 3700 300 300 - 225 - 300 - 225 - 175

Lité nebo lité a 
vystárnuté 3800 320 285 - 225 - 285 - 225 - 170
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Tab. 3.23 Doporučené řezné podmínky obrábění kalených materiálů pro 
vybrané druhy keramik10 
 

ISO Materiál obrobku 
Měrná 

řezná síla 
kc=0,4 

[N/mm2] 

Tv
rd

os
t [

H
B

] CC650 CC670 

Posuv [mm] při κr 90°-95° 
0,1 - 0,25 - 0,4 0,1 - 0,25 - 0,4 
Řezná rychlost vc [m/min] 

H
 - 

K
al

en
é 

m
at

er
iá

ly
 Kalená ocel Kalená a 

popuštěná 3250 429 140 - 105 - 70 140 - 120 - 95 

Zvláště 
kalená ocel 

Kalená a 
popuštěná 5550 616 120 - 90 - 60 120 - 100 - 80 

Tvrzená 
litina 

Lité nebo lité a 
vystárnuté 2800 400 120 - 90 - 60 120 - 90 - 60 

 
Povlakovaná keramika10 
GC1690 (K10) - Substrát nitridu křemíku s 1 μm tenkým povlakem Al2O3-TiC. 
Její vlastnosti jsou vhodné pro lehké hrubování, polodokončování a 
dokončování litiny.  
Doporučené řezné podmínky vybraných keramik pro litiny, žáruvzdorné 
materiály a kalené materiály jsou uvedeny v tabulkách 3.21, 3.22 a 3.23. 
Soustružení litiny, tvrzené litiny a tvárné litiny10 
Základní výběr:  
CC650 – K01 (K01-K05) - vysokorychlostní dokončování litiny a tvrzené litiny  
CC6090 – K10 (K01-K20) - vysokorychlostní hrubování až dokončování litiny, 
je schopna zpracovat i několik přerušení 
Doplňkový výběr:  
CC620 – K01 (K01-K05) - vysokorychlostní dokončování šedé litiny za sucha 
Soustružení žáruvzorných superslitin10 
Základní výběr:  
CC6080 – S10 (S05-S20) - středně pokročilé fáze obrábění předobrobených 
HRSA složek při vysokých rychlostech s použitím procesní kapaliny 
CC670 – S15 (S05-S25) - obrábění za nepříznivých podmínek 
Doplňkový výběr:  
CC650 – S05 (S01-S10) - polodokončovací operace superslitin s nízkými 
nároky na zabezpečení ostří 
Soustružení kalených materiálů10 
Základní výběr:  
CC650 – H05 (H05-H10) - lehké nepřerušované dokončování   
Doplňkový výběr:  
CC670 – H10 (H05-H15) - soustružení kalených materiálů za nepříznivých 
podmínek 
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3.5 Ceratizit 

CTS3110 (K10) - směsná oxidová keramika 
CTN3105 (K05), CTN3110 (K10) - nepovlakovaná nitridová keramika 
CTM3110 (K10) - povlakovaná nitridová keramika 
Doporučená řezná rychlost pro obrábění litiny je uvedena v tabulce 3.24. 
 
Tab. 3.24 Doporučená řezná rychlost pro obrábění litiny keramických nástrojů 
Ceratizit11 
 

Materiál obrobku Slitina Tvrdost 
[HB] 

CTN3105 CTN3110 CTM3110 CTS3110 
 Řezná rychlost vc [m/min] 

K 

Šedá litina 
perliticko-feritická 180 300 - 1500 500 - 1100 500 - 1100 400 - 1200 

perliticko-
martenzitická 260 200 - 800 300 - 800 300 - 800 150 - 500 

Tvárná litina 
feritická 160 200 - 700 200 - 600 200 - 600 250 - 600 

perlitická - 200 - 700 250 - 450 250 - 450 - 

Temperovaná 
litina 

feritická 130 300 - 1000 300 - 800 300 - 800 - 

perlitická 230 250 - 700 250 - 600 250 - 600 - 

 
 

3.6 Kennametal 

KY1310 (K05-15) - Sialonová keramika. Zajišťuje maximální odolnost vůči 
opotřebení. Používá se pro vysokorychlostní nepřerušované obrábění šedé 
litiny, včetně kůry. Doporučená řezná rychlost je uvedena v tabulce 3.25.12  
KY1525 (S05-15) - Oxidová keramika vyztužená SiC whiskery. Kombinace 
odolnosti proti opotřebení, pevnosti ostří a odolnosti vůči tepelnému šoku. 
Používá se pro všeobecné dokončování žáruvzdorných slitin. Doporučená 
řezná rychlost je uvedena v tabulce 3.26. Vykazuje vynikající odolnost proti 
tvorbě primární hřbetní rýhy. 12 
KY1540 (S10-20) - Stále se rozvíjející sialonová keramika. Kombinuje 
vynikající vlastnosti opotřebení, lomové houževnatosti a odolnosti proti 
teplotnímu šoku. Používá se pro všeobecně pro dokončování žáruvzdorných 
slitin. Doporučená řezná rychlost je uvedena v tabulce 3.26. Poskytuje, ve 
srovnání s vyztuženou keramikou, vynikající odolnost proti tvorbě primární 
hřbetní rýhy. 12 
KY1615 (K05-10, H10-15) - Směsná keramika černé barvy. Kombinuje 
houževnatost a odolnost proti opotřebení. Používá se pro obrábění 
legovaných ocelí, nástrojových ocelí a nerezových ocelí do tvrdosti 60 HRC 
(653 HB). Doporučená řezná rychlost je uvedena v tabulce 3.27. Lze ji také 
použít při dokončování a vrtání litiny. 12  
KY2100 (S05-15) - Sialonová keramika. Dobrá odolnost proti mechanickému 
nárazu a v kombinaci s odolností ostří proti opotřebení. Používá se pro 
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všeobecné obrábění žáruvzdorných slitin. Doporučená řezná rychlost je 
uvedena v tabulce 3.26. 12 
KY3400 (K10-20) - Povlakovaná (CVD) nitridová keramika. Kombinace 
houževnatosti a odolností ostří proti opotřebení. Používá se pro všeobecné 
obrábění šedé litiny. Doporučená řezná rychlost je uvedena v tabulce 3.25. 12 
KY3500 (K15-35) - Čistá nitridová keramika. Maximální houževnatost. 
Používá se pro velké hodnoty posuvu, hrubé obrábění šedé litiny, včetně 
přerušovaného obrábění. Doporučená řezná rychlost je uvedena v tabulce 
3.25. 12 
KY4400 (H05-10) - Směsná keramika (Al2O3/TiCN) s TiN povlakem (PVD). 
Používá se pro dokončování kalené oceli (více než 45 HRC). Doporučená 
řezná rychlost je uvedena v tabulce 3.27. Lepší je použití za sucha v hladké 
měnící se hloubce řezu. Může být použita i při dokončování niklových nebo 
kobaltových slitin a práškových materiálů. 12 
Tab. 3.25 Keramika určená pro obrábění litin a její doporučené řezné 
rychlosti12 
 

Materiál obrobku Druh 
keramiky 

Řezná rychlost [m/min] 

Rozsah Ideální 
hodnota 

Šedá litina 
KY1310 400 - 100 760 
KY3500 320 - 1040 760 

Tvárná a temperovaná litina 
(pevnost v tahu > 552 MPa) 

KY3400 300 - 590 430 
KY3500 290 - 460 365 

Tvárná a temperovaná litina 
(pevnost v tahu < 552 MPa) 

KY3400 300 - 590 365 
KY3500 275 - 450 335 

 
Tab. 3.26 Keramika určená pro obrábění žáruvzdorných slitin a její 
doporučené řezné rychlosti12 
 

Materiál obrobku Druh 
keramiky 

Řezná rychlost [m/min] 

Rozsah Ideální 
hodnota 

Žáruvzdorné slitiny na bázi 
železa (135 - 320 HB) 

KY1525 170 - 290 200 
KY1540 120 - 260 170 
KY2100 155 - 275 185 

Žáruvzdorné slitiny na bázi 
kobaltu (150 - 425 HB) 

KY1525 170 - 300 220 
KY1540 120 - 275 185 
KY2100 155 - 290 200 

Žáruvzdorné slitiny na bázi 
niklu (140 - 475 HB) 

KY1525 190 - 380 250 
KY1540 140 - 320 215 
KY2100 170 - 350 230 
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Tab. 3.27 Keramika určená pro obrábění kalených ocelí a její doporučené 
řezné rychlosti12 
 

Materiál obrobku Druh 
keramiky 

Řezná rychlost [m/min] 

Rozsah Ideální 
hodnota 

Kalené oceli (450 - 750 HB) 
KY4400 45 - 185 135 
KY1615 60 - 140 100 

 
 

3.7 Sumitomo Electric 

Firma Sumitomo Electric vyrábí kvalitní keramické řezné nástroje jemné 
zrnitosti s vysokou houževnatostí a odolností proti opotřebení. 

 
Obr. 3.9 Keramické VBD firmy Sumitomo13 

 
NB90S (P01)- Složení Al2O3+TiC (2000 HV) - Směsná oxidová keramika s 
vynikající odolností vůči opotřebení. Používá se hlavně pro dokončovací 
soustružení kalených ocelí (přes 60 HRC). 
NS30 - Složení Si3N4 (1650 HV) - Nitridová keramika se zvýšenou 
houževnatostí a odolností vůči opotřebení a zvýšenou trvanlivostí nástroje. 
Používá se pro soustružení a frézování litin. 
NS260 (K01-10) - Složení Si3N4 (1750 HV) - Nitridová keramika s velmi 
jemnozrnnou mikrostrukturou. Má vysokou odolnost proti opotřebení a proti 
fyzikálnímu a chemickému poškození. Používá se pro soustružení a frézování 
litin. 
Tab. 3.28 Srovnání vybraných fyzikálních vlastností keramik firmy Sumitomo13 
 

Druh NS260(C) NB90S 
Si3N4 Al2O3 

Hustota [g/cm3] 3,3 4,3 
Tvrdost [HV] 1750 2000 
Pevnost v ohybu [MPa] 1300 900 
Lomová houževnatost 
[MN/m3/2] 8 4,5 

Barva šedá černá 
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NS260C (K01-10) - Složení Si3N4 (1750 HV) - Nitridová keramika povlakovaná 
směsí Al2O3 a titanu. Má vysokou tvrdost a odolnost vůči opotřebení. Používá 
se pro vysokorychlostní plynulé soustružení litin. 
Tab. 3.29 Doporučené řezné podmínky pro vybrané keramiky firmy 
Sumitomo13 
 

Materiál obrobku Tvrdost 
[HRC] Obrábění Druh 

keramiky 
Posuv f 

[mm] 
Šířka záběru 
ostří ap [mm] 

Řezná 
rychlost vc 

[m/min] 
Nízkouhlíkové 
oceli 35 - 55 dokončování NB90S 0,05 - 0,2 0,13 - 1,5 305 - 427 

Středně-uhlíkové 
oceli 36 - 55 dokončování NB90S 0,05 - 0,3 0,13 - 1,5 305 - 427 

Legované oceli 
(středně-uhlíkové) 36 - 50 dokončování NB90S 0,05 - 0,3 0,13 - 1,5 152 - 275 

Vysoce uhlíkové 
oceli 36 - 50 dokončování NB90S 0,05 - 0,3 0,13 - 1,5 152 - 305 

Nástrojové oceli, 
oceli na zápustky 36 - 50 dokončování NB90S 0,05 - 0,3 0,13 - 1,5 92 - 183 

Vysokopevnostní 
oceli 35 - 45 dokončování NB90S 0,05 - 0,3 0,13 - 1,5 92 - 183 

Šedá litina 

<220 
BHn 
>220 
BHn 

obecné NS260/C 0,25 - 0,5 1,52 - 5,0 244 - 1067 
hrubování NS260/C 0,38 - 0,76 max. 5,0 244 - 762 

obecné NS30 0,25 - 0,5 1,52 - 5,0 244 - 1067 
hrubování NS30 0,38 - 0,76 max. 5,0 244 - 762 
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4  POROVNÁNÍ DOPORUČENÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK     
ŘEZNÉ KERAMIKY VYBRANÝCH VÝROBCŮ     

V tabulkách 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 jsou doporučené řezné podmínky (řezná 
rychlost, posuv a šířka záběru ostří) řezné keramiky pro soustružení ocelí, 
žáruvzdorných superslitin, kalených materiálů a litin vybraných světových 
výrobců keramických řezných nástrojů (CeramTec, Ceratizit, Iscar, 
Kennametal, NGK Spark Plug, SANDVIK Coromant a Sumitomo Electric). 
 
Tab. 4.1 Porovnání doporučených řezných podmínek pro soustružení ocelí7-13 
 

 Výrobce Označení ISO Řezná rychlost 
vc [m/min] 

Posuv f 
[mm] 

Šířka záběru 
ostří ap [mm] Pozn. 

CeramTec SN80 P20 100 - 1000 0,25 - 0,5 ≥1,5   

Iscar 
IN11 P01-10 200 - 400 0,1 - 0,3 1,0 - 4,0   

IN22 P01-10 
200 - 400 0,05 - 0,2 0,2 - 1,5 rychlořezné oceli 
100 - 300 0,05 - 0,3 1,0 - 3,0 nástrojové oceli 

Sumitomo NB90S P01 

305 - 427 0,05 - 0,2 0,13 - 1,5 nízkouhlíkové oceli 

152 - 275 0,05 - 0,3 0,13 - 1,5 legované oceli 

152 - 305 0,05 - 0,3 0,13 - 1,5 vysoceuhlíkové oceli 

92 - 183 0,05 - 0,3 0,13 - 1,5 nástrojové a 
vysokopevnostní oceli 

 
Tab. 4.2 Porovnání doporučených řezných podmínek pro soustružení 
žáruvzdorných superslitin7-13 
 

Výrobce Označení ISO 
Řezná 

rychlost vc 
[m/min] 

Posuv f 
[mm] Pozn. 

SANDVIK 
Coromant 

CC650 S05 
160 - 400 

0,1 - 0,2 
 na bázi niklu 

225 - 345  na bázi kobaltu 
CC6080 S10 230 - 420 0,1 - 0,3  na bázi niklu 

CC670 S15 
210 - 385 

0,1 - 0,3 
 na bázi niklu 

170 - 345  na bázi kobaltu 

Kennametal 

KY1525 S05-15 
170 - 290 

- 
 na bázi železa 

170 - 300  na bázi kobaltu 
190 - 380  na bázi niklu 

KY1540 S10-20 
120 - 260 

- 
 na bázi železa 

120 - 275  na bázi kobaltu 
140 - 320  na bázi niklu 

KY2100 S05-15 
155 - 275 

- 
 na bázi železa 

155 - 290  na bázi kobaltu 
170 - 350  na bázi niklu 

NGK Spark 
Plug WA1 - 200 - 500 0,1 - 0,3   
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Tab. 4.3 Porovnání doporučených řezných podmínek pro soustružení litin7-13 

Výrobce Označení ISO 
Řezná 

rychlost vc 
[m/min] 

Posuv f 
[mm] 

Šířka záběru 
ostří ap [mm] Pozn. 

NGK Spark 
Plug 

SP2 - ≈ 1000 ≈ 0,3 -   

HC2, HC5 - 100 - 500 - -   

HC6 - 100 - 500 - - tvárná litina 

WA1 - 200 - 800 0,1 - 0,4 max. 3   

CeramTec 

SN60 K10 140 - 280 0,2 - 0,6 0,3 - 0,1   

SH2 K10 

30 - 200 0,06 - 0,3 0,5 - 4,0 polohrubování 

150 - 1200 0,2 - 0,6 0,3 - 0,1 dokončování 

400 - 1200 0,08 - 0,25 0,2 - 0,5 jemné dokončování 

SH3 K10 

30 - 200 0,06 - 0,3 0,5 - 4,0 polohrubování 

150 - 1200 0,2 - 0,6 0,3 - 0,1 dokončování 

500 - 1500 0,08 - 0,25 0,2 - 0,5 jemné dokončování 

SL 500 K25 400 - 1200 0,15 - 0,9 max. 1,5   

SL 508 K20 500 - 1200 0,15 - 1,0 max. 2,5   

SL 550C K20 200 - 800 0,25 - 0,6 max. 1,5 hrubování 

SL 554C K25 250 - 800 0,35 - 1,0 max. 2,5 polohrubování 

Iscar 

IN11 K01-10 200 - 600 0,1 - 0,3 1,0 - 4,0   

IN22 K01-10 30 - 200 0,05 - 0,2 0,2 - 1,5   

IN23 K01-15 
200 - 600 0,1 - 0,4 1,0 - 4,0 šedá litina 

100 - 400 0,05 - 0,2 1,0 - 3,0 tvárná litina 

IS8 K01-20 
200 - 800 0,1 - 0,6 2,0 - 5,0 šedá litina 

50 - 300 0,05 - 0,3 1,0 - 3,0 tvárná litina 

IS80 K01-20 200 - 1000 0,1 - 0,5 2,0 - 5,0 šedá litina 

SANDVIK 
Coromant 

CC620 K01 
500 - 800 

0,1 - 0,4 - 
temperovaná litina 

540 - 800 šedá litina 

CC650 K01 

500 - 800 

0,1 - 0,4 - 

temperovaná litina 

540 - 800 šedá litina 

260 - 610 tvárná litina 

CC6090 K10 
400 - 740 

0,2 - 0,6 - 
temperovaná litina 

435 - 740 šedá litina 

Ceratizit 

CTN3105 K05 

200 - 1500 

- - 

šedá litina 

200 - 700 tvárná litina 

250 - 1000 temperovaná litina 

CTN3110 K10 

300 - 1100 

- - 

šedá litina 

200 - 600 tvárná litina 

250 - 800 temperovaná litina 

CTM3110 K10 

300 - 1100 

- - 

šedá litina 

200 - 600 tvárná litina 

250 - 800 temperovaná litina 

CTS3110 K10 
150 - 1200 

- - 
šedá litina 

250 - 600 tvárná litina 

Kennametal 

KY1310 K05-15 400 - 1000 - - šedá litina 

KY3500 K15-35 
320 - 1040 

- - 
šedá litina 

275 - 460 tvárná a temperovaná 

KY3400 K10-20 300 - 590 - - tvárná a temperovaná 

Sumitomo 
NS260 K01-10 244 - 1067 0,25 - 0,76 1,52 - 5,0 šedá litina 

NS260C 
NS30 - 244 - 1067 0,25 - 0,76 1,52 - 5,0 šedá litina 
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Tab. 4.4 Porovnání doporučených řezných podmínek pro soustružení 
kalených materiálů7-13 
 

Výrobce Označení ISO 
Řezná 

rychlost vc 
[m/min] 

Posuv f 
[mm] 

Šířka záběru 
ostří ap [mm] Pozn. 

NGK Spark 
Plug 

HC4, HC5 - ≈ 150 - - kalená ocel 

WA1 - 30 - 100 - - tvrzená litina 

Iscar IN22 H01-10 30 - 200 0,05 - 0,12 0,2 - 1,5 tvrzená litina 

SANDVIK 
Coromant 

CC650 H05 

70 - 140 

0,1 - 0,4 - 

kalená ocel 

60 - 120 zvláště kalená ocel 

60 - 120 tvrzená litina 

CC670 H10 

95 - 140 

0,1 - 0,4 - 

kalená ocel 

80 - 120 zvláště kalená ocel 

60 - 120 tvrzená litina 

Kennametal KY4400 H05-10 45 - 185 - - kalená ocel 
KY1615 H10-15 60 - 140 
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5  TECHNICKO – EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 
Užitečnost moderních řezných nástrojových materiálů spočívá v jejich 

schopnosti snížit celkové náklady na obrábění. Ekonomické obrábění ovlivňuje 
široká škála faktorů, některé přímo a jiné nepřímo. Tyto faktory vznikají 
v závislosti na konkrétní činnosti. 

Jak je znázorněno na obr. 5.1, zvýšením řezné rychlosti náklady na kus 
klesají v důsledku redukce mzdových nákladů a nákladů na obrábění, 
dosáhnou minima a potom pokračují zvýšením v důsledku nadměrného 
opotřebení nástroje a z toho vyplývající vysoké vložené udržovací náklady.  
 

 
Obr. 5.1 Model pro odhad celkových nákladů obrábění14 

 
Takové modely obvykle nezahrnují vliv výměny řezných materiálů. 

Moderní nástrojové materiály by měly být schopny poskytnout nižší náklady při 
vyšších řezných rychlostech, vzhledem ke svému vylepšenému výkonu (viz 
obr. 5.2). 
Celkové náklady na výrobu součásti se skládají z nákladů na materiál (MC) a 
mzdových nákladů (LC): 14  
 

celkové náklady / kus = MC / kus + LC / kus     (5.1) 
 

Materiálové a mzdové náklady dávají dohromady celkové náklady na 
obrábění dané součásti. Někdy se mzdové náklady rozdělí do nákladů na 
obrábění a fixních nákladů. 14  
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5.2 Snížení celkových nákladů obrábění s použitím moderních řezných 

nástrojových materiálů14 
 
Obecně platí, že náklady na moderní nástrojové materiály jsou vyšší 

než na konvenční karbidové nástroje. Nicméně použití moderních nástrojů 
významně snižuje jak materiálové, tak i mzdové náklady díky zlepšenému 
výkonu. Toho je dosaženo výrobou více součástek. Nižší celkové výrobní 
náklady jsou realizovány díky využití těchto nástrojových materiálů. 

Spolehlivost moderních řezných nástrojových materiálů je obecně 
považována za menší, než je tomu u klasických nástrojů z karbidu wolframu a 
vysokorychlostní oceli. Poměrně nízká lomová odolnost těchto nástrojových 
materiálů může vést ke ztrátě jednoho nebo více břitů buď náhodným 
odštípnutím díky nedbalému zacházení, zlomením v důsledku nepřiměřeně 
agresivních řezných podmínek nebo malou tuhostí stroje. Problém 
nepředvídatelného zlomení brání obecnému rozšíření moderních nástrojových 
materiálů a zvyšuje náklady na obráběcí proces a tím ztěžuje spolehlivé 
odhady nákladů. Jedním ze způsobů, jak zvýšit spolehlivost těchto 
nástrojových materiálů je správné balení a opatrné zacházení. Řezné 
podmínky by měly být dostatečně testovány kvůli minimalizaci selhání nástroje 
zlomením. Při použití keramických nebo cermetových nástrojů je nutná 
minimální použití nebo úplné vyloučení procesní kapaliny. 

Trvanlivost nástroje je určena časem nebo počtem součástek 
vyrobených jedním nástrojem. Delší trvanlivost nástrojů zmenšuje frekvence 
korekcí nebo výměny nástroje, což snižuje mzdové náklady a přerušení 
pracovního toku. Delší trvanlivost znamená nižší výrobní náklady na kus. 
Kratší trvanlivost výrazně zvyšuje celkové náklady na výrobu. 14 
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ZÁVĚR 
 

Obrábění kovů je v dnešní době hlavním výrobním procesem. Protože 
jedním z nejdůležitějších faktorů nákladů na obrábění je trvanlivost řezného 
nástroje, snaží se světoví výrobci nástrojů vyvinout co nejodolnější nástrojový 
materiál. 

Jako možný nástupce konvenčních nástrojových materiálů se ukázala 
řezná keramika. V posledních třech desetiletích došlo ke zvýšení výzkumu a 
postupnému zavádění do praxe. 

Řezná keramika se jako nástrojový materiál osvědčila hlavně díky 
dostupnosti základních surovin pro výrobu a také kvůli výborným chemickým a 
fyzikálním vlastnostem, jako jsou chemická stabilita, tvrdost, houževnatost, 
odolnost proti opotřebení, atd. Nespornou výhodou je také možnost jejího 
použití při vysokých řezných rychlostech. 

Existují čtyři stupně řezné keramiky: čistá oxidová keramika, směsná 
oxidová keramika, nitridová keramika a keramika vyztužená vlákny SiC 
(whiskery). Nitridová keramika je používána ve větším množství. Keramika 
vyztužená SiC whiskery byla zavedena nedávno, a proto se dále pracuje na 
jejím vývoji. 

Keramické nástroje vyrábí jak producenti keramických materiálů (např. 
CeramTec, NGK Spark Plug), tak i specializovaní výrobci řezných nástrojů 
(Sandvik Coromant, Iscar). Všichni výrobci řezné keramiky se stále věnují 
jejímu výzkumu a neustálému zlepšování fyzikálních vlastností. Každý výrobce 
má své výrobní metody a také složení keramických nástrojů.  

Řezná keramika se nejvíce používá na obrábění litin. Další použití je 
pro obrábění žáruvzdorných superslitin, kalených materiálů a v malém 
množství také pro obrábění ocelí. 

Podle doporučených podmínek pro řeznou keramiku vybraných výrobců 
lze obecně říci, že řezná rychlost u obrábění ocelí se pohybuje v rozmezí 100 
– 1000 m/min, u žáruvzdorných superslitin 150 – 500 m/min, u litin 50 – 1200 
m/min a u kalených materiálů 30 – 200 m/min. Doporučené posuvy jsou u 
ocelí v rozmezí 0,05 – 0,5 mm, u žáruvzdorných superslitin 0,1 – 0,3 mm, u 
litin 0,06 – 1,0 mm a u kalených materiálů je to 0,05 – 0,4 mm. Šířky záběru 
ostří jsou v rozsahu 0,05 – 0,3 mm pro oceli, 0,1 – 0,3 pro žáruvzdorné 
superslitiny, až 5 mm pro litiny a 0,2 – 1,5 mm pro kalené materiály. 
Doporučené řezné podmínky jsou závislé na druhu obráběného materiálu, 
jeho složení a také na způsobu obrábění.  

Moderní řezné nástroje (řezná keramika, kubický nitrid bóru, 
polykrystalický diamant) mají schopnost snížit celkové náklady na obrábění 
hlavně díky vysoké trvanlivosti. Tím se sníží nejen náklady na obrábění, ale 
také mzdové a materiálové náklady. 

Obecně platí, že náklady na moderní nástrojové materiály jsou vyšší 
než na karbidové nástroje, avšak to je kompenzováno snížením celkových 
nákladů. 
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Spolehlivost moderních nástrojových materiálů je také nižší. Kvůli nízké 
lomové odolnosti jsou náchylnější k náhodnému odštípnutí a to jak při 
obrábění, tak i při manipulaci. To je také důvod pomalého rozšiřování těchto 
nástrojových materiálů.  

Jedním ze způsobů, jak zvýšit spolehlivost těchto moderních materiálů, 
je správné zacházení. Řezné podmínky by měly být vybrány tak, aby 
minimalizovaly možnost zlomení nástroje. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 
vc m/min řezná rychlost 
f mm posuv 
ap mm šířka záběru ostří  
T min trvanlivost 
CT - konstanta 
m - exponent 
CV - konstanta 
vcT m/min Řezná rychlost při konstantní trvanlivosti 
xV - exponent vyjadřující vliv hloubky řezu 
yV - exponent vyjadřující vliv posuvu na otáčku
CV1 - konstanta 
CVT - konstanta 
kc N/mm2 měrná řezná síla 
MC Kč náklady na materiál 
LC Kč mzdové náklady 
VB mm šířka fazetky opotřebení na hřbetě  
κr ° nástrojový úhel nastavení hlavního ostří 
HIP  (hot isostatic pressing) 

vysokoteplotní izostatické lisování  
PVD  (Physical Vapour Deposition) 

fyzikální napařování 
CVD  (Chemical Vapour Deposition) 

chemické napařování 
VBD  vyměnitelná břitová destička 
 
 

 




