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ABSTRAKT 
 
          Diplomová práce je zaměřena na porovnání slinutých karbidů v sorti-
mentu výroby firem Pramet Tools a.s., Sandvik-Coromant a Ceratizit 
z hlediska jejich řezných rychlostí, posuvů a šířky záběru ostří pro operaci 
soustružení. Srovnání řezných parametrů je provedeno pro skupiny P, M, K, 
N, S a H. Pro každou ze skupin P, M, K jsou vždy uvedeny dva slinuté karbidy 
od každého z výrobců pro lepší porovnání, u skupin N, S a H jsou uvedeny jen 
v tom případě, jsou-li výrobcem doporučovány. 
 
 
Klíčová slova 
 

Slinuté karbidy, Pramet Tools a.s., Sandvik-Coromant, Ceratizit, řezná 
rychlost vc, posuv na otáčku f, hloubka řezu ap. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
          The diploma work deals with comparison of sintered carbides in product 
assortment of Pramet Tools a.s., Sandvik-Coromant and Ceratizit companies 
in term of their cutting speed, feed and depth of cut for the turning operation. 
The comparison of cutting parameters is made for P, M, K, N, S and H groups. 
For better comparison there are always two sintered carbides from each of the 
manufacturers mentioned for each of the groups P, M, K. They are mentioned 
for groups N, S and H only if they are suggested by the manufacturer. 
 
 
Key words  
 

Sintered Carbides, Pramet Tools a.s., Sandvik-Coromant, Ceratizit, Cut-
ting speed vc, feed f, Depth of cut ap. 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
 
BARAN, Jan. Slinuté karbidy a jejich efektivní využití: Diplomová práce. Brno: 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2007. 69s., pří-
loh 1. Vedoucí práce doc. Ing. Anton Humár, CSc. 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 
 
 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Slinuté karbidy a jejich 
efektivní využití vypracoval samostatně s použitím odborné literatury 
a pramenů, uvedených na seznamu, který tvoří přílohu této práce. 
 
 
 
 
 
 
         
Datum      …………………………………. 

 Jan Baran 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
 

Děkuji tímto doc. Ing. Antonu Humárovi, CSc. za cenné připomínky 
a rady při vypracování diplomové práce. 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   7 

 

OBSAH 
 
Abstrakt ..........................................................................................................................4 
Prohlášení ......................................................................................................................5 
Poděkování ....................................................................................................................6 
Obsah .............................................................................................................................7 
Úvod ...............................................................................................................................8 
1 SLINUTÉ KARBIDY (SK) .......................................................................................9 

1.1 Vývoj SK ...............................................................................................................9 
1.2 Rozdělení a označování SK ..............................................................................9 
1.3 Vlastnosti SK .................................................................................................... 11 

1.3.1 SK typu WC-Co ........................................................................................... 12 
1.3.2 SK typu WC-TiC-Co ................................................................................... 14 
1.3.3 SK typu WC-TiC-TaC.NbC-Co ................................................................. 14 

1.4 Výroba SK ......................................................................................................... 15 
1.5 Povlaky .............................................................................................................. 18 

2 SK V SORTIMENTU VÝROBY NEJZNÁMĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH    
PRODUCENTŮ NÁSTROJŮ A NÁSTROJOVÝCH MATERIÁLŮ ..................... 27 

2.1 Pramet Tools a.s. ............................................................................................. 27 
2.2 Sandvik - Coromant ......................................................................................... 28 
2.3 Ceratizit .............................................................................................................. 30 

3 HODNOCENÍ ŘEZIVOSTI .................................................................................. 32 
3.1 Opotřebení řezného nástroje. .................................................................. 32 
3.2 Kritéria opotřebení ................................................................................... 34 
3.3 Trvanlivost a životnost řezného nástroje ................................................. 35 

4 DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ 
SLINUTÝCH KARBIDŮ ............................................................................................ 38 

4.1 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny P. ........................ 41 
4.2 Porovnání řezných podmínek vybraných SK  skupiny M ........................ 43 
4.3 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny K ......................... 44 
4.4 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny N ......................... 46 
4.5 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny S ......................... 47 
4.6 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny H ......................... 48 
4.7 Celkové zhodnocení řezných podmínek ................................................. 50 
4.8 Šířka záběru ostří .................................................................................... 54 

5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ................................................... 55 
Závěr ........................................................................................................................... 57 
Seznam použitých zdrojů ......................................................................................... 58 
Seznam použitých zkratek a symbolů .................................................................... 62 
Seznam příloh ............................................................................................................ 63 
 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   8 

 

ÚVOD 
V současné době je strojírenská technologie oborem, bez kterého by ne-

bylo možno přetvářet materiál v takové přesnosti a kvalitě, jak je vyžadováno. 
Jedním z odvětví strojírenské technologie je obrábění. 

Obrábění kovů je proces, pomocí kterého se vytváří požadovaný tvar ob-
ráběného obrobku, v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti. Řezný 
pohyb je nazýván relativní pohyb mezi nástrojem a obrobkem, při kterém ná-
stroj vniká do materiálu a odděluje od něj třísky. 

Mezi třískové obrábění patří soustružení (obrobek koná rotační pohyb a 
nůž koná posuvný pohyb), frézování (obrobek je pevně ustaven a nástroj rotu-
je a koná také posuvný pohyb), vrtání (obrobek je pevně ustaven a nástroj ro-
tuje a zároveň koná posuvný pohyb, lze vrtat i na soustruhu, kde nástroj rotuje 
a vrták upnutý v koníku koná posuvný pohyb), vystružování (následuje po vr-
tání, kdy výstružník se posouvá do materiálu a při tom rotuje), řezání (používá 
se při dělení materiálu), hoblování (obrobek je upnut a nástroj koná přísuv), 
obrážení (je formou hoblování s tvarovým nástrojem), pilování (ruční forma ob-
rábění pomocí pilníku), zaškrabávání (ruční obrábění prováděné škrabákem), 
broušení (na kulato – pro výrobu válcových ploch, na plocho – pro výrobu ro-
vinných i tvarových ploch), superfinišování (vibrující nástroj pomocí kterého se 
dosahuje vynikající drsnosti), lapování (pro kvalitní povrch pomocí lapovacích 
past) a honování (dokončovací operace pro válcové plochy jak vnitřní, tak i 
vnější).  

Obrábění lze také dělit podle odebírané třísky (šířky záběru ostří). Při 
odebírání velké třísky jde o těžké hrubování, dále pro odebírání menší třísky 
jde o hrubování, polohrubování, dokončování až po jemné obrábění, kdy se 
odebírá velmi malá tříska. Čím je odebíraná tříska (šířka záběru ostří) menší, 
tím je obrábění přesnější a výsledná drsnost povrchu je menší. Nezáleží 
ovšem pouze na šířce záběru ostří, ale také na ostatních řezných podmínkách 
jako je posuv na otáčku či řezná rychlost. Samozřejmě také záleží na použité 
technologii obrábění či použitých řezných materiálů a dalších mnoha aspek-
tech.  

Z toho vyplívá, že vyrobit konečný výrobek není jednoduché a pro doko-
nalý výsledek práce je zapotřebí zvážit a vyhodnotit správné možnosti. Nedo-
držení správného sledu operací může mít za následek výrobu zmetku. Aby 
nedocházelo k těmto situacím, používá se technologických postupů, které za-
hrnuji veškeré operace a úseky, u velkosériových výrob ještě úkony a pohyby. 
Svévolné porušení technologického postupu je trestné a neomluvitelné. 
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1  SLINUTÉ KARBIDY (SK) 

1.1 Vývoj SK 
          Ve strojírenství je mnoho způsobů jak upravovat tvary materiálů podle 
potřeb na našich představ a požadavků jako například odlévání, tváření 
a velice časté je obrábění. Obrábět lze břitem s definovanou geometrií (sou-
stružení, frézování, vrtání) nebo nedefinovanou geometrií (broušení). Pro ob-
rábění s definovanou geometrií břitu se dnes velmi často používají materiály 
zvané slinuté karbidy. Slinuté karbidy (dále jen SK) zaznamenaly kvalitní skok 
vpřed v řezných materiálech, neboť umožnil několikanásobné zvýšení řezného 
výkonu nástrojů vybavených těmito elementy. Přes svou vysokou cenu došlo 
k jeho masovému rozšíření tak, že v současnosti se používá u převažující čás-
ti všech nástrojů. SK jsou tvořeny velmi tvrdými karbidovými částicemi těžko-
tavitelných prvků (W, Ti, Ta, Cr, Hf) spojeny kovovou vazbou (tuhý roztok kar-
bidu v Co).38  

Tab. 1.1 Vývoj slinutých karbidů14 

 

          Hlavním problémem dnešní doby není tedy intenzivní hledání zcela no-
vých, dosud nepoužívaných řezných materiálů, ale spíše zdokonalování tech-
nologie těch stávajících, které povede ke zlepšení vlastností a stanovení opti-
málních pracovních podmínek pro efektivní užití v přesně vymezených oblas-
tech obrábění. 

1.2 Rozdělení a označování SK 
          Při volbě nástroje a startovních řezných podmínek je jednou 
z nejdůležitějších věcí správná identifikace obráběného materiálu. Pro zjedno-
dušení se rozdělují obráběné materiály do šesti základních skupin, v nichž 
jsou spolu materiály, které vyvolávají kvalitativně stejný typ zatížení (namáhá-
ní) břitu a tudíž vyvolávají i podobný typ opotřebení. Nepovlakované SK se 
rozdělují do tří hlavních skupin P, M a K. Pro zpřesnění složení a použití je pro 
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každou hlavní skupinu několik podskupin označované dvojčíslím od 01 do 50. 
Toto dvojčíslí udává obsah pojiva. Čím vyšší je hodnota dvojčíslí, tím je vyšší 
obsah pojícího kovu (Co) a tím je i vyšší houževnatost a pevnost v ohybu a 
nižší tvrdost a otěruvzdornost materiálu a vymezuje oblast jeho aplikací pro 
nižší řezné podmínky a vyšší posuvové rychlosti.15,35 
Tabulka 1.2 Rozdělení SK dle ČSN ISO 51335 

P 

Uhlíkové oceli třídy 10, 11, 12 
Legované oceli tříd 13, 14, 15, 16 

Nástrojové oceli uhlíkové (191…, 192…, 193…) 
Nástrojové legované oceli (193… až 198…) 

Uhlíková ocelolitina 26 (4226…) 
Nízko a středně legované ocelolitiny skupiny 27 (4227…) 

Feritické a martenzitické korozivzdorné oceli (třídy 17…, lité 4229…) 

M 
Austenitické a feriticko austenitické oceli 

Korozivzdormé, žáruvzdorné a žárupevné oceli nemagnetické a otěruvzdorné 

K 
Šedá litina nelegovaná i legovaná (4224…) 

Tvárná litina (4223…) 
Temperovaná litina (4225…) 

N Neželezné kovy, slitiny Al a Cu 
S Speciální žárupevné slitiny na bázi Ni, Co, Fe a Ti 

H 

Zušlechtěné oceli s pevností nad 1500 Mpa 
Kalené oceli HRC 48 – 60 

Tvrzené kokilové litiny HSh 55 - 58 

          Skupina K – tzv. jednokarbidové SK (WC a Co). Další rozdělení K01, 
K10, K20, K30, K40. Jsou ze všech skupin nejhouževnatější, odolnější vůči 
abraznímu otěru, ale mají nižší odolnost vůči difúznímu otěru. Řezné podmín-
ky jsou nízké a převládá abrazní a adhezní otěr. Karbid wolframu, který tvoří 
strukturu této skupiny je stejně tvrdý jako karbid titanu TiC za pokojové teploty, 
ale s rostoucí teplotou jeho tvrdost klesá. Používá se pro obrábění materiálů, 
tvořící krátkou, drobivou třísku (litiny, neželezné slitiny a nekovové materiály). 
U materiálů s dlouhou třískou dochází k velkému teplotnímu zatížení čela ná-
stroje při odchodu třísky z řezu, což by vedlo ke snížení tvrdosti materiálu.15,38 
          Skupina P – tzv. dvojkarbidové SK (WC, TiC a Co). Další rozdělení P01, 
P10, P20, P30, P40, P50. Mají vyšší tvrdost a odolnost proti otěru za vysokých 
teplot než skupina K, ale jsou náchylnější na křehký lom. Používá se pro ob-
rábění materiálu tvořící dlouhou třísku (uhlíkové oceli, feritické nerezavějící 
oceli a slitinové oceli). Řezný proces je doprovázen velkými řezný silami a 
značným opotřebením na čele nástroje. Tvoří se tzv. výmol. Vlivem vysokého 
obsahu TiC a TaC je podstatně zlepšena odolnost proti vymílání na čele (TiC 
zaručuje vysokou odolnost proti difúzi za vysokých teplot).15,38 
          Skupina M – tzv. vícekarbidové (WC, TiC, TaiC.NbC a Co). Další rozdě-
lení M01, M210, M20, M30, M40. Tato skupina je modifikací skupiny P a K a je 
určena pro obrábění materiálů tvořící dlouhou i drobivou třísku (lité oceli, aus-
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tenitické nerezavějící oceli a tvárné litiny). Vlivem vysoké houževnatosti se SK 
této skupiny používají na těžké hrubovací operace.15,38 

1.3 Vlastnosti SK 
Základní vlastnosti SK 

- Vysoká tvrdost (88 až 95 HRA), malá pevnost v ohybu. 
- Velká odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách, stálá tvrdost do 

teplot 700 až 1000 °C. 
- Dobré mechanické a fyzikální vlastnosti (pevnost v tlaku, odolnost pro-

ti korozi, malý součinitel tepelné roztažnosti, vysoká měrná hmotnost). 
- Špatná tepelná a elektrická vodivost. 

          Vzhledem ke své křehkosti vyžadují tuhou soustavu stroj – nástroj – ob-
robek (SNO), respektive stroj – nástroj – obrobek – přípravek (SPID). Slinuté 
karbidy v současné době jsou základem výkonného a rychlostního obrábění 
kovů. Struktura je dána tuhým roztokem karbidů wolframu, titanu, tantalu (i 
dalších vzácných prvků) a pojiva kobaltu. 
Možnosti zlepšení vlastností SK 

Tab. 1.3 Klasifikace zrnitosti SK typu WC – CO (Sandvik – Coromant)14 
Zrnitost Střední velikost zrn WC [µm] 
Manometrická 0,1 – 0,3 
Ultrajemná 0,3 – 0,5 
Zvlášť jemná 0,5 – 0,9 
Jemná 1,0 – 1,3 
Střední 1,4 – 2,0 
Středně hrubá 2,1 – 3,4 
Hrubá 3,5 – 4,9 
Zvlášť hrubá 5,0 – 7,9 
Superhrubá 8,0 - 14 

          Jedna z možností, jak zlepšit mechanické vlastnosti SK, je snižování ve-
likosti zrna tvrdých složek. Materiál s jemným zrnem vykazuje obecně vyšší 
tvrdost, lomovou houževnatost a pevnost v ohybu, což se výrazně projevuje 
na zvýšení řezivosti a trvanlivosti břitových destiček. V kombinaci s vhodným 
povlakem jsou pak k dispozici vynikající nástrojové materiály, vhodné praktic-
ky pro všechny operace obrábění. Moderní technologie práškové metalurgie 
umožňují připravit SK se zrny manometrických rozměrů (viz. Tab. 1.3). 
          Poměrně novým prvkem v oblasti práškové metalurgie jsou tzv. struk-
turně gradientní materiály, a to zejména ve výrobě podkladových SK pro po-
vlakované břitové destičky. Pod tento pojem lze zahrnout takové materiály, je-
jichž struktura se v objemu výsledného výrobku podle toho, jaké konečné 
vlastnosti jsou pro danou část destičky rozhodující s ohledem na další techno-
logický postup výroby (např. povlakování) a zejména na požadované funkční 
a mechanické vlastnosti. Řízením technologie slinování lze dosáhnout např. 
zvýšení obsahu pojící fáze (kobaltu) v oblasti ostří destičky (zvýšení odolnosti 
proti vydrolování a vylamování) a na povrchu destičky (zvýšení adheze a hou-
ževnatosti rozhraní podklad – povlak), zvýšení podílu zrn tvrdých fází v oblasti 
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špičky destičky (zpevnění této nejvíce namáhané části, zvýšení odolnosti proti 
opotřebení) nebo místní změny koncentrace vybrané tvrdé strukturní fáze 
(karbid wolframu WC, tuhý roztok karbidu wolframu v karbidu titanu, příp. dal-
ší) u vícefázových SK skupiny P a M. 

 
Obr. 1.1 SK s gradientní strukturou14 

1.3.1 Vlastnosti SK typu WC-Co 
          Skupina SK typu WC-Co se vyznačuje velmi dobrou odolností proti otě-
ru a širokým využitím při obrábění. Běžné druhy těchto SK obsahují 3 až 25% 
objemových kobaltu. Rozměr zrna karbidů wolframu je od 0,5 do 5 µm. Ideální 
mikrostruktura musí vykazovat pouze dvě fáze – ostrohranná zrna WC a ko-
balt. Zjemnění zrna lze dosáhnou přidáním 0,25 až 3% tantalu, niobu, vanadu 
nebo chromu. Tyto prvky se přidávají před nauhličováním nebo při přípravě 
směsi prášku. Obsah uhlíku v SK musí výt v úzkém rozmezí, neboť vysoký 
obsah C má negativní vliv na řezné vlastnosti. Nedostatek C zase způsobuje 
tvoření podvojných karbidů, které způsobují značné zkřehnutí.15 

 
Obr. 1.2 Mechanické vlastnosti SK23 
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Velikost zrna má vliv mimo jiné i na: 
- Houževnatost - čím je velikost zrna menší, tím je houževnatost SK větší 

a také pevnost řezné hrany je lepší.  
- Pevnost v ohybu – má pro každý obsah Co obvykle maximum při kon-

krétní zrnitosti, u struktur s velikostí zrna menší i větší její hodnota kle-
sá. 

- Pevnost v tlaku – čím je zrno jemnější, tím je pevnost v tlaku vyšší. 
- Lomovou houževnatost – s rostoucí velikostí zrn se lomová houževna-

tost zvyšuje. 

 
Obr. 1.3 Závislost tvrdosti na teplotě různých materiálů17 

Obsah pojiva kobaltu má velmi významný vliv na vlastnosti SK, ovlivňuje: 
- Tvrdost – čím je obsah kobaltu nižší, tím je tvrdost SK vyšší a naopak 

(čím je obsah kobaltu vyšší, tím je tvrdost nižší). Tvrdost WC-Co při 
pokojové teplotě je asi 1000 – 2000 HV (pro ocel je asi 500 – 100 HV). 

- Pevnost v ohybu – roste s rostoucím obsahem kobaltu, u některých 
materiálů může mít maximum při obsahu 16 – 18% a s dalším růstem 
klesá. 

- Modul pružnosti v tahu a smyku – s rostoucím obsahem kobaltu jeho 
hodnota klesá. Modul pružnosti v tahu se pohybuje v rozmezí 440 – 
670 GPa. Modul pružnosti ve smyku dosahuje 170 – 270 GPa. 

- Lomovou houževnatost KIC [MPa.m0,5] - roste s narůstajícím obsahem 
kobaltu. Lomová houževnatost je definována jako kritická hodnota sou-
činitele intenzity napětí v okamžiku nestabilního šíření trhliny a je mírou 
odolnosti tělesa s definovanou trhlinou. 
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Kde je: HV – tvrdost [MPa], u – délka úhlopříčky vtisku [m], c – celková 
délka centrální trhliny.13 

- Pevnost v tlaku – klesá s rostoucím obsahem kobaltu. 
- Magnetické vlastnosti SK, které jsou podmíněny přítomností kobaltu 

(feromagnetické fáze).  
- Koeficient délkové roztažnosti. Čím je obsah kobaltu vyšší, tím je také 

vyšší koeficient délkové roztažnosti (např. zvýší-li se obsah Co z 3 na 
30%, tak koeficient délkové roztažnosti se zvýší téměř na dvojnáso-
bek).  

- Elektrickou vodivost – tato změna není nijak veliká (hodnoty odporu se 
pohybují okolo 17,0 – 24,3 µΩ). 

- Tepelnou vodivost – kobalt má jen velmi malý vliv na tepelnou vodivost 
(hodnoty tepelné vodivosti se pohybuje v rozmezí 50 – 105  
Wm-1K-1).13,15,17,41 

1.3.2 Vlastnosti SK typu WC-TiC-Co 
Obsah TiC má velmi významný vliv na vlastnosti SK, ovlivňuje: 

- Měrnou hmotnost – klesá při nárůstu TiC. 
- Tepelnou vodivost – klesá s rostoucím obsahem TiC. 
- Délkovou roztažnost - S rostoucím obsahem TiC koeficient délkové roz-

tažnosti mírně roste. 
- Elektrickou vodivost - Hodnota měrného odporu tohoto typu SK klesá 

s rostoucím obsahem TiC. 
- Tvrdost – roste s rostoucím obsahem TiC. 
- Pevnost v ohybu - při konstantním obsahu Co klesá ohybová pevnost 

s rostoucím obsahem TiC. 
- Pevnost v tlaku – roste s klesajícím obsahem TiC. 
- Modul pružnosti v tahu – klesá s rostoucím obsahem TiC. 

Obsah pojiva kobaltu má velmi významný vliv na vlastnosti SK, ovlivňuje: 
- Měrnou hmotnost – při nárůstu TiC, měrná hmotnost klesá. 
- Tvrdost – klesá s rostoucím obsahem Co. 
- Pevnost v ohybu – při konstantním obsahu TiC roste pevnost v ohybu 

s rostoucím obsahem Co. 
- Pevnost v tlaku – roste s klesajícím obsahem Co. 
- Modul pružnosti v tahu – klesá s rostoucím obsahem Co. 

1.3.3 Vlastnosti SK typu WC-TiC-TaC.NbC-Co 
Obsah TiC má velmi významný vliv na vlastnosti SK, ovlivňuje: 

- Tvrdost - roste s rostoucím obsahem TiC. 
- Vrubová houževnatost – klesá s rostoucím obsahem TiC. 

Obsah TaC.NbC má velmi významný vliv na vlastnosti SK, ovlivňuje: 
- Pevnost v ohybu – klesá s rostoucím obsahem TaC.NbC. 
- Vrubová houževnatost – klesá s rostoucím obsahem TaC. 

Obsah kobaltu má velmi významný vliv na vlastnosti SK, ovlivňuje: 
- Tvrdost - klesá s rostoucím obsahem Co. 
- Pevnost v ohybu – roste s rostoucím obsahem kobaltu. 
- Pevnost v tlaku - klesá s rostoucím obsahem kobaltu. 
- Modul pružnosti v tahu – klesá s rostoucím obsahem kobaltu. 
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Obr. 1.4 Tvrdost SK typu WC-TiC-TaC.NbC-Co4 

 
Obr. 1.5 Pevnost v Ohybu SK typu WC-TiC-TaC.NbC-Co4 

1.4 Výroba SK - Prášková metalurgie 
          Slinuté karbidy se vyrábí pečlivě kontrolovanými technologiemi. Struktu-
ra a složení mají pro rozhodující kvalitu výrobku velký význam, což se projeví i 
na výkonnosti, která je při obrábění požadována. Slinuté karbidy se vyrábí tzv. 
práškovou metalurgií. Prášková metalurgie spočívá ve výrobě předmětů ze 
směsí kovových i nekovových prášků, jež se lisují a slinují za teploty nižší, než 
je teplota tavení. Práškové metalurgie se využívá především k výrobě předmě-
tů s takovými fyzikálními a technologickými vlastnostmi, které nelze získat kla-
sickými výrobními způsoby, při požadavku vysoké čistoty materiálu, dosažení 
přesného chemického složení, potřeby dosažení zvláštní struktury (poréznost) 
nebo tehdy, je-li využití této metody ekonomicky výhodnější, ať už z hlediska 
složitosti, náročnosti či množství výrobků. Samozřejmě má tato metoda i své 
nevýhody jako je menší hutnost a tím i pevnost a houževnatost vyrobených 
materiálů a vysoké náklady na nástroje.1,41 
Výroba slinutých karbidů práškovou metalurgie spočívá v: 

- Výrobě a přípravě prášku (viz. Obr. 1.6 operace 1) 
- Lisování a tvarování polotovaru (viz. Obr. 1.6 operace 2) 
- Slinování (viz. Obr. 1.6 operace 3) 
- Konečné úpravě (viz. Obr. 1.6 operace 4 - broušení a 5 - povlakování) 
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Obr. 1.6 Výroba slinutých karbidů14 

Výroba a příprava prášku 
Nejpoužívanější surovinou pro výrobu slinutých karbidů je koncentrát wolfra-
mové rudy. K tomuto účelu lze použít jak scheelit (CaWO4), tak také wolframit 
((Fe, Mn)WO4). Prášek pro výrobu slinutých karbidů se získává z kovů dvěma 
základními způsoby:1,21 

- Mechanicky – drcením v kulových (Obr. 1.7 vpravo), vířivých, kladívko-
vých, vibračních mlýnech (V mlecím agregátu dochází ke zpevňování 
jednotlivých částic polotovaru až do vyčerpání jejich plastických vlast-
ností. Koncentrace poruch a zvýšená vnitřní energie dosáhne kritických 
hodnot, jež dávají vznik křehkým mikro- mikrotrhlinám.21 

- Chemicky – redukcí oxidů, štěpením karbonylů, elektrolytickým vylučo-
váním, a chemickým slučováním s nekovy (např. WC, TiC, TaC apod.). 
Při tomto způsobu výroby prášku získáváme velmi čistý prášek. Mnoh-
dy hospodárnější metodou než mechanické metody (není třeba vyrábět 
z rudy kov a ten následně složitě rozmělňovat na prášek).21 

          Jakost hotových výrobků závisí na fyzikálních a chemických vlastnos-
tech prášků. Po výrobě prášku se odkysličuje a nauhličuje.21,41 
          K práškům se přidávají pomocné látky, které napomáhají ke spojení 
granulí prášku (pojivo – kobalt CO) a k lepší slisovatelnosti (plastifikátory a 
maziva), snižují tření mezi částicemi prášku o mezi stěnou formy a tím i snižují 
opotřebení formy. Maziva je nutno před vlastním spékáním odstranit, aby ne-
bránila vzniku a růstu kovových spojů. Často se maziva odstraňují předehře-
vem těsně nad teplotu vypařování maziva. Pro získání rovnoměrného a jem-
ného rozdělení jednotlivých fází v heterogenních slitinách je nutné mísení. Ja-
kost mísení závisí na hustotě, velikosti a tvaru částic složek, granulometrickém 
složení a na struktuře povrchu o vztahu složek ve směsi.21 
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        Před předáním hotové umleté šarže k dalšímu zpracování se odeberou 
vzorky. Účelem je, vyrobit z odebraných vzorků určitý počet zkušebních tyči-
nek, které se dále zpracují za běžných výrobních podmínek na slinutý karbid, 
aby tak mohla být průběžně kontrolována jakost výrobku.1  

 
Obr. 1.7 Lisovací zařízení – vlevo - 1 horní razník; 2 pevná matrice; 3 prášek; 4 dolní 

razník; vpravo – Kulový mlýn24 

Lisování a tvarování polotovaru 
          Lisování neboli zhutňování polotovaru s použitím tlaku je operace, kdy 
prášek dosáhne přibližně požadovaného tvaru, rozměru a vlastností. Při liso-
vání je snaha dosáhnout homogenity zhutnění v celém objemu, co nejmenší 
pórovitosti slinutého materiálu, zvětšení hmotnosti zhotovovaných výrobků 
s vyšší rozmanitostí tvarů. Lisovací tlak se pohybuje v rozmezí 20 – 100 MPa. 
Výlisek musí být rovnoměrně zhutněn v celém objemu, a proto je nejčastěji 
používán princip oboustranného lisování, kdy se dva lisovníky pohybují proti 
sobě a lisují směs, která se nachází mezi jejich čelními plochami (Obr 1.7 vle-
vo). Lisováním získá sice polotovar požadovaný tvar, ale ne rozměry, které má 
mít po slinování. Porezita tohoto výlisku činí cca 50 objemových procent. Tato 
porezita se při procesu slinování odstraní. Rozměr šířky, výšky a hloubky polo-
tovaru se smrští o cca 17 až 20 %. Lisovací nástroje jsou z nástrojové oceli. 
Činné plochy těchto nástrojů jsou ze slinutých karbidů s vysokou kvalitou po-
vrchu. Jejich trvanlivost se pohybuje až okolo milionu výlisků.13,21 
Slinování 
          Pevnost práškových polotovarů vyrobených obvyklým způsobem tvaro-
vání za studena nebývá vyhovující. Proto po lisování následuje slinování. Sli-
nování vyžaduje především dodržení přesné teploty, doby průběhu a odpoví-
dající atmosféry pracovního prostředí, které zaručí přeměnu porézního výlisku 
z prášku na dokonalý řezný materiál. Reakce, která při procesu slinování pro-
bíhá, se nazývá tavné slinování. To znamená, že při dosažení nejvyšší teploty 
1400 až 1600 °C se kovové pojivo roztaví a rozpustí se v něm značné množ-
ství karbidů. Slinováním se zvětšuje soudržnost výlisku zvětšením styčných 
ploch mezi částicemi a odstraněním deformačního zpevnění z výroby prášku i 
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zhutňování. Slinování vede tedy ke vzniku kovového tělesa při teplotách pod 
teplotou tavení prášku a provádí v tzv. slinovací peci (Obr. 1.8, Obr. 1.9) 

 
Obr. 1.8 Schéma slinovacího zařízení.14 

          Po slinování následuje konečná úprava (broušení, kartáčování a povla-
kování) 

 
Obr. 1.9 Slinovací zařízení40 

1.5 Povlaky 
          Povlakované slinuté karbidy jsou karbidy, kdy podkladem je karbid 
s pojivem a na něj je nanášen povlak. V dnešní době jsou téměř všechny zá-
kladní druhy SK pro obrábění opatřeny povlakem. Povlaky slouží ke zvýšení 
výkonnosti a spolehlivosti (mají větší odolnost proti opotřebení, otěru apod.). 
Nejdůležitější materiály pro povlakování jsou karbid titanu (TiC), nitrid titanu 
(TiN), oxid hlinitý (Al2O3) a karbonitrid titanu (TiCN). Karbid titanu a oxid hlinitý 
vytvářejí velmi tvrdé vrstvy, které zaručují odolnost proti opotřebení a chemic-
kou neutralitu tím, že mezi nástrojem a třískou vznikne chemická a fyzikální 
(tepelná) bariéra. Nitrid titanu není sice tak tvrdý, ale zajistí na čele destičky 
menší součinitel tření a lepší odolnost proti opotřebení ve tvaru žlábku. Tak ja-
ko vše, i povlaky se zdokonalují a obvykle se udávají 4 generace povlaků.1,15  
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          1. Generace: jednovrstvý povlak TiC s tloušťkou asi 7µm a špatnou 
soudržností podkladu a povlaku (nedokonalou technologií výroby, kdy mezi 
podkladem a povlakem docházelo k tvorbě křehkého eta karbidu). Při použí-
vání těchto SK docházelo k odlupování povlaku a tím i k znehodnocení nástro-
je.15 
          2. Generace: jednovrstvý povlak (TiC, TiCN, TiN) bez eta karbidu na 
přechodu podklad – povlak. Zdokonalení technologie výroby umožnilo vytvořit 
větší tloušťku povlaku až 13 µm, bez nebezpečí jejich odlupování při funkci 
nástroje.15 
          3. Generace: vícevrstvý povlak (dvě až tři, případně i více vrstev) a 
ostře ohraničenými přechody mezi jednotlivými vrstvami. Řazení vrstev odpo-
vídá jejich vlastnostem tak, že jako první jsnou na podklad nanášeny vrstvy 
s lepší přilnavostí k podkladu (TiCN – má vynikající přilnavost), které mají rela-
tivně nižší odolnost proti opotřebení a jako poslední jsou nanášeny vrstvy, kte-
ré nemusí mít dobrou přilnavost, ale jsou tvrdé a odolné proti opotřebení. Nej-
častěji bývá jejich řazení v tomto pořadí (od podkladu k povrchu): TiC – Al2O3, 
TiC – TiN, TiC – TiCN – TiN, TiC – Al2O3 – TiN.1,15 
          4. Generace: speciální vícevrstvý povlak (často i více jak 10 vrstev a 
mezivrstev), s méně či více výraznými přechody mezi jednotlivými vrstvami 
(používají se stejné materiály povlaků jako u 3. generace). Výroba takového 
povlaku je umožněna cíleným řízením atmosféry v povlakovacím zařízení, 
podle potřeb technologického postupu povlakování.15 
          Malá tepelná vodivost vrstvy povlaku má za následek, že se do substrá-
tu odvádí méně tepla. Rozhodující roli hraje rovněž tření a vnější vzhled. Ně-
které povlakované destičky mají zlatou barvu, jiné jsou šedé nebo černé, při-
čemž barva je určována vrchní vrstvou povlaku. Nitrid titanu je zlatý, zatím co 
karbid titanu je šedý a oxid hlinitý je černý.1 
Metody povlakování 
Podle principu se povlakování dělí do dvou základních skupin: 

- PVD (Physical Vapour Deposition = fyzikální napařování) (Obr. 1.10) 
- CVD (Chemical Vapour Deposition = chemické napařování) (Obr. 1.13) 

Metoda PVD 
U PVD technologie (do 500°C) za sníženého tlaku (0,1 až 1,0 Pa) jsou 

povlaky vytvářeny kondenzací částic (atomů, shluků atomů), které jsou uvol-
ňovány ze zdroje částic (terčů, targetů) fyzikálními metodami – rozprašováním 
(urychlenými ionty Ar vytvářenými ve zkříženém elektromagnetickém poli) ne-
bo odpařováním (indukčně, nízkonapěťovým obloukem, laserem nebo elektro-
novým paprskem). Ionizovaný materiál (např. Ti+, Ti2+ atd.) je urychlovaný 
směrem k nástrojům záporným předpětím, které je na ně přiloženo. Cestou io-
nizuje ještě atomy plynné atmosféry (např. N2, Ar, atd.). Ionizované atomy po 
dosažení povrchu nástrojů vytvářejí povrchovými reakcemi vlastní deponova-
nou vrstvu (z 2Ti + N2 vznikne 2TiN). Tato sloučenina se působením napětí 
(přibližně 50 až 400 V) vylučuje na nástroji, který je opatřen povlakem. 
K nevýhodám všech metod PVD patří relativně složitý vakuový systém a po-
žadavek pohybovat povlakovanými předměty, aby bylo zaručeno rovnoměrné 
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ukládání povlaku po celím jejich povrchu. Mezi výhody lze zařadit možnost 
povlakování ostrých hran.1,13,30 

 
Obr. 1.10 PVD povlakování37 

Naprašování - je depozice částic, oddělených z povrchu zdroje fyzikál-
ním odprašovacím procesem. Obvykle probíhá ve vakuu nebo při nízkém tlaku 
plynu (< 0,7 Pa), kdy se odprášené částice dostanou na povrch substrátu bez 
kolize s molekulami plynu, v prostoru mezi zdrojem a substrátem. Touto meto-
dou lze vytvářet tenké povlaky z těžkotavitelných materiálů bez požadavku 
ohřevu terče na vysokou teplotu, která je potřebná při odpařovacím procesu. 
Naprašovací zařízení sestává z katody (terč) vyrobené z materiálu, který má 
být nanášen, držáku substrátu, odprašovacího plynu, vakuové komory, čerpa-
cího systému a zdroje energie. Rychlost depozice je ovlivněna zejména husto-
tou výkonu na povrchu terče, velikostí erodované oblasti, vzdáleností mezi 
terčem a substrátem, materiálem terče a tlakem pracovního plynu (mezi ně-
kterými faktory existuje vzájemná souvislost, např. mezi tlakem a hustotou vý-
konu). Optimální pracovní podmínky lze tedy získat ovládáním parametrů, kte-
ré zajistí maximální aplikovatelný výkon na terči, bez tvoření trhlin, sublimace 
nebo tavení.13 

 
Obr. 1.11 PVD naprašování.22; Obr. 1.12 PVD napařování – 1 substrát, 2 odpařené 

částice, 3 odpařovač22 
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Výhody naprašování:13 
- lze odprašovat a ukládat prvky, slitiny a chemické sloučeniny 
- odprašovaný terč je stabilním zdrojem par a má vysokou životnost 
- v některých uspořádáních může mít terč různé tvary, např. rovinný, 

prut, válec 
- v některých uspořádáních může být reaktivní depozice snadno zdoko-

nalena použitím reaktivních materiálů, které jsou aktivovány v plazmě 
- velmi nízké zatížení tepelnou radiací 
- terč a substrát mohou být umístěny blízko sebe 
- depoziční komora může mít malý objem 

Nevýhody naprašování:13 
- intenzita naprašování je ve srovnání s intenzitou tepelného odpařování 

nízká 
- v mnoha uspořádáních je distribuční tok depozice nerovnoměrný, pro 

vytvoření povlaku s rovnoměrnou tloušťkou je nutné pohyblivé umístění 
substrátu 

- terče jsou často drahé, využití materiálu je špatné 
- většina energie, dopadající na terč, se mění na teplo, které se musí od-

vádět 
- v některých případech je v plazmě aktivována plynová kontaminace, 

která znečišťuje povlak více než u napařování 
- u reaktivního naprašování je nutné přesné řízení složení plynné atmo-

sféry, aby nedošlo k znečištění terče 
          Napařování – v napařovacích procesech je materiál odpařován z terčů, 
které jsou ohřívány různými způsoby. Substrát může být ohříván nebo připojen 
na požadované předpětí použitím stejnosměrného nebo střídavého napájení 
(RF frekvence). Napařování probíhá ve vakuu, při tlaku 10-3 až 10-8 Pa. Odpa-
řování terče lze provádět elektronovým svazkem, laserem nebo obloukovým 
výbojem. Objem a hmotnost odpařovaného materiálu jsou u odporových zdro-
jů malé (maximálně 1g, při miskovém tvaru a u košíků několik gramů). Při ta-
vení musí odpařovaný materiál smáčet vlákno nebo fólii a je na nich držen pů-
sobení povrchového napětí (důležité pro zvětšení opařovaného povrchu a te-
pelný kontakt). Protože je odpor těchto zdrojů malý, nevyžadují vysoké výkony 
napájení (1÷3 kW), proud se pohybuje v rozsahu 20÷500 A.13 
          Zařízení pro odpařování elektronovým paprskem využívá elektronové 
paprsky vysokého výkonu pro tavení a odpařování materiálu z kovových ingo-
tů, i pro předehřev substrátu ve vakuové komoře. Zařízení umožňuje odpařo-
vat i prvky s nízkým tlakem par (Mo, W, C) a vytvářet multivrstvé povlaky se 
střídáním různých vrstev (kovy, oxidy, karbid, nitridy).13 
Výhody odporového odpařování a odpařování elektronovým paprskem: 

- lze deponovat vysoce čisté povlaky z vysoce čistých zdrojových materi-
álů 

- zdrojem odpařovaného materiálu může být tuhé těleso libovolného tva-
ru a čistoty 

- přímočará dráha a omezený povrch zdroje umožňují použití různých 
masek pro vymezení povrchu substrátu, na který je ukládán povlak a 
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clon mezi zdrojem a substrátem pro zabránění depozice, pokud to je 
zapotřebí 

- relativně snadné sledování a řízení 
- nejlevnější PVD metoda 

Nevýhody odporového odpařování a odpařování elektronovým paprskem: 
- obtížná depozice mnoha slitin a sloučenin 
- chemická reakce mezi odpařovaným materiálem a jeho nosičem může 

vést k zanášení nečistot do vytvářeného povlaku 
- přímočará dráha a omezený povrch zdroje způsobuje špatné pokrytí 

povrchů složitých tvarů a nerovnoměrnou tloušťkou povlaku 
- nízké využití materiálu zdroje 
- kvůli udržení dostatečné vzdálenosti mezi horkým zdrojem a substrá-

tem jsou zapotřebí velké vakuové komory 
          Obloukové odpařování využívá katodické obloukové systémy, které mo-
hou být dvojího druhu – pulzní a kontinuální. Materiál terče je odpařován po-
mocí nízkonapěťového elektrického oblouku, při specifických podmínkách ho-
ření oblouku za nízkého tlaku.13 
Výhody obloukového odpařování: 

- variabilní uspořádání 
- lze odpařovat všechny elektricky vodivé materiály 
- plazmový oblouk defektivně ionizuje odpařovaný materiál i reaktivní 

plyny 
- před depozicí mohou být ionty materiálu povlaku urychlovány na vyso-

kou energii 
- nízké zatížení tepelnou radiací 
- reaktivní plyny jsou aktivovány plazmou, což zlepšuje procesy depozice 
- znečištění terče je mnohem menší než u reaktivního naprašování 

Nevýhody obloukového odpařování: 
- lze odpařovat pouze elektricky vodivé materiály 
- roztavené kapénky vyvržené z katody se mohou dostat do povlaku a 

vytvořit na jeho povrchu kuličky 
Metoda CVD 
          Povlakování technologií CVD se v podstatě provádí formou chemické 
reakce různých plynů. V případě povlaku z karbidu titanu to jsou: vodík, chlorid 
titanu a metan. Destičky se zahřejí na cca 1000°C. podobně jako při slinování, 
probíhá proces pod pečlivou kontrolou, přičemž musí být před zahájením sa-
motného povlakování zvlášť přesně nastaven obsah uhlíku. Podobně se pro-
vádí povlakování oxidem hlinitým a nitridem titanu, při nichž je používán chlo-
rid hlinitý nebo plynný dusík. Technologie CVD je zvláště vhodná pro vytváření 
vícevrstvých povlaků, protože v jeho průběhu je možné relativně jednoduše 
regulovat množství přiváděných plynů. Ve stejném povlakovacím zařízení lze 
vytvářet různé druhy povlaků.1 CVD technologie má několik nedostatků – vy-
sokou energetickou náročnost, dlouhý pracovní cyklus 8 – 10 hodin, ekologic-
ky nevyhovující pracovní plynné směsi, tahová pnutí ve vrstvě (rozdílný koefi-
cient tepelné roztažnosti). Má také své přednosti – vysoká teplotní stabilita vy-
tvořených vrstev, možnost vytvářet poměrně složité vrstvy a to nejen nitridu 
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kovů, vysoká adheze vrstev a odolnost proti opotřebení, rovnoměrná tloušťka 
u tvarově složitých nástrojů součástí.22 

 
Obr. 1.13 CVD povlakování22 

PACVD (Plazmaticky aktivovaná CVD metoda) 
          Zásadní kvalitativní změnu v technologii vytváření tenkých otěruvzdor-
ných vrstev přinesla tzv. plazmaticky aktivovaná CVD metoda která se 
od klasické CVD metody liší nízkými pracovními teplotami (běžně 600 oC, 
podle některých údajů i méně, např. 480 - 560 oC), přičemž nemění její princip, 
tj. vytváření povlaku z plynné fáze. Metoda PACVD je založena na zvýšení 
energie plynné atmosféry v povlakovací komoře pomocí její ionizace 
a aktivace v plazmatickém výboji. Takováto chemicky aktivovaná plazma 
umožňuje snížit teplotu potřebnou pro ukládání povlaku na povrchu substrátu. 
Plazmu lze vytvořit pomocí vnějšího elektrického napájecího zdroje (níz-
kofrekvenční střídavé napětí, vysokofrekvenční střídavé napětí, stejnosměrné 
napětí, pulzní stejnosměrné napětí) nebo reaktivním plynem (např. NH3). 
U elektrického napájení je za nejvýhodnější považována pulzní metoda, 
u které je vysoké stejnosměrné napětí přiváděno na katodu ve formě pečlivě 
řízeného sledu pulzů. Pulzy zapálí plazmu bez nebezpečí vzniku elektrických 
oblouků a v důsledku možnosti řízení jejich délky a přestávek mezi nimi lze 
užít právě takové urychlující napětí, které postačuje pro vytvoření povlaku 
s požadovanými parametry a nezpůsobuje přitom příliš vysoký ohřev substrá-
tu. PCVD metodou byly vytvořeny např.  povlaky TiN (tvrdost 2200 HV, teplot-
ní odolnost do 450 oC) a TiCN (tvrdost 3000 HV, teplotní odolnost do 350 
oC).16 
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MTCVD (Middle Temperature CVD metoda) 
          Metoda je založena na principu snížení vysokých pracovních teplot CVD 
metody. Na rozdíl od konvenční CVD technologie, kde teploty nanášení povla-
ků dosahují hodnot nad 1000 - 1040 oC, umožňuje technologie MTCVD naná-
šet povlaky z plynné fáze za teplot podstatně nižších, 700 - 850 oC. Zatímco 
u metody CVD je používán plynný metan CH4 (zdroj uhlíku) a čistý dusík, 
MTCVD metoda využívá jako vstupní sloučeninu acetonitril (CH3CN) nebo též 
vysoce toxický a hořlavý metylkyanid. Zdrojem titanu je u obou metod chlorid 
titaničitý (TiCl4).  

 

Obr. 1.14 MTCVD povlakování7 

Rychlost růstu vrstvy TiCN je u metody MTCVD přibližně třikrát vyšší než 
u klasické vysokoteplotní CVD metody. Podkladový slinutý karbid se díky vy-
soké reaktivitě systému TiCl4 - CH3CN nepodílí na ovlivňování povlaku - difuze 
uhlíku z podkladu do povlaku je zanedbatelná, a proto je prakticky vyloučen 
vznik křehkého eta-karbidu mezi povlakem a podkladem. Mezi hlavní výhody 
MTCVD metody patří skutečnost, že v důsledku nižší reakční teploty nedo-
chází k poklesu houževnatosti podkladového SK a břitové destičky jsou odol-
nější proti mechanickým rázům a mohou být použity při vyšších hodnotách 
posuvových rychlostí. Ze stejného důvodu lze též vyrábět břitové destičky 
s většími kladnými úhly čela (a tedy menšími úhly břitu) bez rizika, že by 
při jejich použití v přerušovaném řezu docházelo k vylamování ostří.16 
          Obvykle je vrstva nanesená technologií PVD, jejíž tloušťka činí 3 až 5 
µm, tenčí než srovnatelná vrstva nanesená technologií CVD. Vrstvy větších 
tlouštěk, vznikající při technologii CVD, znamenají zlepšení odolnosti proti 
opotřebení zejména v případě, jsou-li tvořeny oxidem hlinitým o tloušťce 12 až 
15 µm.  
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Diamant 
          Dalším povlakem je povlak z polykrystalického diamantu. K hlavním vý-
hodám povlakovaných destiček patří větší rozsah výroby, nižší výrobní cena, 
pružná změna a větší složitost tvaru. Syntéza diamantu z plynné fáze má asi 
čtyřicetiletou historii, avšak současný široký výzkum diamantových povlaků 
začal až v roce 1982 a pokrývá vývoj vrstev usazovaných z CH4 metodou CVD 
nebo plazmaticky aktivovanými metodami PACVD či MWPCVD. Ačkoli je CH4 
nejčastěji používaným plynem, jako zdroj plynu lze též použít C2H5OH, CO 
nebo C2H2. Diamantový povlak má velmi malý součinitel tření, jeho tepelná 
vodivost je několikrát vyšší než tepelná vodivost mědi. Rychlost růstu vrstvy 
PKD se pohybuje kolem hodnoty 1 µm.h-1. Břitové destičky s diamantovým 
povlakem mají větší počet využitelných břitů než klasické destičky s roubíkem 
připájeným na jedné špičce destičky, předlisovaný utvářeč třísky umožňuje 
zvýšit používané řezné rychlosti. K největším nedostatkům patří nízká hou-
ževnatost (diamantový povlak vytvořený metodou CVD je křehký, pokud je 
ukládán na povrch substrátu s nízkým obsahem kobaltu). Takové destičky 
nejsou schopny odolávat mechanickým šokům, a proto nejsou vhodné pro 
hrubovací obrábění a přerušované řezy. V důsledku nerovnoměrného rozlo-
žení kobaltu v podkladovém SK lze u nich jen velmi těžce předvídat řezné 
vlastnosti a výkony, přesto mohou mít ve srovnání s nepovlakovanými destič-
kami 10-50krát vyšší trvanlivost.16 
Lubrik 
          Novinkou mezi povlaky je kluzný povlak LUBRIK. Povlaky LUBRIK 
představují chemicky i strukturně komplikované systémy. Souhrnně lze vyjádřit 
jejich složení jako Ti–Al-Si-C-O. Kluzné povlaky představují důležitou skupinu 
průmyslových povrchových úprav nástrojů. Jejich technický přínos v obrábění 
a tváření lze shrnout do několika úzce souvisejících bodů: 

- Zlepšení kluzných vlastností. 
- Výrazné snížení ‘‘přilnavosti‘‘ mezi vrstvou a obrobkem. 
- Rovnoměrnější zaběhnutí nástroje. 
- Snížení řezných sil a jejich plynulejší průběh. 
- Omezení tvorby nárůstků, zejména při obrábění neželezných kovů. 

 
Obr. 1.15 Struktura LUBRIK26 
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Depozice standardních kluzných vrstev je však doprovázena některými tech-
nologickými komplikacemi jako je znečištění komory, kontaminace elektrod, 
nutnost dodatečných procesů, výměny targetů apod. Ve struktuře vrstvy 
LUBRIK je dominantní fáze Al2O3 s příspěvkem TiC. Z pohledu kluzných 
vlastností je velmi důležitá přítomnost vazeb C-C, C-O a C=O. Převážná část 
složek je amorfní, což je vlastnost pro oxidy typická. Společnost Pramet Tools, 
s.r.o. představila tento povlak nové generace na vyměnitelných břitových 
destičkách 6605 a 6615. Tyto břitové destičky opatřeny LUBRIK povlakem 
jsou určeny speciálně pro soustružení litin. Zavedení těchto povlaků s vhod-
nou geometrií destičky zajišťují vysoký a stabilní výkon nástrojů a nabízí mož-
nost zvýšení řezných rychlostí, posuvů a životnosti. Vyniká také v aplikacích, 
kde je potřeba mimořádné odolnosti proti deformaci, pro obrábění za sucha a 
pro dlouhý čas řezu.31,32,42 

 
Obr 1.16 Porovnání tvrdostí povlaků CVD s tvrdostmi různých materiálů a vrstev19 
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2  SLINUTÉ KARBIDY V SORTIMENTU VÝROBY 
NEJVÝZNAMĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH PRODUCENTŮ 
NÁSTROJŮ A NÁSTROJOVÝCH MATERIÁLŮ 

2.1 Pramet Tools a.s.     
          Výroba SK ve společnosti Pramet Tools 
vychází z tradice výroby SK v Československu 
od 30. let. V roce 1951 byla zahájena v Šumperku výroba součástí ze SK a ta-
ké zde započala výroba řezných nástrojů osazených slinutým karbidem. 
Od roku 1999 započala nová etapa společnosti Pramet Tools. Došlo 
k propojení s finančně silným partnerem, který zaujímá přední světovou pozici 
mezi výrobci obráběcích strojů osazených SK. Byly pořízeny nové technologie 
pro moderní výrobu vyměnitelných břitových destiček, rozšířily se výzkumné a 
vývojové aktivity, proběhly optimalizace informačních systémů a reorganizační 
změny, vzniklo nové oddělení logistiky a také došlo k posílení technického 
servisu a poradenství zákazníkům. V neposlední řadě byla rozšířena síť pobo-
ček – byly založeny pobočky v Polsku a Itálii.27 
Slinuté karbidy v nabídce Pramet Tools:28,36 
5026 (P15 – P30). Tenký povlak nanesený metodou MTCVD. Pro střední 
až vyšší průřezy třísek, vysoké řezné rychlosti. Určen zejména pro frézování 
uhlíkových i slitinových ocelí a litin středními a vyššími řeznými rychlostmi a 
středními posuvy. 
5040 (P25 – P45). Tenký povlak nanesený metodou MTCVD. Obrábění matri-
álů skupin P, K a podmíněně i pro M. Určen pro kopírovací frézování pro 
sřední průřezy třísek a nižší až střední řezné rychlosti. 
6605 (P10 – P20). Duální povlak nanesený kombinací metod MTCVD a PVD 
s nosnou vrstvou Al2O3. Obrábění materiálů skupin K, P a H. Určen pro do-
končovací až hrubovací soustružení. Pro vysoké řezné rychlosti. 
6610 (P10 – P25). Silný povlak s nosnou vrstvou Al2O3 nanesený metodou 
CVD. Obrábění materiálů skupin P a K a podmíněně i pro M. Vhodný pro do-
končovací až hrubovací soustružení. Pro vyšší řezné rychlosti. 
6615 (P15 – P25). Duální povlak nanesený kombinací metod MTCVD a PVD 
s nosnou vrstvou TiCN. Obrábění materiálů skupin P a K a podmíněně i pro 
M. Určen pro dokončovací až hrubovací soustružení. Pro vyšší řezné rychlosti. 
6620 (P10 – P20). Silný povlak s nosnou vrstvou Al2O3 nanesený metodou 
MTCVD. Obrábění materiálů skupin K, P a H. Určen pro dokončovací až hru-
bovací soustružení. Pro střední a vyšší řezné rychlosti. 
6630 (P15 – P35). Střední povlak s nosnou vrstvou TiCN nanesený metodou 
MTCVD. Obrábění materiálů skupin P, M a k a podmíněně i pro S. Určen pro 
dokončovací až hrubovací soustružení. Pro střední a podmíněně i pro vyšší 
řezné rychlosti 
6635 (P20 – P40). Tenký povlak nanesený metodou MTCVD. Obrábění mate-
riálů skupin P a M a podmíněně i pro K. Určen pro střední a hlavně vyšší prů-
řezy třísek. Pro nižší až střední řezné rychlosti. 
6640 (P20 – P40). Tenký povlak s nosnou vrstvou TiCN nanesený metodou 
MTCVD. Obrábění materiálů skupin P, M, K a podmíněně i pro S. Určen pro 
polohrubovací a hrubovací soustružení. Pro nižší až střední řezné rychlosti. 
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7010 (P05 – P20). Multivrstevnatý nanostrukturní povlak s vysokým obsahem 
Al nanesený metodou PVD. Obrábění materiálů všech skupin. Pro operace 
charakterizované vysokou tepelnou zátěží. Pro vysoké řezné rychlosti. 
7025 (P20 – P40). Multivrstevnatý nanostrukturní povlak s vysokým obsahem 
Al nanesený metodou PVD. Obrábění materiálů skupin P, M a podmíněně i 
pro K. Určen pro střední až vyšší posuvy a střední až vysoké řezné rychlosti. 
7040 (P15 – P35). Multivrstevnatý nanostrukturní povlak s vysokým obsahem 
Al nanesený metodou PVD. Obrábění materiálů všech skupin. Určen pro 
střední řezné rychlosti. 
8016 (P05 – P20). Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD. Obrábění 
materiálů všech skupin. Určen pro operace charakterizované vysokou tepel-
nou zátěží. Pro malé až střední průřezy třísek a pro vysoké řezné rychlosti. 
8026 (P15 – P35). Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD. Obrábění 
materiálů všech skupin. Určen pro frézování ocelí, ocelolitin vyššími a střed-
ními posuvy, středními a vyššími rychlostmi. 
8026T (P20 – P40). Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD. Obrábění 
materiálů skupin P, M a podmíněně i K. Určen pro střední a vyšší posuvy. Pro 
střední až vysoké řezné rychlosti. 
8030 (P25 – P40). Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD. Obrábění 
materiálů všech skupin. Kombinuje dobrou otěruvzdornost spolu s dobrou pro-
vozní spolehlivostí. Pro střední řezné rychlosti. 
8040 (P30 – P50). Nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD. Obrábění 
materiálů skupin M, S, P, K. Určen pro operace charakterizované vysokou 
mechanickou zátěží. Pro nízké až střední řezné rychlosti. 

 
Obr 2.1 Slinuté karbidy firmy Pramet36 

2.2 Sandvik – Coromant     
          Sandvik Coromant je předním světovým dodavatelem obráběcích ná-
strojů a zařízení pro kovoobráběcí průmysl a je reprezentována obchodními 
zástupci a technickými specialisty v 60 zemích celého světa. Je držitelem cer-
tifikátu ISO 9001:2000.39 
Slinuté karbidy v nabídce Sandvik Coromant:11,39 
GC 1005 (M05 – M20). Povlakovaný TiAlN–TiN povlakem naneseným meto-
dou PVD o tloušťce 4 µm. Obrábění materiálů skupiny P, M a S. Určen pro 
dokončování HRSA a korozivzdorných ocelí. Pro vysoké řezné rychlosti. 
GC 1020 (M20, P25). Povlakovaný tenkým povlakem TiN naneseným meto-
dou CVD o tloušťce 5,5 µm. Obrábění materiálů skupin P, M a K. Určen pro 
řezání závitů. 
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GC 1025 (P10 – P35). Povlakovaný TiAlN–TiN povlakem naneseným meto-
dou PVD. Obrábění materiálů skupin P a M. Používá se pro lehké frézování 
ocelí i nízkouhlíkových ocelí. 
GC 2015 (P20 – P35). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
metodou CVD o tloušťce 5,5 µm. Obrábění materiálů skupin P, M a S. Určen 
pro dokončování až lehké hrubování uhlíkových ocelí. Pro vysoké řezné rych-
losti. 
GC 2025 (P25 – P40). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
metodou CVD metodou o tloušťce 5,5 µm. Obrábění materiálů skupin P a M. 
Alternativní volba pro obrábění ocelí s nároky na houževnatost. 
GC 2030 (P10 – P30). Povlakovaný TiAlN–TiN povlakem naneseným meto-
dou PVD o tloušťce 4 µm. Obrábění materiálů skupin P, M a S. Používá se pro 
obrábění austenitické korozivzdorné oceli. Pro ponorné frézování za obtížných 
podmínek v kalených materiálech. 
GC 2035 (M25 – M40). Povlakovaný TiAlN–TiN povlakem naneseným meto-
dou PVD o tloušťce 4 µm. Obrábění materiálů skupin M. Používá se pro polo-
dokončování až hrubování austenitických a duplexních korozivzdorných ocelí. 
Pro malé až střední rychlosti. 
GC 2040 (P25 – P45). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
metodou CVD metodou o tloušťce 4 µm. Obrábění materiálů skupin P, M a S. 
Třída je navržena jako první volba pro abrazivní korozivzdorné oceli, například 
odlitky, a pro feriticko-martenzitické materiály. 
GC 2135 (M30, P35, S30). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem nane-
seným metodou CVD o tloušťce 4 µm. Obrábění materiálů skupin P, M a S. 
Používá se pro nízké až střední rychlosti. 
GC 2145 (M40, P45, S40). Povlakovaný TiAlN–TiN povlakem naneseným 
PVD metodou o tloušťce 4 µm. Obrábění materiálů skupin P, M a S. Určen pro 
upichování do středu a další aplikace, kde je nutná výjimečná houževnatost. 
Pro nízké až střední rychlosti. 
GC 235 (P30 – P50). Povlakovaný TiC–Ti(C,N)–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou o tloušťce 2,5 µm. Obrábění materiálů skupin P a M. Používá 
se pro oceli a korozivzdorné oceli. Pro nízké a střední rychlosti. 
GC 3020 (K10 – K30). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3 povlakem naneseným me-
todou CVD metodou o tloušťce 9 µm. Obrábění materiálů skupin K a H. Třída 
optimalizovaná pro obrábění šedé litiny za sucha při středních až vysokých 
řezných rychlostech 
GC 3040 (P10 – P30). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3 povlakem naneseným me-
todou CVD metodou o tloušťce 9 µm. Obrábění materiálů skupin P, K a H. Pro 
frézování litin za mokra, oceli a kaleného materiálu při středních až vysokých 
rychlostech.  
GC 3205 (K01 – K15). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou o tloušťce 15 µm. Obrábění materiálů skupin P a K. Používá se 
pro soustružení šedé litiny (GCI). Pro vysoké řezné rychlosti. 
GC 3210 (K01 – K20). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3 . TiN povlakem naneseným 
CVD metodou. Obrábění materiálů skupin P a K. Používá se pro obrábění 
tvárné litiny. Pro vysoké řezné rychlosti. 
GC 3215 (K01 – K25). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou. Obrábění materiálů skupin P a K. Používá se pro hrubování 
všech typů litiny. Pro nízké až stření rychlosti. 
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GC 3225, GC 3020 (K15, P15). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3 povlakem nane-
seným CVD metodou. Obrábění materiálů skupin P a K. Používá se pro zapi-
chování a soustružení litiny. Pro vysoké řezné rychlosti. 
GC 4005 (P01 – P15). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou o tloušťce 18 µm. Obrábění materiálů pouze skupiny P. Použí-
vá se pro střední obrábění až hrubování oceli. Pro vysoké řezné rychlosti. 
GC 4015 (P01 – P30). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou o tloušťce 14 µm. Obrábění materiálů skupin P, K a H. Používá 
se pro dokončování až lehké hrubování oceli a také i pro obrábění šedé a 
tvárné litiny. Pro vysoké řezné rychlosti. 
GC 4020 (P05 – P25). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou o tloušťce 5 µm. Obrábění materiálů skupin P, K a H. Pro 
střední až hrubovací soustružení při zvýšených teplotách. 
GC 4025 (P10 – P35). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou o tloušťce 12 µm. Obrábění materiálů skupin P a M. Používá se 
hlavně pro obrábění ocelí, korozivzdorných ocelí a litin. Pro střední až vysoké 
řezné rychlosti. 
GC 4030 (P10 – P40). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou o tloušťce 5 µm. Obrábění materiálů skupin P, M a K. Pro do-
končování až hrubování oceli do tvrdosti až 300HB. 
GC 4035 (P20 – P45). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou. Obrábění materiálů skupin P a M. Používá se pro obrábění 
oceli a korozivzdorné oceli. 
GC 4040 (P25 – P45). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou o tloušťce 6 µm. Obrábění materiálů skupin P, M a K. Pro 
střední až hrubovací frézování korozivzdorné oceli a ocelových odlitků. 
GC 4125 (P15 – P45). Povlakovaný TiAlN–TiN povlakem naneseným PVD 
metodou. Obrábění materiálů skupin P, M, K a S o tloušťce 4 µm. Používá se 
pro obrábění ocelí, nízkouhlíkových ocelí a další podobné materiály. Pro nízké 
až střední rychlosti a posuvy. 
S05F (S05 – S15). Povlakovaný Ti(C,N)–Al2O3–TiN povlakem naneseným 
CVD metodou o tloušťce 4 µm. Obrábění skupiny S. Používá se pro dokončo-
vání HRSA. Pro vysoké řezné rychlosti. 
H10 (N01-N25). Nepovlakovaný karbid. Kombinace vynikající odolnosti proti 
opotřebení a ostrosti břitu. Pro hrubovací až dokončovací soustružení slitin 
hliníku 
H13A (N05-N25). Nepovlakovaný slinutý karbid. Kombinace dobré odolnosti 
proti otěru a houževnatosti. Pro střední až těžké soustružení slitin hliníku. 
H10F (S10-S30). Jemnozrnný nepovlakovaný slinutý karbid. Doporučuje se 
pro tepelně odolné superslitiny nebo slitiny titanu při velmi nízkých řezných 
rychlostech. Odolnosti proti tepelným rázům a tvorbě vrubů. 

2.3 Ceratizit       

          V listopadu 2002 oznámili sloučení společnosti 
CERAMETAL a PLANSEE TIZIT a spojením těchto dvou názvů 
vznikl CERATIZIT. Působí v Americe, Evropě a Asii.6 
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Slinuté karbidy v nabídce Ceratizit:33  
H210T (K10). Nepovlakovaný SK. Používá se pro obrábění legury, titan, odol-
né oceli. Vysoká odolnost proti opotřebení, vysoká tepelná odolnost. 
H216T, H10T (K15). Nepovlakovaný SK. Používá se pro obrábění Alu. Vysoká 
odolnost proti opotřebení, vysoká tepelná odolnost, 
S40T (P40, M40). Nepovlakovaný SK. Používá se pro obrábění oceli. Pro 
střední až nízké řezné rychlosti. 
AMZ (K10). Povlakovaný TiAlN povlakem naneseným PVD metodou o tloušť-
ce 2 – 4 µm. Používá se pro obrábění Alu a litiny. Vysoká tepelná odolnost. 
CM40 (P40, M35). Povlakovaný TiAlN povlakem naneseným metodou PVD o 
tloušťce 2 – 4 µm. Používá se pro obrábění nerezi. Vynikající houževnatost. 
TSM30 (K20). Nepovlakovaný SK. Používá se pro obrábění Alu. Pro vysoce 
namáhané tvrdokovové nástroje. Vysoká odolnost proti opotřebení. 
CM45 (P45, M40). Povlakovaný TiAlN povlakem naneseným metodou PVD o 
tloušťce 2 – 4 µm. Vysoká jistota použití, obzvláště při vrtání. Optimální kom-
binace otěruodolnosti a houževnatosti. 
SR17 (P15, K15). Povlakovaný TiC–Ti(C,N)–Ti(C,N,O)–Al2O3 povlakem nane-
seným metodou CVD o síle 11 µm. Používá se při obrábění, kde je potřeba 
velká odolnost proti oxidaci. Vysoká tepelná odolnost. 
SR127 (P25, M20, K20). Povlakovaný TiC–Ti(C,N)–TiN–Al2O3 povlakem na-
neseným metodou CVD o tloušťce 12 µm. Používá se pro obrábění Oceli a li-
tiny. Znamenitá odolnost proti oxidaci. 
SR226 (P25, K20). Povlakovaný Ti(C,N)–Ti(C,N)–Al2O3 povlakem nanese-
ným metodou CVD o tloušťce 6 µm. Používá se pro obrábění za sucha. Pro 
vysoké řezné rychlosti. 
GM507 (P10, M10, K15). Povlakovaný Ti(C,N)–Ti(C,N)–TiN–Al2O3–Ti(N,B)–
Ti(C,N)–TiN povlakem naneseným metodou CVD o tloušťce 11 – 12 µm. Pou-
žívá se pro obrábění, kde jsou kaldeny nároky na odolnost proti vymílání. 
GM517 (P15, M15, K15). Povlakovaný Ti(C,N)–Ti(C,N)–TiN–Al2O3–Ti(N,B)– 
Ti(C,N)–TiN povlakem o tloušťce 11 – 12 µm. Používá se pro obrábění kde 
jsou kladeny nároky na odolnost proti vymílání. 
GM527 (P25, M20). Povlakovaný Ti(C,N)–Ti(C,N)–TiN–Ti(N,B)–Ti(C,N)–TiN 
povlakem o tloušťce 11 – 12 µm. Používá se pro obrábění, kde jsou kladeny 
nároky proti vylomení břitu. 
GM537 (P35, M25). Povlakovaný Ti(C,N)–Ti(C,N)–TiN–Ti(N,B)–Ti(C,N)–TiN 
povlakem o tloušťce 11 – 12 µm. Používá se pro obrábění, kde jsou kladeny 
nároky proti otěru a vymílání břitu. 
GM40 (P35, M30). Povlakovaný TiC–Ti(C,N)–TiN povlakem naneseným me-
todou CVD o tloušťce 5,5 µm. Používá se pro obrábění, kde jsou kladeny ná-
roky proti vylomení břitu. 
GM540 (P35, M30). Povlakovaný Ti(C,N)–Ti(C,N)–TiN–Ti(N,B)–Ti(C,N)–TiN 
povlakem o tloušťce 6 µm. Používá se pro obrábění nerezi. Velmi dobrá hou-
ževnatost a odolnost proti vylomení břitu. 
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3  HODNOCENÍ ŘEZIVOSTI 

3.1 Opotřebení řezného nástroje 
          Opotřebení břitu, které limituje jeho trvanlivost a za určitých řezných 
podmínek určuje výkonnost nástroje, je přímo závislé na průběhu řezného 
procesu.12 Proces opotřebení je velmi složitý děj, který závisí na mnoha fakto-
rech (fyzikální a zejména mechanické vlastnosti obráběného a nástrojového 
materiálu, druh obráběcí operace, geometrie nástroje, pracovní podmínky, 
pracovní prostředí atd.) a v jehož průběhu působí mnoho odlišných fyzikálně 
chemických jevů (mechanismů opotřebení).15 
K základním mechanizmům opotřebení nástrojů patří:9 
Mechanizmy fyzikálně mechanické: 

- Abraze – neboli brusný otěr vlivem tvrdých mikročástic obráběného ma-
teriálu i mikročástic uvolněných z nástroje.9,15 

- Adheze – vznik a okamžité následné porušování mikrosvarových spojů 
na stýkajících se vrcholcích nerovnosti čela a třísky, v důsledku vyso-
kých teplot a tlaků, chemické příbuznosti materiálů a kovově čistých 
styčných povrchů.9,15 

- Plastická deformace – důsledek vysokého tepelného a mechanického 
zatížení, kumulovaného v čase.15 

- Křehký lom – důsledek vysokého mechanického zatížení, např. přeru-
šovaný řez, nehomogenity a vměstky v obráběném materiálu.15 

Mechanismy chemické:9 
- Difúze – migrace atomů z obráběného do nástrojového materiálu a na-

opak a z ní vyplívající vytváření nežádoucích chemických sloučenin ve 
struktuře nástroje.9,15 

- Oxidace – vznik chemických sloučenin na povrchu nástroje v důsledku 
přítomnosti kyslíku v okolním prostředí.9,15 

 
Obr. 3.1 Mechanismy opotřebení nástrojů: a) difuze, b) oxidace,  

c) plastická deformace, d) křehký lom28,34 

Z hlediska výskytu jednotlivých mechanismů na funkčních plochách nástroje 
lze konstatovat, že hřbet nástroje se opotřebovává především v důsledku 
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abraze a oxidace, čelo pak v důsledku adheze, difúze, abraze a oxidace. Na 
skutečnost, zda se bude nástroj opotřebovávat více na hřbetě nebo na čele 
(případně na špičce), mají výrazný vliv i další faktory, jako je např. geometrie 
nástroje, druh operace (hrubování, dokončování) a v neposlední řadě i řezné 
podmínky (řezná rychlost, posuv, hloubka řezu a chlazení).9 
          Schopnost břitu odolávat abrazivnímu otěru je z větší části závislá na 
jeho tvrdosti. Řezný materiál, který obsahuje hustou strukturu tvrdých částic, 
bude abrazivnímu otěru odolávat dobře, avšak nemusí stejně dobře odolávat 
také jiným mechanizmům opotřebení.9 Abrazivní otěr je významný především 
při nízkých řezných rychlostech, kdy se oba materiály stýkají na vrcholcích mi-
kronerovností. Brusný otěr je tedy významný především při obrábění nástroji 
z nástrojových ocelí.18 
          Adhezní otěr se vyskytuje hlavně při nízkých teplotách obrábění na čele 
břitu nástroje. Je významný při nižších řezných rychlostech, kdy vzniká bodový 
styk mezi třískou a nástrojem a kdy je umožněno adhezní spojení obou mate-
riálů. Za určité (kritické) řezné rychlosti může mít intenzivní průběh, naopak 
zvýšením řezné rychlosti může prakticky zcela zaniknout.9 
          Difuzní otěr závisí na chemických vlastnostech řezného materiálu a jeho 
afinita vůči materiálu obrobku. Na tomto procesu má tvrdost materiálu jen rela-
tivně malý podíl. Například afinita mezi SK a ocelí vede ke vzniku difuzního 
opotřebení. Důsledkem je vytvoření žlábku na čele břitu břitové destičky. Pro-
tože toto opotřebení souvisí s teplotou, vytvoří se při vysokých řezných rych-
lostech největší žlábek. K výměně atomů dochází ve dvou různých směrech. 
Jeden transfer probíhá z feritu oceli do nástroje a při druhém transferu putují 
atomy uhlíku, který inklinuje k difuzi do železa, do třísky.18 
          Oxidační otěr souvisí s vysokými teplotami řezného procesu, které spolu 
s okolním vzduchem mají za následek oxidaci nástrojového materiálu. Vzniklé 
oxidy působí velmi rozdílně. Wolfram a kobalt tvoří porézní filmy oxidu, které 
jsou snadno odnášeny třískou. Jiné oxidy, jako např. oxid hlinitý, jsou naproti 
tomu podstatně pevnější a tvrdší. Některé řezné nástrojové materiály jsou pro-
to náchylnější k oxidačnímu opotřebení, než jiné. Speciálně v místě kontaktu 
břitu, kde končí šířka třísky, má vzduch přístup do řezného procesu. V tomto 
případě vznikají působením oxidace typické žlábky, které jsou však v součas-
né výrobě relativně vzácné.18 
Formy opotřebení řezných nástrojů 
Opotřebení nástroje se obvykle projevuje ztrátou materiálu nástroje na čele 
nebo na hřbetě. Toto opotřebení lze hodnotit přímo pomocí:9 

- Změn opotřebených rozměru břitu v závislosti na čase (na mikroskopu). 
- Měřením hmotnostního úbytku nástroje (konvenčně nebo radioizotopo-

vou metodou). 
Dále je možno opotřebení hodnotit nepřímo pomocí:9 

- Velikosti změny sil, působících při obrábění. 
- Nárůstu výkonu, potřebného k obrábění. 
- Změny teploty obrobku, nástroje nebo třísek. 
- Změny barvy a tvaru třísek. 
- Výskytu ostřin na hranách obrobku. 
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- Výskytu lesklých proužků na obrobeném povrchu, zhoršení drsnosti po-
vrchu. 

- Změny rozměrů na obráběné součásti. 
- Nadměrné hlučnosti při obrábění. 
- Analýzy vibrací systému stroj – nástroj – obrobek (SNO), rozborem 

chvění a kmitání. 

3.2 Kritéria opotřebení 
          Kritéria, kterými je opotřebení kvantifikováno, jsou uvedena na obrázku 
3.2 a 3.3 (nejčastěji užívaná kritéria VB – šířka fazetky opotřebení na hřbetě, 
KT – hloubka výmolu na čele, KVy – radiální opotřebení špičky, jsou zvýraz-
něna většími písmeny). Kritérium KVy je významné zejména u dokončovacích 
operací, protože způsobuje změnu rozměru obrobené plochy. Označování 
jednotlivých kritérií odpovídá místním zvyklostem, které se poněkud liší od 
normy ČSN ISO 3685, která označuje kritéria opotřebení na hřbetě VBC (VC), 
VBB, (VB), VBBmax (VBmax) a VBN (VN).8 
          Nejjednodušší metodou je analýza pomocí rozboru křivek opotřebení 
(obr. 3.4), pomocí které je možné pravidla najít u hřbetního opotřebení pásmo 
záběru (pásmo I), pásmo normálního opotřebení (lineární pásmo II) a pásmo 
zrychleného opotřebení (pásmo III). Tyto křivky opotřebení se pak využívají 
pro stanovení dílčích účinků kvality břitu, řezných podmínek, řezného prostře-
dí, atd. na trvanlivost břitu. Časový rozvoj kráteru KT má zpravidla parabolický 
průběh, bez fáze stabilizace nebo stagnace časového rozvoje.9 

 
Obr. 3.2 Kritéria opotřebení nástroje – nárys28 
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Obr. 3.3 Kritéria opotřebení nástroje – bokorys28 

3.3 Trvanlivost a životnost řezného nástroje 
          Trvanlivost řezného nástroje lze definovat jako součet všech čistých ča-
sů řezání, od začátku obrábění, až po opotřebení břitu nástroje na předem 
stanovenou hodnotu vybraného kritéria (kritérium opotřebení a jeho hodnota 
musí být stanoveny tak, aby vyráběný obrobek měl požadovaný tvar, rozměry 
a kvalitu povrchu a to po celou dobu trvanlivosti nástroje – to znamená, že u 
některých dokončovacích operací nemusí být kritérium opotřebení žádná 
z veličin uvedených na obrázku 3.2 a 3.3, ale např. prolomení výmolu na čele 
do vedlejšího ostří nebo dokonce drsnost povrchu obrobku, vyjádřená hodno-
tou Ra). Z hlediska teorie spolehlivosti se řezný nástroj posuzuje jako neobno-
vovaný objekt, kdy po vzniku poruchy se neobnovuje jeho provozuschopný 
stav (vyměnitelná břitová destička s jedním břitem), nebo jako obnovovaný ob-
jekt, kdy po vzniku poruchy se jeho provozuschopný stav obnovuje (šroubovitý 
vrták – přeostření). U neobnovovaných nástrojů je trvanlivost identická s život-
ností a koresponduje s dobou poruchy. Trvanlivost nástroje, podobně jako 
opotřebení nástroje, závisí zejména na metodě obrábění (soustružení, frézo-
vání, vrtání, atd.), vlastnostech obráběného a nástrojového materiálu a řez-
ných podmínkách (řezná a posuvová rychlost, hloubka řezu, chlazení). Nej-
větší vliv na trvanlivost T [min] nástroje má právě řezná rychlost v [m.min-1]. 
Vztah pro trvanlivost a řeznou rychlost je dán:9,15,18 

m
T

v
CT =  (3.1) 

Kde: CT [-] je konstanta, 
v [m min-1] je řezná rychlost, 
m [-] je exponent. 
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Nebo vzhledem k velmi vysoké a nepraktické hodnotě konstanty CT (řádově 
109 – 1013) častěji ve tvaru:15 

1/m
V

T
Cv =  (3.2) 

Kde: CV je konstanta (protože CV = CT
1/m, je řádová velikost konstanty CV pou-

ze 102 – 103).15 
          Životnost nástroje Z [min] je pak definována jako součet všech jeho tr-
vanlivostí, nebo též jako celková doba funkce nástroje od prvního uvedení do 
činnosti až do jeho vyřazení (nástroje, které lze ostřit jsou vyřazeny v případě, 
že byla odbroušena celá jejich funkční část, vyměnitelné břitové destičky 
v případě, že byly použity všechny jejich břity). Z tohoto hlediska lze tedy ži-
votnost přebrušovaného nástroje vyjádřit vztahem:9,15 

( ) T1xTZ
1x

1i
i ⋅+== ∑

+

=

 (3.3) 

Kde:  Ti [min] jsou jednotlivé trvanlivosti, 
T [min] je aritmetický průměr hodnot Ti, 
x [-] je počet možných ostření nástroje. 

Pro nástroj s mechanicky upínanými vyměnitelnými břitovými destičkami se ži-
votnost stanoví podle vztahu:15 

TqTZ
q

1i
i ⋅== ∑

=

 (3.4) 

Kde: Ti [min] jsou trvanlivosti jednotlivých ostří destičky, 
T [min] je aritmetický průměr hodnot Ti, 
q [-] je počet použitelných ostří nástroje. 

 
Obr. 3.4 Časový rozvoj opotřebení VB v závislosti na řezné rychlosti9 

          Postup při stanovování T-v závislosti pro kombinaci řezný nástroj – ob-
ráběný materiál vychází z definice trvanlivosti. Při zachování ostatních řezných 
podmínek je daný materiál obráběn čtyřmi různými rychlostmi, přičemž je sle-
dován nárůst opotřebení nástroje. Tento nárůst opotřebení se vynáší do závis-
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losti VB = f(t) v případě sledování opotřebení VB (obr. 3.3). Pro časovou závis-
lost (t) rozvoje opotřebení se využívá regresních vztahů (lineární regresní 
funkce, polynomu druhého stupně, polynomu třetího stupně nebo exponenci-
ální regresní funkce). Pokud se dostatečně vhodná matematická funkce nena-
leze, pak lze využít metod kubických splinů nebo dalších metod numerické 
matematiky.9,15 

Pro předem stanovenou hodnotu vybraného kritéria (např. VB = konst.) jsou 
odečteny hodnoty trvanlivosti T1, T2, T3, T4, které odpovídají zvoleným řezným 
rychlostem v1, v2, v3, v4. Tyto body se pak vynáší do grafu s logaritmickými 
souřadnicemi T a v, kde vytvoří přímku odpovídající zvolené hodnotě VB (obr. 
3.5). Z tohoto grafu lze vyčíst hodnotu konstanty CT pro daný materiál obrábě-
ní a řezné podmínky f a ap na ose T pro řeznou rychlost vc = 1 m.min-1 , hod-
notu konstanty CV na ose vc pro trvanlivost T = 1 min, exponent m, který vyja-
dřuje směrnici přímky. Hodnota exponentu m (Tab. 3.1 hodnoty uvedené při 
obrábění uhlíkaté oceli 0,6% C) se mění s vlastnostmi materiálu břitu nástroje. 
Jeho velikost udává, jaká je citlivost nástrojového materiálu na změnu řezné 
rychlosti, resp. teploty řezání, m = tg α.9,15 

 
Obr. 3.5 Závislost trvanlivosti na řezné rychlosti s růstem řezné rychlosti (pro VB = 

konst. a ostatní rychlosti v logaritmickém tvaru)9 

Tab. 3.1 Hodnoty exponentu m v závislosti na řezném materiálu9 
Nástrojový materiál Exponent 

m [ - ] 
Max. teplota ob-

rábění [ °C ] 
Řezná rychlost  

vc [ m min-1 ] 
Nástrojová ocel 6,0 – 10,0 260 5 – 8 

Rychlořezná ocel 5,0 – 8,0 560 15 – 35 
SK třídy P 2,0 – 5,0 900 – 1000 100 – 300 

Oxidická řezná keramika 1,2 – 2,5 1200 300 – 1000 
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4  DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRO EFEKTIVNÍ 
VYUŽITÍ SLINUTÝCH KARBIDŮ 

          Tato kapitola je věnována porovnání pracovních podmínek tří výrobců 
slinutých karbidu pro operaci soustružení (Pramet Tools, Sandvik – Coromant 
a Ceratizit) z hlediska jejich řezných rychlostí vC [m/min], posuvu na otáčku f 
[mm] a šířky záběru ostří ap [mm]. Porovnání řezných podmínek je provedeno 
pro jednotlivé skupiny P, M, K, N, S a H. Pro každého výrobce jsou uvedeny 
dva slinuté karbidy (pokud výrobce udává více než jeden) pro lepší srovnání. 
Každý výrobce udává použití slinutých karbidů z jiného hlediska, a proto srov-
nání jednotlivých firem není vždy snadným úkolem.  
Katalogy Pramet Tools 
Tab. 4.1 Použití SK 6610 firmy Pramet35 

 

          Pramet Tools udává ve svých katalozích pro jednotlivé řezné materiály 
jejich rozmezí a použití ve skupinách. Použití ve skupinách je dále rozděleno 
na: 

- Hlavní použití – označováno černým čtverečkem pod skupinou použití. 
- Další použití – označováno šedým čtverečkem pod skupinou použití. 
- Podmíněné použití – označováno bílým čtverečkem pod skupinou pou-

žití. 

V tabulce 4.1 je materiál 6610 a je vhodný pro hlavní použití pro skupinu P10 
– P25, podmíněné použití pro M10 – M20 a další použití pro K05 – K20. Řez-
né podmínky jednotlivých materiálů jsou udávány v tabulce (viz tab. 4.1). Pra-
met udává pro jednotlivé řezné materiály (např. v tab. 4.1 SK 6610) řeznou 
rychlost v závislosti na posuvu a typu operace (hrubování, střední soustruže-
ní,…) a také na tvaru destičky. Tabulka je určena pro obrábění materiálu 14b 
o tvrdosti 180 HB Pro skupinu P. U ostatních skupin udává pro více materiálů, 
nikoliv však pro jednotlivé materiály, ale pro celou skupinu (např. pro skupinu 
K – šedá, temperovaná, tvárná, žáruvzdorná a speciální litina).  
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Tab. 4.2 Řezné podmínky materiálu 6610 firmy Pramet35 

 

Katalogy Sandvik-Coromant 
          Snadvik-Coromant ve svých katalozích udává pro jednotlivé karbidové 
třídy slinuté karbidy a jejich rozmezí se středem aplikační oblasti a s doporu-
čenou aplikační oblastí. Dále popisuje použití jednotlivých slinutých karbidů 
přímo v té dané třídě.  
Tab. 4.3 Použití slinutých karbidů pro třídu P11 

 

Dále Sandvik-Coromant udává pro jednotlivé řezné materiály rozmezí posuvů 
a řezných rychlostí v závislosti na obráběném materiálu. 
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Tab. 4.4 Doporučené řezné podmínky firmy Sandvik-Coromant11 

 

Katalogy Ceratizit 
          Ceratizit udává ve svých katalozích pro jednotlivé materiály jejich použití 
se středem použití (u GM507 je P10) a s použitím v materiálových skupinách 
(doporučené použití označuje plné kolečko a prázdné označuje možné další 
použití). Značí také jinými písmeny názvy skupin P (A), M (R), K (F). 
Tab. 4.5 Použití SK GM507 firmy Ceratizit33 

 

Tab. 4.6 Doporučené řezné podmínky firmy Ceratizit33 
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Ceratizit udává řezné rychlosti v závislosti na obráběném materiálu a posuv 
vzhledem k použité břitové destičce. 

4.1 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny P 
          Skupina P je určena pro obrábění ocelí uhlíkových, legovaných, nástro-
jových uhlíkových, nástrojových legovaných. Dále pro obrábění uhlíkových 
ocelolitin, nízko a středně legovaných ocelolitin, feritických a martenzitických 
ocelí. Pro soustružení materiálů uvedených v tab. 4.7, 4.8 a 4.9 je zvolena 
skupina slinutých karbidů P20.  
Tab. 4.7 Řezné podmínky skupiny P firmy Pramet28,36 

P 

Soustružení P20 Pramet 
Slinutý karbid (SK)→ 6615 8016 

Rozsah použití→ P15-P25 P05-P20 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Nelegované oceli 
≤ 0,2% C - - - - 
0,2 - 0,5% C - - - - 
≥ 0,5% C - - - - 

Nízkolegované oceli  
≤ 5% legur 

HB 180 185-370 0,8-0,1 250-410 0,2-0,05 
HB 250-300 - - - - 
HB 350 - - - - 

Vysokolegované oceli  
≥ 5% legur 

Žíhaná - - - - 
Zušlechtěná - - - - 

Korozivzdorné oceli HB 200 - - - - 

          Firma Pramet pro skupinu P uvádí řezné podmínky pouze pro materiál 
14b o tvrdosti 180 HB, proto srovnání s ostatními firmami v této skupině lze 
pouze u tohoto materiálu, nikoliv u všech. Pro srovnání jsou v tab. 4.7 zvoleny 
slinuté karbidy 6615 (P15 – P25) a 8016 (P05 – P20). SK 6615 je doporučo-
ván pro mnohem vyšší posuv na otáčku oproti 8016, ale pro nižší řezné rych-
losti.  
          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu P firmou Pramet jsou 6605, 6610, 
6615, 6620, 6630, 6635, 6640, 8016, 8030, 8040. 

           Sandvik-Coromant udává podrobně řezné podmínky pro jednotlivé ma-
teriály. Dále udává pro jednotlivé slinuté karbidy skupiny P jejich posuv na 
otáčku. Pro srovnání jsou v tab. 4.8 zvoleny slinuté karbidy GC 4015 (P01 – 
P30) a GC 4025 (P10 – P35). Oba SK jsou doporučovány pro stejné posuvy 
na otáčku. SK GC 4015 je doporučován pro vyšší řezné rychlosti oproti GC 
4025. 
           Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu P firmou Sandvik-Coromant jsou 
GC 1525, GC 1025, GC 4005, GC 4015, GC 4025, GC 2015, GC 4035, 
GC2025, GC 235.  
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Tab. 4.8 Řezné podmínky skupiny P firmy Sandvik-Coromant11,39 

P 

Soustružení P20 Sandvik-Coromant 
Slinutý karbid (SK)→ GC 4015 GC 4025 

Rozsah použití→ P01-P30 P10-P35 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Nelegované oceli 
≤ 0,2% C 285-540 0,8-0,1 230-485 0,8-0,1 
0,2 - 0,5% C 255-485 0,8-0,1 205-430 0,8-0,1 
≥ 0,5% C 240-460 0,8-0,1 195-405 0,8-0,1 

Nízkolegované oceli  
≤ 5% legur 

HB 180 245-530 0,8-0,1 205-435 0,8-0,1 
HB 250-300 150-285 0,8-0,1 140-255 0,8-0,1 
HB 350 120-230 0,8-0,1 115-205 0,8-0,1 

Vysokolegované oceli  
≥ 5% legur 

Žíhaná 190-385 0,8-0,1 145-285 0,8-0,1 
Zušlechtěná 90-190 0,8-0,1 70-130 0,8-0,1 

Korozivzdorné oceli HB 200 135-250 0,8-0,1 95-200 0,8-0,1 

           Ceratizit udává podrobně řezné podmínky pro jednotlivé materiály. Po-
suv na otáčku udává pro jednotlivé břitové destičky ze slinutých karbidů. Pro 
srovnání jsou v tab. 4.9 zvoleny slinuté karbidy SR 127 (P15 – P35) a GM 537 
(P15 – P35). SK GM 527 je doporučován pro vyšší posuvy na otáčku, ale jen 
nepatrně nižší řezné rychlosti oproti SR 127. 
Tab. 4.9 Řezné podmínky skupiny P firmy Ceratizit33 

P 

Soustružení P20 Ceratizit 
Slinutý karbid (SK)→ SR 127 GM 527 

Rozsah použití→ P15-P35 P15-P35 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm/ot] [m/min] [mm] 

Nelegované oceli 
≤ 0,2% C 200-270 0,5-0,08 200-260 1-0,05 
0,2 - 0,5% C 180-230 0,5-0,08 180-220 1-0,05 
≥ 0,5% C 140-190 0,5-0,08 140-180 1-0,05 

Nízkolegované oceli  
≤ 5% legur 

HB 180 180-240 0,5-0,08 180-220 1-0,05 
HB 250-300 120-190 0,5-0,08 120-180 1-0,05 
HB 350 120-150 0,5-0,08 120-150 1-0,05 

Vysokolegované oceli  
≥ 5% legur 

Žíhaná 140-200 0,5-0,08 140-180 1-0,05 
Zušlechtěná 100-150 0,5-0,08 100-150 1-0,05 

Korozivzdorné oceli HB 200 170-230 0,5-0,08 170-220 1-0,05 

           Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu P firmou Ceratizit jsou GM 517, 
SR 127, GM 527, GM 537, GM 40, GM 540. 
          Pro skupinu P20 doporučuje firma Sandvik-Coromant nejlepší řezné 
podmínky a udává mnohem podrobněji řezné rychlost a posuvy na otáčku pro 
své slinuté karbidy než Pramet a Ceratizit. 
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4.2 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny M 
          Skupina M je určena pro obrábění ocelí austenitických a feriticko auste-
nitických, korozivzdorných, žáruvzdorných a žáropevných, magnetických a otě-
ruvzdorných. Pro soustružení materiálů uvedených v tab. 4.10, 4.11 a 4.12 je 
zvolena skupina slinutých karbidů M25.  
Tab. 4.10 Řezné podmínky skupiny M firmy Pramet28,36 

M 

Soustružení M25 Pramet 
Slinutý karbid (SK)→ 6630 8030 

Rozsah použití→ M10-M30 M20-M35 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Oceli třídy 
Obrobitelnosti 8b 180-210 HB 90-180 0,8-0,15 50-125 0,8-0,15 

           Pramet udává řezné podmínky pro materiály 8b s tvrdostí 180 - 210 
HB. Pro srovnání jsou v tab. 4.10 zvoleny slinuté karbidy 6630 (M10 – M30) a 
8030 (M20 – M35). SK 6630 je doporučován pro vyšší posuvy než 8030. 
           Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu M firmou Pramet jsou 6610, 6630, 
6635, 6640, 8016, 8030. 
Tab. 4.11 Řezné podmínky skupiny M firmy Sandvik-Coromant11,39 

M 

Soustružení M25 Sandvik-Coromant 
Slinutý karbid (SK)→ GC 1025 GC 4025 

Rozsah použití→ M10-M35 M10-M35 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Feriticko martenzitické oceli 200 HB  170-280 0,3-0,1 200-260 0,6-0,2 

Austenitické oceli 180 HB 170-265 0,3-0,1 190-280 0,6-0,2 

Austeniticko - feritické oceli 230-260 HB 110-210 0,3-0,1 130-240 0,6-0,2 

          Sandvik-Coromant udává podrobně řezné podmínky pro jednotlivé ma-
teriály této skupiny. Dále udává pro jednotlivé slinuté karbidy jejich posuv na 
otáčku. Pro srovnání jsou v tab. 4.11 zvoleny slinuté karbidy GC 1025 (M10 – 
P35) a GC 4025 (M10 – M35). SK GC 4025 je doporučován pro dvojnásobné 
posuvy oproti GC 1025 a přitom je doporučován pro téměř stejné řezné rych-
losti (o velmi málo nižší).  
           Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu M firmou Sandvik-Coromant jsou 
GC 1025, GC 2015, GC 2025, GC 235, GC 4005, GC 4015, GC 4025, GC 
4035. 
           Ceratizit udává podrobně řezné podmínky pro jednotlivé materiály. Po-
suv na otáčku udává pro jednotlivé břitové destičky ze slinutých karbidů. Pro 
srovnání jsou v tab. 4.12 zvoleny slinuté karbidy GM 540 (M20 – M40) a GM 
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537 (M20 – M35). SK GM 540 je doporučován pro nižší posuvy na otáčku, ale 
nepatrně vyšší řezné rychlosti oproti GM 537. GM 540 je také doporučován 
pro austeniticko – feritické oceli oproti GM 537. 
Tab. 4.12 Řezné podmínky skupiny M firmy Ceratizit33 

M 

Soustružení M25 Ceratizit 
Slinutý karbid (SK)→ GM 540 GM 537 

Rozsah použití→ M20-M40 M20-M35 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Feriticko martenzitické oceli 200 HB 140-200 0,5-0,08 140-180 0,8-0,08 

Austenitické oceli 180 HB 110-190 0,5-0,08 100-170 0,8-0,08 

Austeniticko - feritické oceli 230-260 HB 80-150 0,5-0,08 - - 

           Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu M firmou Ceratizit jsou H210T 
GM 507, GM 517, SR 17, SR 127, GM 527, GM 537, GM 40, GM 540. 
          Pro skupinu M25 doporučuje firma Sandvik-Coromant nejlepší řezné 
podmínky a udává mnohem podrobněji řezné rychlost a posuvy na otáčku pro 
své slinuté karbidy než Pramet a Ceratizit. 

4.3 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny K 
          Skupina K je určena pro obrábění pro obrábění litin legovaných i nele-
govaných, tvárných a temperovaných. Pro soustružení materiálů uvedených 
v tab. 4.13, 4.14 a 4.15 je zvolena skupina slinutých karbidů K20. 
Tab. 4.13 Řezné podmínky skupiny K firmy Pramet28,36 

K 

Soustružení K20 Pramet 
Slinutý karbid (SK)→ 6620 8016 

Rozsah použití→ K10-K25 K05-K25 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Temperovaná litina Feritická 175-375 0,8-0,05 200-285 0,2-0,05 
Perlitická 175-375 0,8-0,05 200-285 0,2-0,05 

Šedá litina 180 HB 175-375 0,8-0,05 200-285 0,2-0,05 
220 HB 175-375 0,8-0,05 200-285 0,2-0,05 

Nodulární litina Feritická 175-375 0,8-0,05 200-285 0,2-0,05 
Perlitická 175-375 0,8-0,05 200-285 0,2-0,05 

          Pramet udává ve svých katalozích rozmezí řezných rychlostí pro celou 
skupinu K, nikoliv pro jednotlivé druhy litin. Velikost řezné rychlosti dále závisí 
na velikosti posuvu na otáčku f (na typu obrábění – hrubování, dokončová-
ní,…), druhu SK a břitové destičce (S, C, W, …). Pro srovnání jsou v tab 4.13 
zvoleny slinuté karbidy 6620 (K10 – K25) a 8016 (K05 – K25). SK 6620 je do-
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poručován pro mnohem vyšší posuvy oproti slinutému karbidu 8016 a také pro 
větší řezné rychlosti.  
          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu K firmou Pramet jsou 6610, 6620, 
6630, 6635, 6640, 8016, 8030, 8040. 
Tab. 4.14 Řezné podmínky skupiny K firmy Sandvik-Coromant11,39 

K 

Soustružení K20 Sandvik-Coromant 
Slinutý karbid (SK)→ GC 3215 GC 4015 

Rozsah použití→ K01-K25 K10-K35 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Temperovaná litina Feritická 185-260 0,6-0,2 215-310 0,6-0,2 
Perlitická 150-210 0,6-0,2 175-250 0,6-0,2 

Šedá litina 180 HB 210-300 0,6-0,2 250-350 0,6-0,2 
220 HB 170-240 0,6-0,2 210-270 0,6-0,2 

Nodulární litina Feritická 165-240 0,6-0,2 185-270 0,6-0,2 
Perlitická 150-215 0,6-0,2 165-245 0,6-0,2 

          Sandvik-Coromant udává i u této skupiny rozmezí řezných rychlostí a 
posuvů na otáčku podrobněji než ostatní srovnávané firmy. Pro srovnání jsou 
v tab. 4.14 zvoleny SK GC 3215 (K01 – K25) a GC 4015 (K10 – K35). SK GC 
3215 je doporučován pro nižší řezné rychlosti než GC 4015. Posuvy pro oba 
slinuté karbidy jsou stejné. 
          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu K firmou Sandvik-Coromant jsou 
GC 3205, GC 3210, GC 3215, GC 4015, H13A. 
Tab. 4.15 Řezné podmínky skupiny K firmy Ceratizit33 

K 

Soustružení K20 Ceratizit 
Slinutý karbid (SK)→ SR 127 GM 507 

Rozsah použití→ K10-K25 K05-K25 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Temperovaná litina Feritická 150-230 0,6-0,08 220-500 0,8-0,08 
Perlitická 120-170 0,6-0,08 180-330 0,8-0,08 

Šedá litina 180 HB 130-200 0,6-0,08 150-380 0,8-0,08 
220 HB 120-180 0,6-0,08 130-280 0,8-0,08 

Nodulární litina Feritická 120-170 0,6-0,08 200-420 0,8-0,08 
Perlitická 120-190 0,6-0,08 160-280 0,8-0,08 

          Ceratizit udává i u této skupiny rozmezí řezných rychlostí a posuvů na 
otáčku podrobněji než Pramet. Pro srovnání jsou v tab. 4.15 zvoleny SK SR 
127 (K01 – K25) a GM 507 (K05 – K25). SK GM 507 je doporučován pro vyšší 
řezné rychlosti než slinutý karbid SR 127 a také pro vyšší posuvy. 
          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu K firmou Ceratizit jsou H210T, 
H216T, GM 507, GM 517, SR 17, SR 127, SR 226. 
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          Pro skupinu K20 doporučuje firma Ceratizit nejvyšší řezné rychlosti pro 
obrábění temperované, šedé a modulární litiny slinutým karbidem GM 507.  

4.4 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny N 
          Skupina N je určena pro obrábění neželezných kovů, slitin Al a slitin Cu. 
Pro soustružení materiálů uvedených v tab. 4.16 a 4.17 je zvolena skupina sli-
nutých karbidů N20. 
Tab. 4.16 Řezné podmínky skupiny N firmy Pramet28,36 

N 

Soustružení N20 Pramet 
Slinutý karbid (SK)→ 8030 8016 

Rozsah použití→ N15-N30 N05-N25 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Slitiny hliníku tvářené 60 HB 320-650 0,3-0,1 300-900 0,8-0,05 
100 HB 320-650 0,3-0,1 300-900 0,8-0,05 

Slitiny hliníku odlévané Nevystárnuté 100-250 0,3-0,1 300-900 0,8-0,05 
Vystárnuté 100-250 0,3-0,1 300-900 0,8-0,05 

Měď a slitiny mědi 
≥1% Pb 100-250 0,3-0,1 260-500 0,8-0,05 
≤1% Pb 100-250 0,3-0,1 260-500 0,8-0,05 
Bezolovnaté 100-250 0,3-0,1 260-500 0,8-0,05 

          Pramet udává u této skupiny rozmezí řezných rychlostí podrobněji než u 
ostatních skupin. Pro srovnání jsou v tab. 4.16 zvoleny SK 8030 (N15 – N30) 
a 8016 (N05 – N25). SK 8016 je doporučován pro vyšší řezné rychlosti než 
slinutý karbid SR 127 a také pro vyšší posuvy. 
          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu N firmou Pramet jsou 8016 a 
8030. 
Tab. 4.17 Řezné podmínky skupiny N firmy Sandvik-Coromant11,39 

N 

Soustružení N20 Sandvik-Coromant 
Slinutý karbid (SK)→ H 10 H 13A 

Rozsah použití→ N01-N25 N05-N25 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Slitiny hliníku tvářené 60 HB 250-2500 0,8-0,15 240-2400 0,8-0,15 
100 HB 250-2500 0,8-0,15 240-2400 0,8-0,15 

Slitiny hliníku odlévané Nevystárnuté 250-2500 0,8-0,15 240-2400 0,8-0,15 
Vystárnuté 250-2500 0,8-0,15 240-2400 0,8-0,15 

Měď a slitiny mědi 
≥1% Pb 65-630 0,8-0,15 55-560 0,8-0,15 
≤1% Pb 65-630 0,8-0,15 55-560 0,8-0,15 
Bezolovnaté 38-375 0,8-0,15 34-340 0,8-0,15 

          Sandvik-Coromant udává u této skupiny rozmezí řezných rychlostí a 
posuvů na otáčku podrobněji než Pramet. Pro srovnání jsou v tab. 4.17 zvole-
ny SK H 10 (N01 – N25) a H 13A (N05 – N25). SK H 10 je doporučován pro 
vyšší řezné rychlosti než slinutý karbid H 13A. 
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          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu N firmou Sandvik-Coromant jsou 
H 10 a H 13A. 
         Ceratizit neudává pro skupinu N žádný ze svých slinutých karbidů, proto 
srovnání s firmami Pramet a Sandvik-Coromant není v této skupině možné.  
          Slinuté karbidy skupiny N jsou již méně udávané a méně zastoupeny 
než předcházející skupiny P, M a K. Sandvik-Coromant má v této skupině za-
stoupení pouze nepovlakovanými slinutými karbidy H10 a H13A. SK firmy 
Sandvik-Coromant jsou doporučovány pro mnohem vyšší řezné rychlosti než 
SK firmy Pramet. 

4.5 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny S 
          Skupina S je určena pro obrábění speciálních žáropevných slitin na bázi 
Ni, Co, Fe a Ti. Pro soustružení materiálů uvedených v tab. 4.18, 4.19 a 4.20 
je zvolena skupina slinutých karbidů S20. 
Tab. 4.18 Řezné podmínky skupiny S firmy Pramet28,36 

S 

Soustružení S20 Pramet 
Slinutý karbid (SK)→ 6630 8030 

Rozsah použití→ S15-S25 S20-S30 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Žárovzd. superslitiny na bázi železa Žíhané 40-95 0,8-0,1 23-60 0,8-0,1 
Vystárnuté 40-95 0,8-0,1 23-60 0,8-0,1 

Na bázi kobaltu 
Žíhané 40-95 0,8-0,1 23-60 0,8-0,1 
Vystárnuté 40-95 0,8-0,1 23-60 0,8-0,1 
Odlévané 40-95 0,8-0,1 23-60 0,8-0,1 

Titanové slitiny Čistý  40-95 0,8-0,1 23-60 0,8-0,1 
α+β slitiny 40-95 0,8-0,1 23-60 0,8-0,1 

          Pramet udává u této skupiny rozmezí řezných rychlostí a posuvů na 
otáčku pro celou skupinu S, nikoliv pro jednotlivé materiály. Pro srovnání jsou 
v tab. 4.18 zvoleny SK 6630 (S15 – S25) a 8030 (S20 – S30). SK 6630 je do-
poručován pro vyšší řezné rychlosti než slinutý karbid 8030. 
          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu S firmou Pramet jsou 6630, 6640, 
8016, 8030, 8040. 

          Sandvik-Coromant udává u této skupiny rozmezí řezných rychlostí a 
posuvů na otáčku pro jednotlivé materiály. Pro srovnání jsou v tab. 4.19 zvo-
leny SK H 13A (S10 – S30) a H 10F (S10 – S30). SK H 13A je doporučován 
pro vyšší řezné rychlosti než slinutý karbid H 10F. 
          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu S firmou Sandvik-Coromant jsou S 
05F., GC 1005, GC 1025, H 10, H 10A, H 10F, H 13A. 
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Tab. 4.19 Řezné podmínky skupiny S firmy Sandvik-Coromant11,39 

S 

Soustružení S20 Sandvik-Coromant 
Slinutý karbid (SK)→ H 13A H 10F 

Rozsah použití→ S10-S30 S10-S30 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Žárovzd. superslitiny na bázi železa Žíhané 50-80 0,5-0,1 40-70 0,5-0,1 
Vystárnuté 40-60 0,5-0,1 30-50 0,5-0,1 

Na bázi kobaltu 
Žíhané 30-50 0,5-0,1 20-40 0,5-0,1 
Vystárnuté 20-40 0,5-0,1 10-30 0,5-0,1 
Odlévané 15-25 0,5-0,1 10-20 0,5-0,1 

Titanové slitiny Čistý  125-180 0,5-0,1 115-160 0,5-0,1 
α+β slitiny 45-70 0,5-0,1 40-65 0,5-0,1 

          Ceratizit  udává u této skupiny rozmezí řezných rychlostí pro jednotlivé 
materiály a posuv na otáčku pro jednotlivé břitové destičky. Pro srovnání jsou 
v tab. 4.20 zvoleny SK SR 127 (S10 – S25) a GM 527 (S10 – S30). SK GM 
527 je doporučován pro vyšší řezné rychlosti a posuvy než slinutý karbid SR 
127 a je také doporučován pro obrábění titanových slitin.  
Tab. 4.20 Řezné podmínky skupiny S firmy Ceratizit25,33 

S 

Soustružení S20 Ceratizit 
Slinutý karbid (SK)→ SR 127 GM 527 

Rozsah použití→ S10-S25 S10-S30 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Žárovzd. superslitiny na bázi železa Žíhané 25-45 0,5-0,02 20-50 1-0,05 
Vystárnuté 20-40 0,5-0,02 20-40 1-0,05 

Na bázi kobaltu 
Žíhané 15-25 0,5-0,02 15-40 1-0,05 
Vystárnuté 10-20 0,5-0,02 20-35 1-0,05 
Odlévané 10-20 0,5-0,02 10-25 1-0,05 

Titanové slitiny Čistý  - - 80-140 1-0,05 
α+β slitiny - - 25-45 1-0,05 

          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu S firmou Ceratizit jsou H210T, GM 
507, GM 517, GM 527, GM 537, GM 540. 
          Slinuté karbidy skupiny S jsou méně zastoupeny u firmy Pramet. San-
dvik-Coromant má v této skupině zastoupení převážně nepovlakovanými sli-
nutými karbidy. SK firmy Sandvik-Coromant H 10F je doporučován pro vyšší 
řezné rychlosti než SK ostatních firem. Nejvyšší posuvy jsou doporučovány 
pro SK GM 527 firmy Ceratizit. 

4.6 Porovnání řezných podmínek vybraných SK skupiny H 
          Skupina H je určena pro obrábění ocelí zušlechtěných s pevností nad 
1500 MPa, kalených 48 – 60 HRC a tvrzených kokilových litin 55 - 58 HSh. 
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Pro soustružení materiálů uvedených v tab. 4.21, 4.22 a 4.23 je zvolena sku-
pina slinutých karbidů H15. 
Tab. 4.21 Řezné podmínky skupiny H firmy Pramet28,39 

H 

Soustružení H15 Pramet 
Slinutý karbid (SK)→ 6620 8016 

Rozsah použití→ H05-H15 H05-H15 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Kalené a popouštěné ocel 55 HRC 38-70 0,3-0,1 38-70 0,3-0,1 
60 HRC 38-70 0,3-0,1 38-70 0,3-0,1 

Tvrzené litiny Odlévaná 38-70 0,3-0,1 38-70 0,3-0,1 

          Pramet udává u této skupiny rozmezí řezných rychlostí celou skupinu, 
nikoliv pro jednotlivé materiály. Pro srovnání jsou v tab. 4.21 zvoleny SK 6620 
(H05 – H15) a 8016 (H05 – H15). Oba SK jsou doporučovány pro stejné roz-
mezí řezných rychlostí a posuvů.  
          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu H firmou Pramet jsou 6620, 8016, 
8030. 
Tab. 4.22 Řezné podmínky skupiny H firmy Sandvik-Coromant11,39 

H 

Soustružení H15 Sandvik-Coromant 
Slinutý karbid (SK)→ GC 4015 H 13A 

Rozsah použití→ H05-H25 H15-H25 
Řezné podmínky→ vC f vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] [m/min] [mm] 

Kalené a popouštěné ocel 55 HRC - - - - 
60 HRC - - - - 

Tvrzené litiny Odlévaná 15-32 0,6-0,1 11-35 0,6-0,1 

          Sandvik-Coromant udává u této skupiny rozmezí řezných rychlostí a 
posuvů na otáčku pro jednotlivé materiály. Pro srovnání jsou v tab. 4.22 zvo-
leny SK GC 4015 (H05 – H25) a H 13A (H15 – H25). Oba SK jsou doporučo-
vány pro stejné rozmezí řezných rychlostí a posuvů a jsou pouze doporučová-
ny pro obrábění tvrzených litin.  
          Slinuté karbidy vyráběné pro skupinu H firmou Sandvik-Coromant jsou 
pouze GC 4015 a nepovlakovaný slinutý karbid H 13A. 
Tab. 4.23 Řezné podmínky skupiny H firmy Ceratizit25,33 

H 

Soustružení H15 Ceratizit 
Slinutý karbid (SK)→ SR 127 

Rozsah použití→ H10-H25 
Řezné podmínky→ vC f 
Obráběný materiál↓ [m/min] [mm] 

Kalené a popouštěné ocel 55 HRC 10-20 0,4-0,05 
60 HRC - - 

Tvrzené litiny Odlévaná 10-20 0,4-0,05 
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          Ceratizit udává u této skupiny rozmezí řezných rychlostí pro jednotlivé 
materiály a posuv na otáčku udává pro jednotlivé břitové destičky. Pro srovná-
ní je v tab. 4.23 zvolen SK SR 127 (H10 – H25). SK je doporučován pro obrá-
bění kalených a popouštěných ocelí s tvrdostí 55 HRC a odlévaných tvrzených 
litin.  
          Slinutý karbid vyráběný pro skupinu H firmou Ceratizit je pouze SR 127. 
          Nejvyšší řezné rychlosti pro soustružení materiálů skupiny H udává pro 
své SK firma Pramet. Může to být způsobeno tím, že Pramet udává řezné 
podmínky pro jednotlivé materiály obecněji než ostatní výrobci. Firma Sandvik-
Coromant udává pro své SK nejvyšší řezné rychlosti. 

4.7 Celkové zhodnocení řezných podmínek 
          Nejvíce jsou slinuté karbidy zastoupeny u skupin P, M, a K a to z toho 
důvodu, že obráběných materiálů v těchto skupinách je mnohem více než ve 
skupinách N, S a H. 
          Nejvíce slinutých karbidů pro zvolené materiály vyrábí firma Sandvik-
Coromant. Tím se také potvrdilo, že Sandvik-Coromant, jako největší výrobce 
slinutých karbidů, má v tomto ohledu lepší nabídku než ostatní srovnávané 
firmy. 

          Firmy Sandvik-Coromant a Pramet vyrábí pro všechny porovnávané 
skupiny minimálně dva slinuté karbidy, kdežto firma Ceratizit pro skupinu N20 
neudává žádný a pro skupinu H15 udává pouze jeden. 

 
Obr. 4.1 Množství vyráběných SK vybraných firem v %11,28,33,36,39 

Z obrázku 4.1 je patrné, že Sandvik-Coromant vyrábí téměř dvojnásob-
ný počet slinutých karbidů než Pramet a než Ceratizit. Množství vyráběných 
slinutých karbidů firmou Sandvik-Coromant je téměř stejný jako množství sli-
nutých karbidů vyráběných firmami Pramet a Ceratizit dohromady. 
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Srovnání vybraných SK podle rozsahu použití pro jednotlivé skupiny 
Srovnání pro skupinu P 
          Pro skupinu P má největší rozsah SK GC 4015 firmy Sandvik-Coromant 
a nejmenší SK 6615 firmy Pramet. Celkově mají největší rozsah SK firmy 
Sandvik-Coromant. 

 
Obr. 4.2 Porovnání rozsahu vybraných SK pro skupinu P11,28,33,36,39 

Srovnání pro skupinu M 
          Pro skupinu M mají největší rozsah SK GC 4015 a GC 4025 firmy San-
dvik-Coromant a nejmenší SK 8030 firmy Pramet a GM 537 firmy Ceratizit. 
Celkově mají největší rozsah SK firmy Sandvik-Coromant. 

 
Obr. 4.3 Porovnání rozsahu vybraných SK pro skupinu M11,28,33,36,39  
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Srovnání pro skupinu K 
          Pro skupinu K má největší rozsah SK GC 4015 firmy Sandvik-Coromant 
a nejmenší SK 6620 firmy Pramet a SR 127 firmy Ceratizit. Celkově mají nej-
větší rozsah SK firmy Sandvik-Coromant. 

 
Obr. 4.4 Porovnání rozsahu vybraných SK pro skupinu K11,28,33,36,39 

Srovnání pro skupinu N 
          Pro skupinu N má největší rozsah SK H10 firmy Sandvik-Coromant a 
nejmenší SK 8030 firmy Pramet. Celkově mají největší rozsah SK firmy San-
dvik-Coromant.  

 
Obr. 4.5 Porovnání rozsahu vybraných SK pro skupinu N11,28,33,36,39  
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Srovnání pro skupinu S 
          Pro skupinu S mají největší rozsah SK H13A a H10F firmy Sandvik-
Coromant a GM 527 firmy Ceratizit, nejmenší SK 6630 a 8030 firmy Pramet. 
Celkově mají největší rozsah SK firmy Sandvik-Coromant.  

 
Obr. 4.6 Porovnání rozsahu vybraných SK pro skupinu S11,28,33,36,39  

Srovnání pro skupinu H 
          Pro skupinu H má největší rozsah SK GC 4015 firmy Sandvik-Coromant 
a nejmenší SK 6620 a 8016 firmy Pramet a SK H13A firmy Sandvik-Coromant. 
Celkově mají největší rozsah SK firmy Sandvik-Coromant.  

 
Obr. 4.7 Porovnání rozsahu vybraných SK pro skupinu H11,28,33,36,39  
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4.8 Šířka záběru ostří 
          Šířku záběru ostří ap mnozí výrobci již neuvádí a to z toho důvodu, že zá-
leží především na druhu operace (těžké hrubování, hrubování, střední obrábě-
ní, dokončování nebo jemné soustružení) nebo na použité břitové destičce než 
na druhu slinutého karbidu, proto je srovnání slinutých karbidů pomocí šířky 
záběru ostří zkreslující. Například Pramet Tools a.s. uvádí šířku záběru ostří 
pro druh operace, která je pro všechny skupiny (P, M, K, N, S a H) od 0,5 mm 
pro jemné soustružení až po 12 mm pro těžké hrubovací soustružení.  
Tab. 4.24 Hloubka řezu ap pro skupinu P uváděna firmou Pramet Tools a.s.36 

Typ operace - 
soustružení ap [mm] 

jemné  0,5 
dokončovací 1,5 
polohrubovací 2,5 
hrubovací 5 
těžké hrubovací 12 

Podle šířky záběru ostří, spolu s dalšími kritérii (jako např. posuv na otáčku), 
volíme například průřez nožového držáku, optimální tloušťku břitové destičky, 
poloměr zaoblení špičky břitové destičky apod.  
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5  TECHNICKO – EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

            Cílem každé firmy je zefektivnění výroby a současně dodržet stano-
vená kriteria. U firem, které se zabývají obráběním, je to např. snížení výrob-
ního času (správně zvolený řezný nástroj, zvýšení řezné rychlosti, zvýšení 
posuvu a šířky záběru ostří, snížení řezných operací, obrobení na co nejmé-
ně upnutí, atd. Z tohoto je patrné, že nejdražším faktorem ve výrobě je čas ať 
už hodina práce stroje nebo hodina pracovníka, a proto je důležitým faktorem 
ve výrobě produktivita. Produktivita obrábění je dána poměrem vstupu a vý-
stupu. Vstupem obrábění jsou zdroje nutné k výrobě (obsluha, stroje, zaříze-
ní, materiál obrobků, prostor dílny, zásoby a režie). Výstupem je to, co se 
během pracovní doby vyrobí.29 
          K dosažení výraznější úspory nákladů z pohledu řezných podmínek se 
nabízí dvě možnosti: 

- Snížit řezné podmínky a tím zvýšit trvanlivost nástroje (snížit náklady 
na nástroje -  jedním nástrojem by bylo možno obrobit více kusů ob-
robků). Průměrná životnost nástroje 

- Zvýšit řezné podmínky a tím zvýšit výrobnost (náklady na nástroje by 
se mnohem zvýšili – spotřeba nástrojů by se zvýšila. Mnohem by se 
ale zvýšila výrobnost a produktivita stroje, protože za hodinu by se vy-
robilo více kusů a tím se mnohem více využila výrobní hodina stroje. 

 

Obr. 5.1 Úspory nákladů29 

S těmito možnostmi se již setkala asi každá firma, která se zabývá obrábě-
ním. Je ale pravdou, že v dnešní době náklady na řezné nástroje tvoří pouze 
malé procento celkových výrobních nákladů (firma Sandvik-Coromant udává 
okolo 3%). Úspora nákladů na nákup nástrojů má proto jen zanedbatelný 
přínos a nelze ji srovnat s úsporami, kterých lze dosáhnout snížením výrob-
ních nákladů díky zvýšení výstupu výroby. 
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Tab. 5.1 Vybrané ceny břitových destiček z roku 2001 firmy Pramet5 

Břitová destička Cena (Kč) Břitová destička Cena (Kč) 
CCGT 120404F-AL 354 DNMG 150404E-82 236 
CCMT 060204E-46 106 DNMM 150408E-58 217 
CCMW 120404 156 KNUX 160405EL-72 227 
CNMA 120404 166 LCMX 020502TN 120 
CNMG 120404E-DF 174 LCFUX 030802TN 150 
CNMM 120408E-59 131 LCNUX 160500F 301 
DCMT 070204E-UM 106 PNMM 110408 184 
DNMA 150404 220 RNMG 120400E-08 172 
SCMT 120404E-UM 149 SNEN 120408 199 
SCDEW 090308EN 149 SNGN 120408  234 

Řezná rychlost, posuv na otáčku a šířka záběru ostří jsou parametry, které 
mohou zvýšit produktivitu. Největší zvýšení produktivity nabízejí řezná rych-
lost a posuv na otáčku. Přestože zvýšení těchto parametrů velmi výrazně 
ovlivní i životnost nástroje bude zvýšená spotřeba nástrojů plně vyvážená 
růstem produktivity.29 
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ZÁVĚR 
          Slinuté karbidy jsou v oblasti obrábění stále rozšířenější. Také proto se 
stále vyvíjí a vyvíjet se nadále budou. S novými materiály a technologiemi při-
cházejí stále nové požadavky na vlastnosti slinutých karbidů. Slinuté karbidy 
se nepoužívají v oblasti obrábění pouze u soustružení, ale také u frézování, 
upichování a zapichování, řezání závitů, vrtání, vyvrtávání atd. 
          Pro zlepšení vlastností slinutých karbidů byly vyvinuty povlaky, které 
zlepšují odolnost slinutého karbidu proti opotřebení. Odolnost proti opotřebení 
je v dnešní době cílem každé firmy zabývající se výrobou břitových destiček a 
to nejen ze slinutého karbidu. Odolnost proti opotřebení lze zlepšit povlaky 
nanesenými metodou jak PVD tak i CVD. I metody povlakování se stále vyvíjí. 
V dnešní době jsou mimo těchto dvou metod povlakování, také metody 
MTCVD a PACVD. Díky novým metodám a postupům při povlakování se také 
vyvíjí povlaky samotné. Dříve jednovrstvé povlaky v dnešní době střídají po-
vlaky multivrstvené složené z několika vrstev, které jsou založeny na pravidel-
ném střídání dvou typů vrstev (Ti[C,N]–Ti[C,N]–TiN–Ti[N,B]–Ti[C,N]–TiN atd.), 
nebo povlaky diamantové. Díky tomu lze obrábět rychleji, přesněji a také lze 
obrábět mnohem více materiálů. Jednou z nejdůležitějších funkcí povlaků je 
výrazně snížit tření mezi čelem nástroje a odcházející třískou. Sníží se tak te-
pelné zatížení nástroje a to se projeví zvýšením trvanlivosti břitové destičky). 
          Další výzkum přinesl strukturu slinutého karbidu odolnější vůči křehké-
mu lomu, kdy jádro slinutého karbidu je houževnaté a povrch je tvrdý. Jádro 
odolává proti křehkému lomu a povrch odolává vůči otěru. Nadále se vyvíjí, jak 
zhouževnatit jádro, které by odolávalo rázům, a povrch byl tak tvrdý, aby odo-
lával opotřebení pro výrazné zvýšení životnosti nástroje. 
          Při srovnání jednotlivých kriterií firma Sandvik-Coromant představuje 
obdobu etalonu. Ve většině případů Sandvik-Coromant vyčnívá nad ostatními 
výrobci ať už v množství výroby SK, nebo v doporučeném rozmezí použití, 
v řezných podmínkách či v univerzálnosti SK. Dále firma Sandvik-Coromant 
má své katalogy nejpřehlednější a nejvíce podrobné ve srovnání s ostatními 
zvolenými výrobci.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
CT  [-]  konstanta pro T-v závislost 
Cv  [-]  konstanta pro T-v závislost 
CvT  [-] konstanta pro T-v závislost s kon-

stantní trvanlivosti 
KB [mm] šířka výmolu 
KM [mm] vzdálenost středu výmolu 
KT [mm] hloubka výmolu 
KVy [mm] radiální opotřebení špičky 
VB [mm] šířka fazetky opotřebení na hřbetě 
Ra  [mm]  střední aritmetická úchylka profilu 
Rm  [MPa]  pevnost v tahu 
T, T1, T2, T3  [min]  trvanlivost nástroje 
Kf [mm] vzdálenost okraje výmolu 
ap  [mm]  šířka záběru ostří 
f   [mm]  posuv na otáčku 
Z [min] životnost 
io  [-]  index obrobitelnosti 
m  [-]  exponent pro T-v závislosti 
n  [min-1]  otáčky obrobku 
vc, vc1, vc2, vc3, 
vc4 

[m min-1]  řezná rychlost 

q [-] počet použitelných ostří nástroje 
vT  [m min-1]  řezná rychlost při konstantní trvanli-

vosti  
x  [m]  délka laterární trhliny 
x [-] počet možných ostření nástroje pro 

výpočet životnosti 
xv  [-]  exponent, vyjadřující vliv šířky zá-

běru ostří 
yv  [-]  exponent, vyjadřující vliv posuvu 

na otáčku  
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Příloha 1 Značení břitových destiček 
  
  
  
  
  
  
 
 



Příloha 1 
Značení břitových destiček 
Břitové destičky se volí dle typu technologické operace, tvarové složitosti, ma-
teriálu dílce a technologických požadavků. Pro soustružení a frézování se bři-
tové destičky liší. Značení břitové destičky pro soustružení viz. Obr. 2.1 a pro 
frézování viz. Obr. 2.2. 

 
Obr. P.1 Značení břitové destičky – Soustružení 

 
Obr. P.2 Značení břitové destičky - Frézování 
1 – Tvar břitové destičky (Obr. P.3) 
2 – Úhel hřbetu hlavního ostří (Obr. P.4) 
3 – Tolerance (Obr. P.5, Tab. P.2) 
4 – Utvařeč třísky a typ upínání (Obr. P.6) 
5 – Délka ostří l [mm] (Obr. P.7, Tab. P.3) 
6 – Tloušťka břitové destičky (Tab. P.4) 
7 – Soustružení - poloměr zaoblení špičky r [mm] (Tab. P.5) 

    Frézování – úhel nastavení, úhel hřbetu fazetky (Tab. P.6) 
8 – Stav břitu (Obr. P.8) 
9 – Soustružení - směr posuvu nástroje (Obr. P.9) 
Frézování – směr posuvu nástroje (Obr. P.10) 
10 – Varianta výrobce – výrobce může přidávat další symboly ke kódu ISO 
pomocí pomlčky (např. WM – pro konstrukční provedení utvařeče třísek, PM – 
střední pracovní operace, PR – hrubovací operace. 

 
Obr. P.3 Tvar břitové destičky 

 



 
 

 
Obr. P.4 Úhel hřbetu hlavního ostří 

 
Obr. P.5 Tolerance 

Tab. P.2 Tolerance 

Kód Tolerance [mm] 
m s d 

A ±0,005 ±0,025 ±0,025 
F ±0,005 ±0,025 ±0,013 
C ±0,013 ±0,025 ±0,025 
H ±0,013 ±0,025 ±0,013 
E ±0,025 ±0,025 ±0,025 
G ±0,025 ±0,13 ±0,025 

J ±0,005 ±0,025 ±0,05 
±0,13 

K ±0,013 ±0,025 ±0,05 
±0,13 

L ±0,025 ±0,025 ±0,05 
±0,13 

M od ±0,08 ±0,13 od  ±0,05 
do ±0,18 do ±0,13 

N od ±0,08 ±0,025 od ±0,05 
do ±0,18 do ±0,13 

U od ±0,13 ±0,13 od ±0,08 
do ±0,38 do ±0,25 



 
 

 
Obr. P.6 Utvařeč třísky a typu upínání 

 
Obr. P.7 Délka ostří l [mm] 

Tab. P.3 Délka ostří 

 Typ destičky 
l [mm] R s t c d v w 
3,970   06     
5,000 05       
5,560   09    03 
6,000 06       
6,350   11 06 07  04 
8,000 08       
9,525 09 09 16 09 11 16 06 
10,000 10       
12,000 12       
12,700 12 12 22 12 15  08 
15,875 15 15 27 16    
16,000 16       
19,050 19 19 33 19    
20,000 20       
25,000 25       
25,400 25 25  25    
31,750 31       
32,000 32       



 
 

Tab. P.4 Tloušťky s [mm] 

Tloušťka 
 

 
 

Ozn. s [mm] 
01 1,59 
T1 1,98 
02 2,38 
03 3,18 
T3 3,97 
04 4,76 
05 5,56 
06 6,35 
07 7,94 
09 9,52 

Tab. P.5 Soustružení - poloměr zaoblení špičky r [mm] 

Soustružení 
Rádius zaoblení 
 

 
 

Ozn. r [mm] 
00 0 
02 0,2 
04 0,4 
08 0,8 
12 1,2 
16 1,6 
24 2,4 
32 3,2 

M0 - Kruhové 



 
 

Tab. P.6 Frézování – úhel nastavení, úhel hřbetu fazetky 

Frézování 
Úhel nastavení Úhel hřbetu fazetky 
 

 
 

 

 
 

Ozn. κ [mm] Ozn. α [mm] 
A 45° A 3° 
D 60° B 5° 
E 75° C 7° 
F 85° D 15° 
P 90° E 20° 
Z spec. F 25° 

 

G 30° 
N 0° 
P 11° 
Z spec. 

 
Obr. P.8 Stav břitu 

 
Obr. P.9 Směr posuvu – soustružení 



 
 

 

 
Obr. P.10 Směr posuvu - frézování 

 


