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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá strukturou a vlastnostmi slinutých karbidů. Rešeršní část 
se týká vývoje slinutých karbidů, jejich složení a struktury, různých dalších vyskytujících 
se typů karbidů, jednotlivých kroků výroby slinutých karbidů, technologie slinování a také al-
ternativních materiálů pro řezné nástroje. Experimentální část se zabývá slinutými karbidy 
se složením WC-Co a je zjišťovaná závislost koercitivní síly na velikosti zrn WC a na množství 
obsahu kobaltu. Práce popisuje měření pro určení velikosti zrn WC a měření koercitivní síly, 
jedné ze základních vlastností slinutých karbidů. 

 

Abstract 
This bachelor thesis deals with the structure and properties of sintered tungsten carbides. The li-
terature review section concerns the development of sintered carbides, their composition 
and structure, different types of carbides, the steps of the production of sintered carbides, sin-
tering technology and alternative materials for cutting tools. The experimental section deals 
with composition of WC-Co and is ascertained by the dependency coercivity on WC grain size 
and also on cobalt content. This work describes the measurement of WC grain size and mea-
surement of the coercivity, one of the fundamental properties of sintered carbides. 
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1 ÚVOD 
Slinutý karbid je souhrnný název pro více materiálů, které se skládají z tvrdých zrn karbidů 
a houževnaté pojivové fáze. Termín „karbid“ značí, že převážná část struktury materiálu je tvo-
řena různými karbidy kovů. V největším zastoupení je karbid wolframu, ale mohou se vysky-
tovat i další, např. karbid titanu, karbid tantalu, karbid niobu nebo dokonce i směsné karbidy. 
Označení „slinuté“ vzniklo na základě způsobu výroby, kterým je slinování. Jedná se o proces, 
který probíhá za vysokých teplot a mnohdy i za zvýšeného tlaku. Aby jednotlivá zrna karbidů 
držela při sobě, musí se použít kovové pojivové fáze, nejčastěji se používá kobalt. 

Výroba slinutých karbidů spadá do oblasti práškové metalurgie. Jedná se technologii 
zpracování kovů, která zahrnuje výrobu prášků a jejich následné zhutnění do požadovaného 
tvaru výrobku. Tato metoda je velmi výhodná zejména při zpracovávání vysokotavitelných 
kovů a jejich slitin (W, Mo) a u obtížně odlévatelných materiálů (kompozitů). Prášková meta-
lurgie také umožňuje vyrobit materiál s řízenou pórovitostí, s jemnou a homogenní strukturou 
s minimálním výskytem vad [1].  

Cílem této bakalářské práce je popsat strukturu slinutých karbidů a jejich speciální me-
todu kontroly pomocí koercitivní síly, která patří k magnetickým vlastnostem. Její hodnota je 
kontrolním faktorem správně vyrobeného slinutého karbidu. Dále pak zjistit, jak závisí velikost 
koercitivní síly na velikosti tvrdých zrn karbidu wolframu a zda i množství obsahu kobaltu 
výrazně ovlivní velikost koercitivní síly.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Slinuté karbidy a jejich vývoj 

Slinuté karbidy (SK) mají široké uplatnění. Lze je použít hned po slinování a broušení nebo 
na ně lze nanést tenký povlak a tím rozšířit jejich oblast použití. Povlaky totiž zlepšují některé 
jejich vlastnosti a výrobky, nejčastěji břitové destičky, jsou tak odolnější oproti opotřebení. 
Nejedná se však pouze o břitové destičky pro obrábění, ať už pro soustružení, frézování nebo 
vrtání. Slinuté karbidy se také používají v důlním průmyslu nebo jsou součástí tažnice pro ta-
žení drátů. V podstatě se jedná o odvětví průmyslu, kde se vyžaduje vysoká tvrdost materiálu, 
určitá odolnost proti opotřebení a mnohdy také provozuschopnost za zvýšených teplot vznik-
lých během pracovního procesu. V dnešní době se používají především vyměnitelné břitové 
destičky (VBD), kdy jsou destičky upevněny v nástavci nástroje a po opotřebení je lze snadno 
vyměnit. V minulosti se destičky na nástroj pájely, takže když došlo k opotřebení, bylo nutné 
vyměnit celý nástroj [2]. 

2.1.1 Název a označení 

V České republice je slinutý karbid často označován jako „tvrdokov“, což je nesprávné ozna-
čení. Toto označení vzniklo doslovným překladem z anglického slova „hardmetal“, které bylo 
převzato a má svůj původ v německém slově „hartmetalles“, což znamená „tvrdý kov“. Mate-
riál je pojmenován na základě toho, že měl podobné vlastnosti jako kov a zároveň se vyznačoval 
vysokou tvrdostí. 

2.1.2 Historie  

Jako všechny vynálezy a objevy si i slinuté karbidy prošly svým vývojem. Poprvé byl WC 
objeven na konci 19. století na Pařížské univerzitě spolu s karbidem W2C včetně jejich kombi-
nace. Tato jejich kombinace ale bohužel nebyla vhodná pro řezné ani lisovací nástroje. Velkým 
úspěchem byla výroba žhavicího wolframového vlákna na začátku 20. století. To byl významný 
mezník, kterým započal vývoj práškové metalurgie s hlavním zaměřením na karbid 
wolframu (WC). 

V polovině 20. let minulého století bylo zjištěno, že pokud se práškový WC smíchá s ma-
lým množstvím kovu ze skupiny železo, nikl, kobalt, má pak takto vytvořený materiál lepší 
vlastnosti a jemnější mikrostrukturu než samotně odlévaný WC. Postupem času bylo zjištěno, 
že nejlepší je používat kobalt jako pojivovou fázi. Původně byl tento materiál vyvíjen pro taží-
renský průmysl do tažnic k protahování drátů, kdy se zužuje průměr původního drátu. Po dalším 
zkoumání se ukázalo, že slinutý karbid je díky vysoké tvrdosti také vhodný jako řezný nástroj 
pro obrábění. V současné době se slinuté karbidy používají převážně pro obráběcí nástroje. 

První slinutý karbid obsahoval asi 6 % kobaltu a zbytek, tedy 94 %, byl hrubozrnný WC. 
Na konci 20. let bylo dokázáno, že velikost zrn WC výrazně ovlivňuje výsledné vlastnosti. 
Na základě tohoto zjištění se prováděl výzkum a výroba slinutých karbidů. Postupem času byly 
vyráběny SK s rozdílným obsahem kobaltu, množství kobaltu však nikdy nepřekročilo hranici 
15 % objemu ve slinutém karbidu.  

Na konci 30. let byly do směsi karbidu wolframu a kobaltu přidány v malém množství 
i karbidy vanadu a tantalu. Tímto krokem se dosáhlo snížení rychlosti růstu zrna karbidu v prů-
běhu slinování. Tehdy byl poprvé použit inhibitor zpomalení růstu zrna. Během několika jed-
noduchých pokusů při obrábění šedé slitiny se ukázalo, že velikost zrna výrazně ovlivňuje 
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 trvanlivost nástroje. Zjistilo se tedy, že u menšího zrna SK je doba obrábění delší, čímž se pro-
dlužuje životnost nástroje. 

Při obrábění ocelí však docházelo k rychlému vydrolování částic a tím k destrukci ná-
stroje, proto se výrobci zaměřili na řešení tohoto problému. Postupně byly vyrobeny slinuté 
karbidy, které obsahovaly podíl karbidu titanu (TiC) nebo molybdenu (Mo2C), případně jejich 
kombinaci. Zjištění ohledně tvrdosti a zrnitosti vedla k soutěživosti mezi výrobci, kteří se před-
háněli ve výrobě tvrdších slinutých karbidů s nejmenší velikostí zrna. 

Po 2. světové válce nastala krize v oblasti výroby obráběcích materiálů. Důvodem bylo, 
že výroba destiček byla zaměřena majoritně na potřeby zbrojního průmyslu, které po válce ne-
byly téměř žádné. Chvíli trvalo, než výroba obráběcích materiálů začala znovu prosperovat 
a to díky změně zaměření jejich využití i na ostatní strojírenský průmysl. Kvůli rozšíření pou-
žívání SK bylo nutné je přizpůsobit pro tyto účely, jak tvary obráběcích nástrojů, tak i tvary 
utvařečů třísky pro požadované vlastnosti. Byl vyvinut slinutý karbid s dosud nejjemnější struk-
turou, ale pro jeho vysoké výrobní náklady po něm nebyla na trhu poptávka, a tak se přestal 
vyrábět [2]. 

2.1.3 Druhy destiček 

První řezné nástroje vznikly pájením břitových destiček na ocelové držáky (obr. 2.1). Toto 
upevnění bylo méně výhodné z důvodu vysoké výrobní a časové náročnosti. V 50. letech byl 
uplatněn první patent na mechanické upínání destičky ze slinutých karbidů, který znamenal 
revoluci v tomto oboru. Tato technologie usnadnila výměnu břitové destičky, která je připev-
něna šroubem nebo jiným upínacím mechanismem (obr. 2.2). Na základě tohoto způsobu upev-
nění vznikl název vyměnitelná břitová destička (VBD). Ve většině případů aplikací se VBD 
už používají, čímž bylo umožněno směřování dalšího vývoje na geometrii destičky a utvařeče 
třísky. 

Obr. 2.1 Soustružnický nůž s pájeným SK [3] 

 

Obr. 2.2 Systém upínání VBD [4] 
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Dalším mezníkem v oblasti slinutých karbidů bylo zjištění, že povlakování destičky 
umožní získat lepší vlastnosti a mnohonásobně prodloužit její životnost. Používání této tech-
nologie je označováno jako „druhá revoluce“ v novodobých dějinách vývoje řezných nástrojů.  

V dnešní době jsou slinuté karbidy rozděleny dle normy ČSN ISO 513 do šesti základních 
skupin podle toho, jaký materiál jsou schopny obrábět. Značí se velkými písmeny  
a barvou [2, 4]: 

• P - modrá 
• M - žlutá 
• K - červená 
• N - zelená 
• S - hnědá 
• H - šedá  

Skupina P je určena pro uhlíkové, feritické, korozivzdorné oceli tvořící dlouhou třísku. 
Obsahují kromě WC i TiC čímž se zvyšuje tepelná odolnost. Nevýhodou ovšem je větší křeh-
kost a snazší podlehnutí abrazi [4]. 

Skupina M je ideální pro obrábění lité, austenitické oceli, neželezných kovů a tvárné li-
tiny tvořící dlouhou nebo středně dlouhou třísku. Má univerzální použití a je vhodná i pro hru-
bování a přerušované řezy, protože obsahuje další typy karbidů [4]. 

Skupina K je vhodná pro obrábění litin, neželezných slitin a nekovových materiálů. Sli-
nuté karbidy této skupiny obsahují pouze karbid wolframu a kobalt, proto za vyšších teplot 
rychleji ztrácí svoji tvrdost. Jsou vhodné pro materiály tvořící krátkou, drobivou třísku, protože 
je doba styku s nástrojem kratší, a proto není nástroj teplotně tolik namáhán [2, 4]. 

Ke starým skupinám P, M, K se přidaly nové skupiny N, S, H. Obrábění neželezných slitin 
na bázi Al, Mg a Cu, dále plastů, kompozitů a dřeva nejlépe umožní skupina N. Vhodnou sku-
pinou pro obrábění slitin titanu a žáropevných slitin na bázi Ni, Co a Fe je skupina s označením 
S. Pro opracování tvrdých materiálů, zušlechtěných, kalených ocelí a tvrzených litin je určena 
skupina H.  

Každý výrobce má pak pro každý typ destičky předepsané doporučené hodnoty při obrá-
bění, jako je posuv, rychlost otáček, velikost záběru, apod. Při nedodržení těchto hodnot může 
dojít k poškození destičky, případně obráběného výrobku, v nejzazším případě poškození ob-
ráběcího stroje. Použití je dané geometrií destičky, která je uzpůsobena dané operaci obrábění. 
U každé destičky jsou i předem doporučené aplikace, pro které se mohou používat [2]. 

2.2 Hlavní prvky slinutých karbidů 

Pro výrobu základních a jednoduchých slinutých karbidů jsou nejdůležitější dva prvky - kobalt 
a wolfram. 

2.2.1 Kobalt 

Kobalt je modrobílý, lesklý, velmi tvrdý a pevný kov s alotropií, do teploty 1 000 °C feromag-
netický, nad ní má paramagnetické vlastnosti. Řadí se do tzv. „triády“ železa, což je skupina 
sousedících kovů v periodické tabulce (Fe, Co, Ni). Jméno získal podle německých skřítků Ko-
boltů, kteří znesnadňovali práci horníkům. V přírodě ho lze najít vždy za přítomnosti niklu. 
Existuje mnoho nerostů a minerálů s obsahem Co, ale nejvýznamnější jsou kobaltin, heteroge-
nit, erytrit a kobaltpentlandit. Země těžící kobalt v největším množství jsou Kongo, Kanada, 
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Čína, Rusko, Austrálie a Kuba. Perspektivní pro těžbu kobaltu se jeví hlubokomořská ložiska 
a kobaltonosné kůry na dně Tichého a Indického oceánu [2, 5]. 

2.2.1.1 Výroba kobaltu 

K jeho výrobě dochází redukcí oxidu kobaltnato-kobaltitého vodíkem nebo oxidem uhelnatým 
při relativně nízkých teplotách 350÷500 °C 

𝐶𝐶𝐶𝐶3𝑂𝑂4 + 4𝐶𝐶𝑂𝑂 → 3𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐶𝐶𝑂𝑂2 
 

(1)  

𝐶𝐶𝐶𝐶3𝑂𝑂4 + 4𝐻𝐻2 → 3𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐻𝐻2𝑂𝑂 
 

(2)  

Lze ho také vyrobit rozkladem CoC2O4 v redukční peci při teplotě okolo 600 °C. Musí se však 
dávat pozor na kobaltový prášek, který tvoří se vzduchem výbušnou směs [2, 5]. 

2.2.1.2 Využití kobaltu 

Hlavní uplatnění kobaltu je v metalurgii jako legujícího prvku v ocelích, hliníkových slitinách 
a při výrobě feromagnetických slitin. Též je nezbytnou složkou pro výrobu slinutých karbidů. 
Jeho sloučeniny se používají jako barviva v keramickém a sklářském průmyslu. Slitina kobaltu 
a zlata se aplikuje ve šperkařství pod názvem modré zlato. Je také obsažen ve vitaminu B12 
(kobalamin) a je nezbytný pro život. Radioaktivní izotop kobaltu má uplatnění v medicíně 
i v technických aplikacích jako silný zdroj gama záření [5]. 

2.2.2 Wolfram 

Wolfram je bílý, lesklý, tvrdý kov, za atmosférických podmínek značně chemicky odolný. Má 
vysokou měrnou hmotnost a nejvyšší známou teplotu tání. První zmínka pochází už ze 17. sto-
letí, kdy se při redukci cínovce na povrchu vytvářela nežádoucí struska. Horníci říkali této ne-
chtěné strusce „wolfrahm“, což v překladu znamená „vlčí pěna“. Tato přezdívka se stala poz-
ději oficiálním názvem prvku. V 18. století objevil a popsal těžkou horninu švédský chemik, 
který ji pojmenoval „Tung-sten“, což znamená „těžký kámen“. Tento název se pro wolfram 
ujal hlavně v anglosaských zemích. Vyskytuje se například v rudách wolframit, ferberit, sche-
elit či qusongit. Největší naleziště wolframových rud leží v Číně, Kanadě, Rusku a USA. 
V Evropě se nejvíce těží v Rakousku, Portugalsku a Španělsku [2, 5].  

2.2.2.1 Výroba wolframu 

K výrobě wolframu se používají převážně dvě rudy - wolframit a scheelit neboli wolframan 
vápenatý. Poprvé byl z wolframové rudy separován oxid wolframový (WO3) v 18. století. 
O více než sto let později, tedy na začátku 20. století, byl redukcí WO3 vyroben první kovový 
prášek na výrobu wolframových drátů do žárovky. Tímto procesem nastal rozvoj průmyslové 
výroby žárovek, těžba a spotřeba wolframových rud stoupla. 

Při průmyslové výrobě práškového wolframu se nejčastěji používá kyselina wolframová 
H2WO4, která se zahřívá a vysušuje za vzniku oxidu wolframového podle následné rovnice 

𝐻𝐻2𝑊𝑊𝑂𝑂4
700÷750°𝐶𝐶
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�𝑊𝑊𝑂𝑂3 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 

 
(3)  
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nebo lze tento oxid připravit alternativně z wolframitu s meziproduktem podle rovnic 

(𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝑀𝑀)𝑊𝑊𝑂𝑂4 + 𝑁𝑁𝑁𝑁2𝐶𝐶𝑂𝑂3 → (𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑀𝑀𝑀𝑀)𝐶𝐶𝑂𝑂4 + 𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑊𝑊𝑂𝑂4  
 

(4)  

𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑊𝑊𝑂𝑂4 + 𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4 → 𝑊𝑊𝑂𝑂3 + 𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 
 

(5)  

Z takto vytvořeného WO3 se následnou redukcí vodíkem vyrábí čistý wolframový prášek  

𝑊𝑊𝑂𝑂3 + 3𝐻𝐻2
>700°𝐶𝐶
�⎯⎯⎯�𝑊𝑊 + 3𝐻𝐻2𝑂𝑂 

 
(6)  

Reakce probíhá v trubkovitých pecích s reaktanty umístěnými do kontejnerů. Proces vý-
roby čistého wolframového prášku může probíhat jednostupňově - z pece vychází výsledný 
čistý wolfram, nebo dvoustupňově – meziproduktem je redukovaný oxid wolframičitý (WO2). 
Zrnitost čistého wolframového prášku lze regulovat teplotou, rychlostí pohybu kontejnerů nebo 
množstvím reaktantů. Zrnitost wolframového prášku je důležitým aspektem výroby jak u sa-
motného karbidu wolframu, tak u slinutých karbidů. Výsledný prášek může mít rozdílnou 
barvu, která je dána právě jeho zrnitostí. Šedý prášek značí hrubší zrna a naopak sytě černá 
barva poukazuje na prášek jemnozrnější [2]. 

Redukci WO3 lze provádět s využitím uhlíku v pevném skupenství (saze), ale tato metoda 
má mnoho nevýhod. Mezi hlavní nevýhody patří kontaminace prášku popelem, výsledná nízká 
kvalita prášku a jeho nerovnoměrná zrnitost, protože není umožněna regulace velikosti W zrna. 
Jedná se také o mnohem nákladnější metodu přípravy.  

Místo pevného uhlíku lze použít pro redukci i CO2 v plynné fázi ve formě 

𝑊𝑊𝑂𝑂3 + 3𝐶𝐶𝑂𝑂
1 400°𝐶𝐶
�⎯⎯⎯�𝑊𝑊 + 3𝐶𝐶𝑂𝑂2 

(7)  

2.2.2.2 Využití wolframu 

Největší podíl vyrobeného wolframu se využívá v práškové metalurgii pro výrobu slinutých 
karbidů. Velká část putuje i na výrobu wolframových vláken do žárovek, které jsou v součas-
nosti ve velké míře nahrazovány úspornými zářivkami. Z wolframu se také vyrábí elektrody 
zapalovacích svíček, termoelektrické články, části rotorů a svařovací elektrody. Díky své  
tvrdosti našel uplatnění ve zbrojním průmyslu, konkrétně v konstrukci průbojných protipancé-
řových střel. Jeho sloučeniny se používají jako barviva nebo pro nehořlavou úpravu textilu. 
Wolframan vápenatý se vyznačuje luminoforní vlastností, a proto se využívá při výrobě záři-
vek [5]. 

2.2.2.3 Karbid wolframu 

K výrobě práškového karbidu wolframu potřebujeme prášek wolframu o vysoké čistotě alespoň 
99% a uhlík, buď ve formě grafitu, nebo sazí. Tato směs je ohřívána na vysokou teplotu v roz-
mezí 1 300÷2 400 °C v atmosféře nauhličujících plynů. Volbou výšky teploty lze ovlivnit vý-
slednou zrnitost WC prášku. Pokud je zapotřebí menší velikosti zrna, využívá se nižší teploty. 
Pro výrobu slinutých karbidů lze takto vyrobený prášek následně drtit a mlít k získání jemněj-
šího frakce [2]. 



16 
 

2.2.2.3.1 Výroba WC 

Karbid wolframu vzniká chemickou reakcí, kde interaguje wolfram s plynnou fází uhlíku. Vý-
sledný WC může vznikat pomocí meziproduktů i v různých atmosférách a reakce lze popsat 
následujícími rovnicemi 

• z plynné fáze 
𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶𝑂𝑂 (8)  

2𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝑊𝑊 → 𝑊𝑊𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 (9)  
• s přechodovou fází W2C 

2𝑊𝑊 + 2𝐶𝐶𝑂𝑂 → 𝑊𝑊2𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 
 

(10)  

𝑊𝑊2𝐶𝐶 + 2𝐶𝐶𝑂𝑂 → 2𝑊𝑊𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 
 

(11)  

• ve vodíkové atmosféře 
2𝐶𝐶 + 𝐻𝐻2 → 𝐶𝐶2𝐻𝐻2 

 
(12)  

2𝑊𝑊 + 𝐶𝐶2𝐻𝐻2 → 2𝑊𝑊𝐶𝐶 + 𝐻𝐻2 
 

(13)  

• v atmosféře metanu 
2𝑊𝑊 + 𝐶𝐶𝐻𝐻4 → 𝑊𝑊2𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2 

 
(14)  

𝑊𝑊2𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐻𝐻4 → 2𝑊𝑊𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2 
 

(15)  

Karbid wolframu vzniká v relativně úzké oblasti binárního rovnovážného fázového dia-
gramu, a proto je důležitý jeho výsledný stechiometrický poměr, který uvádí poměr uhlíku 
a wolframu, kdy uhlíku je 6,13 hm. %. Prášek čistého wolframu se smíchá s určitým množ-
stvím uhlíku a vznikne suchá směs, která se pěchuje do kontejnerů. Ty pak putují do indukčních 
pecí, kde neustále proudí vodík vytvářějící atmosféru vhodnou pro karbidizaci a vznik WC. 
Karbidizace probíhá zhruba 1÷2 hodiny při teplotě, která se pohybuje v rozmezí 
1 300÷2 400 °C. Aglomeráty se po slinutí následně melou a drtí [2]. 

2.3 Další prvky a jejich karbidy  

Ve slinutých karbidech se mohou vyskytovat i jiné prvky a jejich karbidy než je wolfram a jeho 
karbidy.  

2.3.1 Titan  

Titan je tvrdý, stříbrný a lesklý kov, který je za atmosférických podmínek na vzduchu stálý. 
Velmi dobře reaguje s uhlíkem, křemíkem a dusíkem za vzniku karbidů, silicidů a nitridů. Je 
pojmenován po Titánech z řecké mytologie. Poprvé byl titan extrahován ve formě oxidu titani-
čitého v 18. století. 

V největším množství se v zemské kůře vyskytuje ve formě rutilu (TiO2) nebo ilmenitu 
(FeTiO3). Titan je na Zemi sedmý nejrozšířenější prvek. Největší naleziště titanových rud se na-
cházejí v Indii, Číně, Austrálii, Jihoafrické republice a Kanadě [2, 5]. 
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2.3.1.1 Výroba titanu 

Titan se vyrábí reakcí oxidu titaničitého a hydridu vápenatého podle následující rovnice 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂2 + 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐻𝐻2 → 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑂𝑂 + 𝐻𝐻2 
 

(16)  

nebo pomocí chloridu titaničitého - tento způsob výroby titanu se nazývá Krollův proces  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂2 + 2𝐶𝐶 + 2𝐶𝐶𝐶𝐶2 → 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 2𝐶𝐶𝑂𝑂 
 

(17)  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 2𝑀𝑀𝑀𝑀 → 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 2𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶2 
 

(18)  

Krollovým procesem vzniká vysoce porézní titan, který se následně přetavuje do podoby 
kompaktního kovu [2, 5]. 

2.3.1.2 Využití titanu 

Titan se používá i v dalších oblastech průmyslu a má široké uplatnění. Titanová běloba neboli 
TiO2 je bílý pigment s dobrými krycími účinky. Lze jej také najít i pod označením E 171 v po-
travinářském průmyslu jako přídavné barvivo. Hlavní využití má titan ale v průmyslu, kde 
se přidává jako přísada do slitin, které se uplatňují v chemickém průmyslu nebo zbrojní výrobě. 
V pyrotechnice se chloridem titaničitým plní dýmovnice, protože se vzdušnou vlhkostí reaguje 
za vzniku bílého dýmu. Karbid titanu se přidává do slinutých karbidů a žáruvzdorné keramiky 
jako tvrdá fáze [5]. 

2.3.1.3 Karbid titanu 

Karbid titanu se vyrábí z velmi čistého TiO2 a sazí či grafitového prášku za velmi vysokých 
teplot pohybujících se okolo 2 000 °C. Směs je zahřívána v indukčních pecích ve vakuu nebo 
ve vodíkové atmosféře. Výsledný karbid titanu vzniká postupně pomocí přechodových oxidů. 
Výslednou reprezentativní rovnici redukce lze vyjádřit následovně 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂2 + 3𝐶𝐶
1 289°𝐶𝐶
�⎯⎯⎯� 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 + 2𝐶𝐶𝑂𝑂  

(19)  

2.3.2 Chrom  

Chrom je bílý, lesklý a velmi tvrdý kov, podle Mohsovy stupnice tvrdosti dosahuje hodnoty 
8,5. Jeho název má původ v řeckém slově „chroma“, což znamená barva, a dostal ho díky ba-
revnosti svých sloučenin. Vyskytuje se v rudách chromit a krokoit nebo v minerálech ferchro-
mid a lopezit. Největší zásoby chromu má Jihoafrická republika, Indie, Kazachstán, Turecko 
a v Evropě Finsko [2, 5].  

2.3.2.1 Výroba chromu 

Výroba čistého chromu je složitý proces, během kterého je snaha získat oxid chromitý (Cr2O3). 
Ten se pak redukuje hliníkem nebo křemíkem podle rovnic 

𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑂𝑂3 + 2𝐴𝐴𝐶𝐶 → 2𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐶𝐶2𝑂𝑂3 
 

(20)  

2𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑂𝑂3 + 3𝑆𝑆𝑇𝑇 → 4𝐶𝐶𝐶𝐶 + 3𝑆𝑆𝑇𝑇𝑂𝑂2 
 

(21)  
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Pro průmyslové účely se mnohem častěji vyrábí ferochrom (slitina chromu a železa), 
který se často užívá při legování ocelí a slitin. Ferochrom se vyrábí redukcí chromitu (FeCr2O4) 
uhlíkem ve vysoké nebo elektrické obloukové peci podle rovnice  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑂𝑂4 + 4𝐶𝐶 → 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 2𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐶𝐶𝑂𝑂 (22)  

2.3.2.2 Využití chromu 

Chrom je v metalurgii ocelí významným legujícím prvkem. Ovlivňuje žáruvzdornost, tvr-
dost a také zvyšuje odolnost proti elektrochemické a chemické korozi ocelí. V případě neželez-
ných kovů se vyskytuje u vytvrditelných hliníkových slitin. Jako zelený pigment se oxid chro-
mitý používá například na tisk bankovek. V malém množství barví drahokamy - červený rubín 
a zelený smaragd. Rubín se vyrábí i uměle a používá se v průmyslu do šicích strojů a na výrobu 
drobných spojovacích součástí do hodinek, kompasů a elektroměrů. Smaragd obsahuje 
jak chrom, tak vanad.  Využití našel rovněž v pyrotechnice či ve formě chromanu draselného 
v alkohol testerech. Některé jeho rozpustné sloučeniny jsou toxické a karcinogenní [5, 6].  

2.3.2.3 Karbid chromu 

Hlavní složkou pro výrobu karbidu chromu je oxid chromitý ve směsi se sazemi. Směs se ná-
sledně tepelně zpracovává v odporových pecích ve vodíkové atmosféře při teplotě 1 600 °C. 
Vyskytují se tři typy karbidu chromu, ale pro výrobu slinutých karbidů našel využití pouze 
Cr3C2 [2]. 

2.3.3 Vanad  

Vanad je kov ocelově šedé barvy o velmi vysoké tvrdosti. Na vzduchu je stálý, nereaguje s vo-
dou a má vysokou korozivzdornost vůči působení prostředí mořské vody. Je pojmenován podle 
skandinávské bohyně krásy Vanadis a byl objeven až v 19. století právě ve švédských želez-
ných rudách. Vanad je velmi toxický v podobě rozpustných sloučenin. 

V mineralogii se jedná o poměrně rozšířený prvek, ale jeho výskyt se pohybuje v menším 
množství v mnoha různých minerálech a horninách. V průmyslu se vanad nejčastěji vyrábí 
z rudy patronit (VS4), coulsonit (FeV2O4) nebo vanadinit, a mezi minerály s největším obsahem 
vanadu patří karelianit (V2O3), oxyvanit (V3O5), a další. Největší množství vanadových rud 
bylo vytěženo v Číně, Rusku a Jihoafrické republice [2, 5]. 

2.3.3.1 Výroba vanadu 

Výroba vanadu je složitý a zdlouhavý proces. Nejprve se praží rudy nebo železná struska za pří-
tomnosti chloridu sodného (NaCl) nebo uhličitanu sodného (Na2CO3) při teplotě 850 °C. Tímto 
procesem je získán vanadičnan sodný (NaVO3), který se dále zpracovává, aby vznikl oxid vana-
dičný (V2O5) potřebný pro výrobu vanadu  

𝑉𝑉2𝑂𝑂5 + 5𝐶𝐶𝑁𝑁 + 5𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶2 → 2𝑉𝑉 + 5𝐶𝐶𝑁𝑁𝑂𝑂.𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶2 (23)  

K výrobě vanadu lze také využít chlorid vanadičitý na základě rovnice  

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 4𝑁𝑁𝑁𝑁 → 𝑉𝑉 + 4𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 (24)  
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2.3.3.2 Využití vanadu 

Nejznámější slitina používaná v průmyslu se nazývá ferovanad, složená ze železa a vanadu 
s malým množstvím hliníku. Vanad je také významným legujícím prvkem v metalografii se 
schopností zvýšit pevnost a pružnost. Používá se i při výrobě permanentních magnetů. Jeho 
oxidy našly uplatnění jako katalyzátory a jiné jeho sloučeniny jako redukční činidla. Lze ho též 
využít jako indikátor (analytické činidlo) opia [5]. 

2.3.3.3 Karbid vanadu 

Výroba karbidu je obdobná jako u jiných karbidů. Po smíchání oxidu vanadečného a sazí, po-
případě grafitického prášku, se tato směs ohřívá na teplotu 1 700 °C ve vakuové indukční peci. 
Karbid vanadu (VC) a karbid chromu (Cr3C2) se díky velmi vysoké teplotě tavení používají 
jako inhibitory růstu zrna, tedy zpomalují jeho růst. Oba tyto karbidy jsou lepšími inhibitory 
než karbidy tantalu či niobu. Společně vytvářejí synergický efekt projevující se výrazným zpo-
malením růstu zrna a v této kombinaci se využívají zejména u slinutých karbidů [2].  

2.3.4 Tantal  

Tantal je tvrdý a dobře tažný kov s platinově šedou barvou. Je pojmenován podle krále Tantala 
z řecké mytologie díky své chemické netečnosti. Byl objeven už v 19. století, ale jako čistý kov 
byl vyroben až na začátku 20. století. Vyskytuje se ve formě ryzího kovu nebo ho lze najít 
v minerálech tantalit, kolumbit, niobit či v nerostu tantalkarbid (TaC).  

Největší těžební velmoci tantalu jsou Mosambik, Brazílie, Kongo, Austrálie, Kanada 
a Etiopie. I v České republice lze najít místa, kde se tantal vyskytuje, například v uranonosném 
pískovci Strážského bloku u Stráže.   

2.3.4.1 Výroba tantalu 

Existují dva hlavní postupy pro výrobu tantalu. Častějším je hydrometalurgický postup, při kte-
rém se používá horká směs kyselin fluorovodíkové a sírové. Druhý postup se nazývá pyrome-
talurgický za použití hydroxidů alkalických kovů. 

Tantal se často vyskytuje s niobem, což způsobuje problémy. Jedná se totiž o podobné 
kovy z V. B skupiny, proto je obtížná jejich separace. Dříve k jejich separaci docházelo na zá-
kladě rozdílné rozpustnosti komplexních fluoridů. V dnešní době se díky průmyslové výrobě 
používá selektivní kapalinová extrakce do organických rozpouštědel [2, 5]. 

K získání čistého tantalu dochází redukcí uhlíkem podle rovnice  

𝑇𝑇𝑁𝑁2𝑂𝑂5 + 5𝐶𝐶 → 2𝑇𝑇𝑁𝑁 + 5𝐶𝐶𝑂𝑂 (25)  

 

nebo Krollovou metodou za redukce hořčíkem  

2𝑇𝑇𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶5 + 5𝑀𝑀𝑀𝑀 → 2𝑇𝑇𝑁𝑁 + 5𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶2 (26)  
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2.3.4.2 Využití tantalu 

Tantal se využívá v elektrotechnickém průmyslu pro výrobu kondenzátorů, vláken elektronek 
a filtrů do senzorů termokamer. Je také legujícím prvkem pro slitiny, které jsou tepelně a che-
micky namáhány, v petrochemii, na součásti plynových turbín či v jaderné energetice. Díky své 
tvrdosti se používají také směsné karbidy pro řezné nástroje a na pracovní plochy mlýnů a dr-
tičů či zubů rypadel. Sloučenina tantalu a hliníku slouží k povrchové úpravě ploch zrcadel. 
Tantal se stal populárním v klenotnictví nebo při návrhů plášťů protipancéřové munice [5]. 

2.3.5 Niob 

 Niob je šedý kov a oproti předchozím prvkům je méně tvrdý. Za atmosférických podmínek 
reaguje pouze a velmi pomalu s kyselinou fluorovodíkovou. Jméno získal podle Niobe, dcery 
Tantala, protože se tyto dva prvky vyskytují společně. V minulosti se v anglické literatuře vy-
skytoval pod názvem columbium, název niob byl schválen až v roce 1950.  

Byl objeven v polovině 19. století a vyznačuje se nejvyšší supravodivostí ze všech dosud 
známých prvků. Vyskytuje se společně s tantalem v minerálech tantalitu, kolumbitu, py-
rochloru a lueshitu a ve stopovém množství v mnoha dalších nerostech a minerálech. Největ-
šími producenty niobu jsou Brazílie a Kanada. V ČR jsou naleziště v Hůrkách u Rakovníka 
a uranonosných pískovcích u Střáže [2, 5]. 

2.3.5.1 Výroba niobu 

Niob se často vyrábí z tantalitu, ze kterého se zároveň získává tantal. K separaci těchto dvou 
kovů z roztoku slouží frakční krystalizace nebo častější selektivní extrakce. Jednodušší a méně 
náročná je výroba niobu z pyrochloru, protože nedochází ke složité separaci tantalu.  

Čistý kovový niob se vyrábí především redukcí oxidu niobičného sodíkem 

𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑂𝑂5 + 10𝑁𝑁𝑁𝑁 → 2𝑁𝑁𝑁𝑁 +  5𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑂𝑂 (27)  

Pro výrobu práškového niobu se upřednostňuje redukce oxidu niobičného hořčíkem [2, 5] 

𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑂𝑂5 + 5𝑀𝑀𝑀𝑀 → 2𝑁𝑁𝑁𝑁 + 5𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂 (28)  

2.3.5.2 Využití niobu 

Hlavní uplatnění našel při výrobě ocelí jako legující prvek. Je to feritotvorná přísada - oceli 
jsou pak nerezavějící a vhodné pro lopatky turbín. Niob se také používá v medicíně pro výrobu 
součástí kardiostimulátorů a kloubních náhrad. Byl aplikován v konstrukci supravodivé ko-
mory urychlovače částic či v kontejnerech pro radioaktivní odpad [5]. 

2.3.5.3 Karbid niobu a tantalu 

Tyto karbidy se vyrábějí obdobně jako ty předchozí. Dochází k redukci a nauhličování oxidů 
kovů pomocí sazí nebo grafitového prášku. Karbidizace probíhá ve vakuu nebo vodíkové at-
mosféře za teplot v rozsahu 1 400÷1 800 °C. V důsledku toho, že se tantal a niob vyskytují spo-
lečně v rudách a jsou obtížně oddělitelné, se vyskytují společně i jejich karbidy. To má za ná-
sledek, že se tyto dva karbidy často označují jako jeden karbid, a to TaC.NbC. 



21 
 

Niob má oproti tantalu zhruba poloviční relativní atomovou hmotnost, což znamená, že 
vytváří dvojnásobné množství karbidů v objemu při stejné hmotnosti. Významné je znát přesný 
obsah niobu v tantalu. Je to velmi důležité pro výrobu karbidů kvůli množství přidaného uhlíku. 
Čím více je obsaženo niobu ve výchozí struktuře, tím je větší obsah přidaného uhlíku. Niob 
nijak výrazně neovlivňuje vlastnosti slinutých karbidů, proto se toleruje v tantalu jeho celkové 
množství 10÷30 % [2, 5]. 

2.4 Výroba slinutých karbidů 

Výroba slinutých karbidů je zdlouhavý a technologicky náročný proces, který se skládá z ně-
kolika operací. 

2.4.1 Výroba prášků 

Výrobu prášků lze obecně rozdělit na: 

• fyzikálně mechanické - mletí, rozprašování 
• chemické a elektrochemické - redukce a rozklad, selektivní rozpouštění 
• fyzikálně chemické - plazmový oblouk 

Mletí (drcení) lze použít pro primární výrobu prášku nebo jako doplňující proces po jiné 
metodě. K mletí dochází v kulových, vířivých nebo vibračních mlýnech nebo v attritorech 
(obr. 2.3). Melou se suché nebo mokré směsi. Attritory jsou především určeny pro intenzivní 
mokré mletí, při němž se získají velmi jemné částice. Při pohybu uvnitř mlecího bubnu působí 
mlecí tělesa na směs nejenom rázovými, ale i třecími účinky. Výsledná zrnitost prášku závisí 
na množství mlecích těles. Poměr objemů mlecích těles k směsi se obvykle pohybuje okolo 
hodnoty 2,5 a ve speciálních případech může tento poměr vzrůst až na hodnotu 10. Mlecími 
tělesy bývají kuličky o průměru 8÷15 mm. Existují optimální otáčky bubnu, při kterých dopa-
dají kuličky průběžně na mletý materiál. Buben mlýnu a mlecí tělesa jsou vyrobena například 
z mramoru, SK, oceli či litiny a volí se na základě mletého materiálu. Vlastnosti slinutých kar-
bidů jsou závislé na přísadách a složení a taktéž na znečištění směsi, proto se volí bubny a mlecí 
tělesa ze SK, pokud možno o stejném složení jako mletý materiál. Mletí je zdlouhavý proces 
trvající i několik dní, u nejjemnější směsi je doba mletí až 5 dní (120 hodin) [4, 7, 9]. 

 

 
Obr. 2.3 Attritor [8] 
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Pro výrobu práškového kobaltu se nejčastěji využívá metody rozprašování tekutého kovu. 
Jedná se o nejlevnější a nejproduktivnější metodu. Jedním způsobem je tříštění kapek kovu. 
Výroba spočívá v odtavování kapek kovu, které dopadají na lopatky rotující otáč-
kami 1 000÷6 000 min-1. Kapky se tříští na částice o velikosti 50÷5 μm v závislosti na velikosti 
otáček. Tímto postupem se také vyrábí prášky Mo, Ni a slitin mědi. Prášek lze taktéž vyrobit 
rozprášením kapek za využití účinku odstředivé síly. Díky rotaci odtavované kovové elektrody 
nebo kelímku s taveninou vzniká prášek z 80 % kulovitého tvaru. K tavení dochází pomocí 
elektrického oblouku (REP) nebo plazmy (PREP). Ve druhém případě je prášek méně znečištěn 
z výparů wolframové katody. 

Dalším způsobem této metody je rozprašování kovové taveniny pomocí rozprašovacího 
média. Nejvýhodnější je rozprašování tlakovou vodou. Tento způsob je vhodný pro materiály 
s nízkou rozpustností kyslíku, který významně neovlivní výsledné vlastnosti vzniklého prášku. 
Místo vody lze použít stlačený vzduch nebo inertní plyn. Prášek je možné ochlazovat ve vodě 
nebo plynu. Ochlazování prášku plynem je pomalejší a musí se zajistit dostatečné množství 
plynu, což činní tuto metodu méně hospodárnou [7, 9]. 

Vzniklý prášek se na další zpracování připravuje pomocí následujících kroků [9]: 

• třídění - podle velikosti zrn prášku, využívá se vyplavování, přesévání, promývání 
• magnetické odlučování - odstranění nemagnetických nečistot z feromagnetického 

prášku a naopak 
• tepelné zpracování - hlavně žíhání naměkko k odstranění tvrdých vrstev vzniklých 

při výrobě 
• redukce - k odstranění chemických vrstev 
• míchání - promíchání různých typů prášků  

2.4.2 Homogenizace práškových směsí 

Slovo homogenizace znamená, že se z nehomogenní neboli nesourodé směsi dosáhne různými 
mísícími procesy směsi stejnorodé, tedy homogenní. 

V této fázi výroby se nejčastěji využívá míchání, při němž se vyrábí směs z různých typů 
prášků, buď s rozdílnou zrnitostí či odlišným chemickým složením. K tomuto účelu slouží ku-
lové mlýny nebo míchače. Kulové mlýny rozemelou prášek na jemnější strukturu a zároveň zde 
dochází k promíchání směsi. Pro mísení snadno mísitelných typů prášků se používá bubnových 
mísičů, kde ale nedochází k intenzivnímu promíchání. U hůře mísitelných prášků je potřeba 
dosáhnout dobrého promíchání, k čemuž slouží míchače s pevnou/otočnou skříní se spirálo-
vými, šroubovými nebo lopatkovými míchadly [7]. 

2.4.3  Technologie výroby slinutých karbidů 

Smícháním a homogenizací prášků se získá směs, která vykazuje lepší vlastnosti po slinování.  

Výroba slinutých karbidů probíhá v několika krocích. Směs se zastudena lisuje na poža-
dovaný tvar. Tato tělesa jsou určena pro následné tepelné zpracování, kterým je často předsli-
nování. To se provádí za teplot okolo 800 °C. Tělesa se po slinování stávají tvrdšími, zároveň 
houževnatějšími a méně porézními. Pokud je to požadováno, lze tvar těles před slinováním 
za vysokých teplot ještě upravit. Samotné slinování se pak provádí při teplotách 
1 350÷1 650 °C [2]. 
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2.4.3.1 Formování směsi 

Připravenou směs pro slinování je potřeba formovat, dát jí tvar. K výrobě břitových destiček 
a  VBD se majoritně používá metoda lisování ve formovacích lisech. Dalšími metodami 
jsou [7]: 

• izostatické lisování za studena (CIP) 
• hydrostatické lisování 
• vibrační tvarování 
• válcování 
• vytlačování nebo vstřikování  

2.4.3.1.1 Pomocné látky 

Do směsi se také přidávají plastifikátory, jejichž hlavní funkcí je zachovat tvar polotovaru po li-
sování. Také usnadňují vzájemný skluz částic a tím napomáhají lepšímu zhutnění směsi. Jejich 
množství se pohybuje v intervalu 0,5÷2 %. Plastifikátory se vypaří při vysoušení směsi nebo 
během předslinování. Ve výsledném výrobku už neexistují. Směs prášků se nesmí znečistit 
a znehodnotit, proto jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a složení plastifikátorů. Nejčastěji 
jsou používány plastifikátory jako syntetický kaučuk rozpuštěný v benzínu, parafín rozpuštěný 
v benzínu, pryskyřice rozpuštěná v benzinu nebo acetonu nebo lihový roztok glykolu [2, 9].  

2.4.3.1.2 Lisování  

Pro lisování je důležité rovnoměrné zhutnění v celém objemu, proto se nejvíce hodí obou-
stranné lisování za studena, kde je zaručen konstantní působící tlak. Princip tohoto lisování 
spočívá v tom, že se proti sobě pohybují dvě lisovací hlavice. Polotovar po lisování je větší než 
výsledný produkt po slinování, protože během slinování dochází ke smrštění tělesa mnohdy 
o více než 20%. Smrštění ovlivňuje mnoho faktorů, mezi které patří velikost zrn, velikost liso-
vacího tlaku a hlavně materiál slinutého karbidu [2]. 

2.4.3.2 Slinování  

Slinování neboli též spékání má zásadní vliv na výrobu a na výsledné vlastnosti slinutých kar-
bidů. Provádí se za teploty tání jednoho z přítomných prvků a sloučenin. Většinou to bývá po-
jivová fáze, tedy kobalt (teplota tání 1 495 °C). Schéma slinovací pece lze vidět na obr. 2.4.  
Fáze slinování je nejdůležitější částí výroby, ale bohužel také  nejrizikovější. Nepatrné změny 
slinovacích teplot, délka slinování nebo slinování v nevhodné atmosféře ovlivňují výslednou 
kvalitu produktu. Tyto podmínky se také odvíjejí od množství kobaltu ve směsi, velikosti zrn 
nebo také od případného použití dalších substancí [2, 5].   
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Obr. 2.4 Schéma slinovací pece [4] 

 

2.4.3.2.1 Fáze vysokoteplotního slinování 

Slinuté karbidy se řadí do systému tvorby tekuté fáze během slinování. Je to rychlejší proces 
v porovnáním se systémem bez přítomnosti tekuté fáze, protože difuze probíhá v celém objemu 
tekuté fáze. Usnadnění difuze vede ke značnému poklesu pórovitosti a k výraznému smrš-
tění [7]. 

Proces slinování můžeme rozdělit do tří kroků. V prvním kroku je předslinování, které 
probíhá za nižších teplot než samotné slinování. Jak bylo uvedeno výše, tato teplota se pohybuje 
okolo 800 °C. Při tomto ději dochází k odstranění plastifikátoru, který byl do směsi přidán kvůli 
lisování a ve výsledném produktu je nežádoucí. Doba předslinování je závislá na množství 
a druhu použitého plastifikátoru.  

Druhým krokem je slinování v tuhém stavu. Teploty ještě nedosáhly teploty tání kobaltu, 
ale už dochází k prvním reakcím v pevné fázi. Převažuje zde dominantní role difuze. Poté se 
zvýší teplota a dojde ke vzniku tekuté fáze kobaltu, kdy dojde i k mírnému natavení karbidu 
wolframu, který se promísí s kobaltovou matricí. 

Následuje výdrž na teplotě slinování, což je přibližně 1 400 °C. Posledním krokem je 
řízené ochlazování. Podle diagramu W-C-Co lze ve výsledné struktuře očekávat sekundární 
karbid wolframu, který by se měl vyloučit z roztavené směsi kobaltu a WC. Tato fáze se však 
vyloučila již na existujících WC, takže ji nelze rozeznat. V důsledku této krystalizace může 
dojít k mírnému zvětšení zrn.  

Slinování probíhá buď v ochranné atmosféře vodíku, dusíku, směsi plynů nebo ve vakuu. 
Prostředí se vybírá na základě materiálu, který se slinuje. Některé směsi mohou za vyšších tep-
lot reagovat s plynem a vytvářet tak nežádoucí sloučeniny. Záleží také na obsahu uhlíku, který 
se následně ve slinovaném materiálu vyloučí ve formě grafitu, jenž je nežádoucí z důvodů sní-
žení tvrdosti. Proto se nejčastěji volí pro proces slinování prostředí vakua [2].  
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2.5 Alternativní řezné materiály 

K obrábění se kromě slinutých karbidů, ať už nepovlakovaných nebo s různými druhy povlaků, 
používá mnoho dalších materiálů, mezi které patří také: 

• nástrojová ocel 
• cermety 
• řezná keramika 
• supertvrdé řezné materiály - diamant a kubický nitrid bóru 

Materiál pro obrábění je proto volen na základě vlastností obráběného materiálu, řezných 
podmínek a často i ekonomického hlediska (obr. 2.5). 

 

 
Obr. 2.5 Oblasti použití řezných materiálů [4] 

2.5.1 Nástrojová ocel 

Nástrojová ocel je mnohdy nahrazována právě slinutými karbidy, které mají lepší vlastnosti 
za vyšších teplot vznikajících v důsledku obrábění či tváření. Jsou z ní vyráběny vrtáky, sou-
stružnické nože nebo pily a v oblasti tváření také razníky, zápustky či matrice pro protlačování. 

Na základě těchto technologických operací se musí nástrojová ocel vyznačovat vysokou 
tvrdostí a odolností proti opotřebení. K dosažení těchto vlastností se využívá zvýšení obsahu 
uhlíku (0,6÷2 %), legování a tepelného zpracování, nejčastěji kalení a popouštění při nízkých 
teplotách. Dalším důležitým požadavkem na tento druh oceli je odolnost proti popouštění z dů-
vodu zachování si vysoké tvrdost i při zvýšených teplotách [1, 10]. 

 Nástrojové oceli pro řezné nástroje mohou být nelegované, ty se ale používají minimálně 
a pro méně náročné aplikace. Opakem nelegovaných ocelí jsou legované oceli obsahující le-
gury Cr, W, Mo a V a jejich celkové množství nepřesahuje 3÷5 % obsahu. Rychlořezné oceli 
jsou naopak vysoce legované zejména W, mnohdy částečně nahrazeným Mo [9].  
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2.5.2 Cermety  

Slovo Cermet je složenina dvou slov, a to CERamic (keramika) a METal (kov). Tato složenina 
měla vyjadřovat vlastnosti nového materiálu, tedy kombinaci tvrdosti keramiky a houževnatosti 
kovu. Bohužel to není úplně pravda, protože cermety nemají dostatečnou houževnatost. 

V dnešní době slovo cermet označuje slinutý materiál, ve kterém tvoří tvrdou fázi 
zejména karbidy a nitridy titanu a molybdenu, hlavně tedy TiC, TiN, Ti(C,N), Mo2C, a další. 
Dále se využívá niklu či kobaltu jako pojivové fáze. 

Jejich vývoj začal a z velké části pokračuje v Japonsku. V Evropě ani v Americe nebyla 
po tomto materiálu pro řezné nástroje poptávka. V Japonsku se stal cermet uznávaným materi-
álem pro řezné nástroje díky tomu, že byl levný a lehce dostupný. Nyní se cermety používají 
převážně pro dokončovací obráběcí procesy při vysokých rychlostech [2]. 

Dnešní cermety se vyrábějí především metodou slinování, vysokoteplotním izostatickým 
lisováním (HIP), nebo kombinací obou těchto metod. Oproti slinutým karbidům mají rozdílnou 
strukturu. Pro zrna tvrdé fáze je typická mikrostruktura, na které lze pozorovat, že tvrdá částice 
je složena z jádra a pláště (lemu) s rozdílným složením. Jádro je převážně složeno z Ti(C,N) 
a plášť obsahuje karbonitridy W, Mo, Ta a Ti. Někdy se mohou vyskytnout dvě vrstvy pláště 
s lišícím se složením (obr. 2.6). Vnitřní vrstva bývá mnohonásobně slabší a může obsahovat 
více Ti(C,N) díky obklopování jádra [1, 2, 4].  

Výhodou cermetů je, že lze ovlivnit jejich výsledné vlastnosti. Je to způsobeno volbou 
množství nitridů, karbidů a dalších prvků, velikostí zrn výchozích prášků a slinovacích podmí-
nek. Další výhodou je nízká měrná hmotnost a zachování vysoké tvrdosti za zvýšených teplot. 
Jsou také levnější než SK, protože neobsahují velké množství wolframu. Díky své chemické 
stálosti jsou vhodné pro obrábění ocelí, železných slitin a korozivzdorných ocelí.  Nelze je po-
užívat pro obrábění slitin s vysokým obsahem niklu a žáruvzdorných slitin [2, 4]. 

 
Obr. 2.6 Schéma struktury cermetů [4] 

2.5.3 Řezná keramika 

Keramika je definována jako jemnozrnný polykrystalický materiál, který převážně obsahuje 
iontové a kovalentní vazby. Má vysokou tvrdost, ale oproti tomu je i velmi křehká kvůli nízké 
houževnatosti a vysoké pórovitosti. 

Má mnoho dobrých vlastností a díky tomu se používá v mnoha jiných oblastech nejenom 
jako řezný materiál. Jako příklad lze uvést stavebnictví, kde ji lze uplatnit díky její vysoké 
tepelné stabilitě jak při nízkých, tak při vysokých teplotách a chemické inertnosti. Další odvětví, 
kde je hojně aplikována, je zdravotnictví a především oblast medicíny, protože má skvělou 
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biologickou slučitelnost a filtrační schopnost. Navíc má nízkou měrnou hmotnost, která zaru-
čuje mnohem nižší hmotnost. Různé vlastnosti keramik lze kombinovat a tím rozšířit oblasti 
využití. Lze také přímo vyrobit materiál pro konkrétní specifickou aplikaci. 

Keramické destičky pro obrábění můžeme použít jak nepovlakované, tak povlakované 
otěruvzdorným CVD nebo PVD anebo dokonce s diamantovým povlakem (obr. 2.7). Povlak 
zlepšuje mechanické vlastnosti destiček a rozšiřuje jejich oblast použití. Keramika prošla znač-
ným a intenzivním vývojem, během kterého se zlepšily mechanické i fyzikální vlastnosti 
a struktura keramiky. Dříve se používaly keramické destičky pouze na dokončovací operace 
a jen na některé materiály kvůli své reaktivitě s ocelí. V dnešní době se mohou používat 
i na hrubování a při přerušovaném řezu, lze aplikovat i chladicí kapalinu. Soustružit a frézovat 
je nyní možné už i různé typy litiny a slitiny na bázi železa  [1, 2, 4]. 

 

Obr. 2.7 Keramické břitové destičky [11] 

2.5.3.1 Whiskery  

V 80. letech 20. století byly v USA vyvinuty kompozity s keramickou matricí na bázi Al2O3 
a zpevněny vlákny SiC. Ty jsou označovány jako whiskery. V důsledku použití whiskerů je 
sníženo nebezpečí poškození keramické destičky vydrolováním nebo vylamováním ostří. Díky 
tomuto vylepšení je tento typ keramiky vhodný zejména pro obrábění niklových superslitin, 
protože běžná keramika má vysokou hodnotu vydrolování při procesu obrábění těchto materi-
álů [2]. 

 Levná metoda výroby whiskerů využívá jako výchozí materiál rýžové slupky, které ob-
sahují SiO2. Slupky jsou žíhány v inertní atmosféře až na teploty dosahující 1 600 °C, při které 
se organické látky rozkládají. Zbylý SiO2 reaguje s uhlíkem za vzniku SiC vláken [1]. 

2.5.3.2 Sialon  

Sialon je specifickým druhem keramiky (obr.2.8). Ve sloučenině Si3N4 dochází k částečnému 
nahrazení (výměně) atomů, místo křemíku a dusíku se tam nacházejí atomy kyslíku a hliníku. 
O kombinaci těchto prvků svědčí samotný název keramiky. Název vychází ze spojení zkratek 
pro jednotlivé prvky, tedy Si - křemík, Al - hliník, O - kyslík a N - dusík. 

Tento typ keramiky má vysokou pevnost a velmi dobrou odolnost proti korozi. Lze ji 
používat za vysokých řezných rychlostí přesahujících mnohonásobně řezné rychlosti u karbi-
dových nástrojů. Vhodné jsou pro obrábění slitin titanu a využívají se u spalovacích motorů. 
Nicméně jsou málo využívány kvůli své vysoké ceně [12]. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik8fHuwtTTAhWCSRoKHeDNDBQQjRwIBw&url=http://www.mmspektrum.com/novinka/sandvik-coromant-uvadi-na-trh-novou-keramickou-tridu-urcenou-pro-vysokorychlostni-obrabeni-litin.html&psig=AFQjCNGIYGoualbw5t6ETM8reJ_f07LyMQ&ust=1493928278653290
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Obr. 2.8 Keramické destičky typu sialon [13] 

2.5.3.3 Výroba  

Výroba technické nebo řezné keramiky je složitější než výroba slinutých karbidů nebo cermetů, 
protože keramika na rozdíl od těchto materiálů neobsahuje pojivovou fázi, jako je u SK kobalt 
nebo u cermetů nikl. Je to komplikace u slinování, a proto se přidávají v malém množství  
přísady, které usnadňují slinování. Volí se podle typu keramiky, nejčastěji se jedná o oxidy 
různých kovů. Musí se dbát také na přesné dodržování podmínek výrobního postupu a množství 
přidaných látek. Zvýšení teploty sice usnadní slinování, ale má za následek hrubnutí zrna.  
Přidáním více přísad pro usnadnění slinování je keramika hutnější, s menším obsahem pórů 
a lépe slinovatelná, ale ztrácí své původní vlastnosti. Proto je mnohdy výrobní proces keramiky 
složitý a velmi zdlouhavý [2]. 

2.5.3.3.1 Metoda HIP při výrobě keramiky 

Při lisování keramického prášku se nejčastěji využívá vibračních lisů, protože nedochází k vel-
kému rozdílu zhutnění v řezu. Hojně se také využívá lisování s oboustranným tlakem, při kte-
rém dojde k dobrému zhutnění téměř v celém objemu, pouze střed má zhutnění o něco nižší. 

Jednou z nevýhod keramiky je pórovitost. Množství a velikost pórů snižuje její mecha-
nické vlastnosti. Bylo zjištěno, že když se do procesu výroby zařadí metoda HIP, tedy vysoko-
teplotní izostatické lisování, sníží se jak množství, tak velikost dutin a tím se především zlepší 
ohybová pevnost a tažnost. 

Existují dva způsoby, jak provést metodu HIP. První je za použití nepropustné kapsle, 
ve které je prášek slinován. Tato metoda se hodí pro obtížně spojitelné materiály. Druhý způsob 
je bez kapsle, který se dá aplikovat pouze na předem již slinuté těleso v definovaném tvaru 
s minimálním obsahem pórů.  

V praxi se můžeme setkat s jednou z možných pouzdrových metod, při níž je na povrchu 
předslinutého tělesa připraven titanový povlak. Poté následuje HIP a po ukončení této operace 
následuje odstranění titanového povlaku pomocí odleptávání v kyselinách. Výsledný kera-
mický produkt má vyšší tvrdost a pevnost, než produkt vyráběný metodou bez použití titano-
vého povlaku [2]. 

2.5.4 Supertvrdé řezné materiály 

Jedná se o synteticky vyrobené materiály, které se používají výhradně pro speciální aplikace. 
Pro diamant je česká zkratka PKD, což znamená polykrystalický diamant. Kubický nitrid boru 
se zase označuje KNB a nebo PKNB (P zde opět značí polykrystalický). 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiBvbTbxNTTAhUFAxoKHaJpDBkQjRwIBw&url=https://www.ceramtec.com/spk-cutting-materials/sl-608/&psig=AFQjCNG1bLedZUbUd1eKbHAdwXHUiiy1QA&ust=1493928614226286&cad=rjt
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 Vyměnitelné břitové destičky (VBD) mohou být několika typů. Mohou to být monoli-
tická kompaktní tělesa, povlakované nebo funkčně gradientní destičky (složené z více vrstev, 
kde na podložku, většinou slinutý karbid, je nanesena nebo připájená vrstva PKD nebo PKNB) 
(obr. 2.9) [2]. 

 
Obr. 2.9 Destičky s PKD nebo PKNB (1-tenká vrstva, 2-monolit, 3-část plochy) [14] 

2.5.4.1 Diamant 

Diamant je nejtvrdší prvek, který se v přírodě vyskytuje. Jedná se o chemicky čistý uhlík, který 
krystalizuje do kubické mřížky. Tato struktura má za následek vysokou tvrdost, která je hlav-
ním důvodem, proč se používá při obrábění. Za běžných teplot je vysoce chemicky inertní, 
nereaguje chemicky s žádnými prvky ani chemickými sloučeninami. Mezi další vlastnosti patří 
elektrická nevodivost a vysoká tepelná vodivost. Bohužel diamanty nejsou vždy čistě jen z uh-
líku, ale vyskytují se v nich i nečistoty, nejčastěji dusík a bór. Na základě množství nečistot 
se diamanty rozdělují do čtyř základních skupin [1, 2].  

2.5.4.1.1 Umělý diamant 

Pro technické účely se častěji používá umělý diamant, který byl poprvé vyroben v padesátých 
letech 20. století. Umělý diamant lze vytvořit za podmínek vysoké teploty a vysokého tlaku 
metodu nazývanou HPHT [2]. 

 Na výrobu umělého diamantu je potřeba grafitového a manganového prášku. Ze získané 
směsi prášků je vylisována tableta, která je za působení vysokého tlaku zahřívána na teplotu 
pohybující se okolo 1 500 °C. Za těchto podmínek se mangan a uhlík roztaví. Ochlazování pro-
bíhá stále za vysoké tlaku, a tak dochází ke krystalizaci uhlíku v kubické mřížce v tuhnoucím 
manganu. K odstranění manganu se používá kyselina, aby zůstal pouze diamantový prášek [1]. 

2.5.4.1.2 Použití diamantu 

Nevýhoda diamantu (přírodního i umělého) spočívá v tom, že při teplotě nad 650 °C není  
teplotně stálý a mění se na grafit. To je důvod, proč se nesmí používat při obrábění železa 
a železných slitin. Jinak by docházelo za vysokých teplot k nežádoucí difuzi a značnému opo-
třebení nástroje. Diamant je však vhodný na obrábění hliníkových slitin. 
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2.5.4.2 Kubický nitrid bóru 

Oproti diamantu je kubický nitrid boru extrémně teplotně stabilní a k jeho změnám dochází 
až při teplotě přesahující 1 400 °C. Stejně jako u umělého diamantu je kubický nitrid boru s ku-
bickou mřížkou možné vyrobit z nitridu boru s hexagonální mřížkou za působení vysoké  
teploty a vysokého tlaku. 

Pro výrobu KNB se používají dva HPHT postupy výroby. Při jednom se využívá statického 
tlaku a při druhém tlaku dynamického (tedy rázových vln) [2]. 

2.6 Struktura a vlastnosti slinutých karbidů 

Výsledné vlastnosti závisí nejen na množství a distribuci jednotlivých prvků, ale zejména 
na pojícím kovu, kobaltu. Vliv mají i defekty, hlavně póry, které mohou být následně místem 
vzniku trhliny. Bylo zjištěno, že přítomnost pórů negativně ovlivňuje distribuci kobaltu 
ve struktuře, protože v porézní oblasti je obsah kobaltu nižší. 

2.6.1 Struktura  

Vliv na výsledné vlastnosti má i velikost zrn karbidů, a proto se v současné době zrnitost nej-
častěji pohybuje v intervalu 0,5÷5 μm. Snahou je dosáhnout homogenního materiálu s co nej-
menší pórovitostí. Tu ovlivňuje mnoho aspektů, ke kterým patří příliš nízký obsah uhlíku,  
nedostatečné rozemletí směsi, nehomogenita, nečistoty anebo zachycení plynů v důsledku 
špatně utěsněné slinovací pece. Množství pojící fáze ovlivňuje také vlastnosti, a proto se její 
obsah u slinutých karbidů pohybuje v intervalu 2÷13 hm.%  obsahu. Větší množství kobaltu 
pozitivně ovlivňuje pevnost v ohybu, vrubovou houževnatost, magnetickou permeabilitu  
a Poissonův poměr, ale zároveň snižuje měrnou hmotnost (přínosné, VBD jsou lehčí), tvrdost, 
odolnost proti abrazi, tepelnou vodivost a další vlastnosti.  

Pro sledování mikrostruktury SK se musí vzorek připravit broušením, leštěním a případně 
leptáním. Takto připravený povrch lze pozorovat optickým nebo elektronovým mikroskopem. 
Leptat lze několika metodami [2]: 

• chemické - například leptadlo Murakami, nital 
• elektrolytické 
• oxidace ohřevem  

2.6.2 Vlastnosti  

Slinuté karbidy mohou obsahovat několik typů karbidů, ale tato práce se zaměřuje na vlastnosti 
SK typu WC-Co. 

K zabránění vzniku nežádoucího grafitu či ternárních sloučenin ve SK se musí obsah uh-
líku udržovat v úzkých mezích. Negativní účinky má také eta-fáze, sloučenina Co-W-C. I malá 
odchylka od ideálního obsahu uhlíku může vést k degradaci materiálu, vzniku těchto sloučenin 
a tím ovlivnění vlastností. 

Měrná hmotnost SK je funkcí obsahu WC, respektive wolframu, který má vysokou měr-
nou hmotnost. Klesá s rostoucím obsahem kobaltu a pohybuje se v rozmezí 12÷15 g.cm-3. Sku-
tečná měrná hmotnost je mírně nižší oproti té teoretické, která nepočítá s pórovitostí SK. 
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Tepelná vodivost je závislá především na velikosti zrn WC a na teplotě. Snižuje 
se s menší zrnitostí a s rostoucí teplotou. Nízká tepelná vodivost má pozitivní vliv na nástroj, 
protože snižuje tepelné zatížení nástroje, a tak teplo převážně odchází do třísky. Bohužel v praxi 
bylo vypozorováno, že v místě kontaktu dochází k velkému zahřátí a tím je snížena životnost 
SK. 

Magnetické vlastnosti ovlivňuje množství kobaltu, především jeho feromagnetická vlast-
nost. Na základě magnetického sycení lze určit, zda se vytvořila nežádoucí eta-fáze, protože 
v ní je kobalt nemagnetický.  

Tvrdost je ovlivněna velikostí zrna WC a také obsahem kobaltu. Nejvyšší tvrdosti se do-
sáhne s jemnozrnnou strukturou a minimálních obsahem kobaltu. Významnější je tvrdost 
za pracovních podmínek a její pokles v závislosti na teplotě. Dokonce i při teplotách až 800 °C 
si SK zachovávají vyšší tvrdost než nástrojové oceli [2]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČAST 
Pro experiment bylo vybráno devět představitelů slinutých karbidů se strukturou WC-Co s růz-
nou velikostí WC zrna a také odlišným obsahem kobaltu. Cílem experimentu bylo zjistit závis-
lost koercitivní síly na velikosti zrn, případně na obsahu kobaltu. Pro experiment bylo vyrobeno 
dvacet zkušebních vzorků od každého představitele o rozměrech 10×10 mm. 

Koercitivní síla je jednou z magnetických vlastností materiálů. Její měření je považováno 
za nedestruktivní zkoušku slinutých karbidů, protože se snadno změří a nemá následný vliv 
na produkt. Její hodnota se dá určit u materiálů s feromagnetickými prvky (například kobalt). 
Každý slinutý karbid má předepsanou hodnotu s odchylkou, v níž se naměřená hodnota při kon-
trole musí pohybovat, jinak to značí problém. Ten je nejčastěji způsoben špatným slinováním 
a především jeho podmínkami. Případně se také musí zkontrolovat, zda nedošlo ke kontaminaci 
prášku.  

Při slinování může vzniknout nežádoucí eta-fáze kobaltu, která není feromagnetická, 
čímž se snižuje podíl feromagnetického kobaltu. To zapříčiní pokles magnetické saturace, která 
má za následek mírné zvýšení Hcj. Rozdílné hodnoty oproti předepsaným značí neodpovídající 
produkt, u kterého nejsou garantované jeho vlastnosti. 

Koercitivní síla Hcj se dá vyjádřit jako intenzita aplikovaného magnetického pole, která 
je potřebná k úplnému snížení magnetizace feromagnetického materiálu tak, že hodnota mag-
netické indukce B je nulová [15]. 

3.1 Popis experimentu 

Představitelé SK A-I byly rozděleni do tří skupin, podle velikosti WC zrna na hrubozrnné, jem-
nozrnné a submikronové. Každá skupina měla tři představitele s rozdílným obsahem kobaltu. 
Pro měření koercitivní síly bylo použito dvacet vzorků daného představitele a následně spočí-
tána průměrná hodnota. Měření probíhalo na neporušených vzorcích, protože jakýkoliv zásah, 
výbrus či poškození představuje možnou změnu hodnoty při měření koercitivní síly. 

Poté se vybral vzorek s hodnotou Hcj blízko průměrné hodnoty od každého představitele 
a na něm byl udělán metalurgický výbrus nutný pro měření velikosti WC zrna. Výbrus byl 
zhotoven na jedné straně vzorku a poté byla struktura nasnímaná rastrovacím elektronovým 
mikroskopem. Byla vytvořena série tří fotek na každém výbrusu. Nejprve byl tento postup apli-
kován na broušený a leštěný povrch a poté byl vzorek naleptán a postup zopakován. Leptání se 
provádělo v důsledku zlepšení viditelnosti a rozlišitelnosti jednotlivých hranic tvrdých částic 
WC. 

3.2 Měření  

Použité přístroje a softwary: 

• Pro měření koercitivní síly:  Foerster 1.097 Koercimat (přístroj, obr. 3.1) 

Koercimat 1.097_version 6.1.X (software) 

• Pro měření velikosti zrn:  Olympus, Stream 1.7 Enterprise (software) 
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Obr. 3.1 Měřicí přístroj- Koerzimat 1.097 [16] 

3.2.1 Koercitivní síla 

Měření koercitivní síly probíhalo ve firmě Dormer Pramet na specializovaném přístroji zvaném 
koerzimat. Tento přístroj umožňuje měřit koercitivní sílu (magnetickou vlastnost) velmi přesně 
pomocí hysterezní smyčky (obr. 3.2). 

 

 
a)       b) 

Obr. 3.2 Hysterezní křivky (a- různý tvar, b- vyznačení Hcj)  [17, 18] 

Vzorek je položen na přizpůsobený držák (obr. 3.3) do koerzimatu a poté do něj vložen. 
Koerzimat následně pomocí vestavěné cívky vytváří magnetické pole a pomocí programu v po-
čítači vykresluje část smyčky. Lišta se poté posune a měření se zopakuje. Program po těchto 
dvou měřeních zobrazí přesnou hodnotu koercitivní síly daného vzorku.  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXq7yL8-_TAhXE8ywKHXrHDDgQjRwIBw&url=http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/transformatory.htm&psig=AFQjCNGUahAPih1R-w5CqOS391t4NohRGA&ust=1494868387399235
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja-tL08u_TAhWCjSwKHY9YCxAQjRwIBw&url=http://www.spsemoh.cz/vyuka/zae/el7.htm&psig=AFQjCNGUahAPih1R-w5CqOS391t4NohRGA&ust=1494868387399235
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Obr. 3.3 Držák na vzorky [16]  

Koerzimat je velmi citlivý přístroj, který mohou ovlivnit vnější magnetické vlny dalších 
přístrojů. Proto se musí po určité době provést kalibrace, aby se eliminovaly chyby během mě-
ření. K tomu slouží vzorky z materiálů, u kterých jsou známé konstantní hodnoty Hcj. Kalibrace 
byla prováděna i během měření tohoto experimentu vždy po deseti změřených vzorcích.  

Koerzimat používá pro vyhodnocení koercitivní síly určitou metodu, software a algorit-
mus. Všechny tyto aspekty jsou v souladu s normami DIN ISO 3326 a IEC 60404-7 [15, 16].  

3.2.2 Velikost zrn 

K měření velikosti zrn se použily snímky naleptané struktury nasnímané rastrovacím elektro-
novým mikroskopem. Měření vycházelo z normy ČSN ISO 4499-2, která na tento typ materiálů 
aplikuje lineární metodu určení velikosti zrn. Nasnímané struktury byly nahrány do počítače, 
ve kterém se pomocí programu (Olympus, Stream 1.7 Enterprise) ručně vybírala jednotlivá 
zrna. Naměřené hodnoty byly programem uloženy do tabulky a následně byl spočítán jejich 
aritmetický průměr. 

U jednotlivých představitelů byly pořízeny fotky tří struktur v různých místech výbrusu. 
Pro další práci s informacemi z tohoto měření se z hodnot velikostí zrn těchto tří snímků také 
vypočítal aritmetický průměr a směrodatná odchylka. 

Obrázek 3.4 ukazuje lineární metodu měření velikosti zrna. Na obrázku jsou zobrazena 
zrna WC odstíny světle šedé barvy, kobalt barvou sytě černou. Červené úsečky procházejí skrz 
zrno a jejich délka představuje naměřené hodnoty pro experiment. 

 
Obr. 3.4 Obrazová analýza struktury 
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3.3 Struktura vzorků 

Všechny struktury mají zvětšení 2 000x a zorné pole je čtvercové o velikosti strany 13,8 μm. 
Odstíny šedé barvy jsou zrna WC a sytě černá barva představuje kobalt. Nasnímané struktury 
představují obr. 3.5 až obr 3.13. 

 

 

Obr. 3.5 Vzorek A    Obr. 3.6 Vzorek B 

 

Obr. 3.7 Vzorek C    Obr. 3.8 Vzorek D 
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Obr. 3.9 Vzorek E    Obr. 3.10Vzorek F 
 

 

Obr. 3.11 Vzorek G    Obr. 3.12 Vzorek H 
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Obr. 3.13 Vzorek I 

 

3.4 Vyhodnocení měření 

Získané hodnoty z jednotlivých měření jsou shrnuty v následující tabulce a vyhodnoceny v zá-
vislosti koercitivní síly na velikosti zrn WC a na množství kobaltu. 

 

Tab. 3.1 Vybrané vlastnosti struktur 

Materiál Obsah Co 
[hm.%] 

Velikost zrn 
D [μm] 

Koercitivní síla 
Hcj [kA/m] 

A 6 0,47 24,4 

B 6 0,84 16,58 

C 6 1,23 12,62 

D 10,2 0,85 12,6 

E 10,5 1,38 8,01 

F 10 0,47 19,35 

G 13 0,45 17,35 

H 12 0,67 13,18 

I 13 1,11 9,86 
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 Rozdělení představitelů podle obsahu kobaltu je patrné z tab. 3.1. Specifikace představi-
telů podle velikosti WC zrna je následující:  

• submikron - představitelé A, F, G 
• jemnozrnné - představitelé B, D, H 
• hrubozrnné - představitelé C, E, I 

Pro přehlednější srovnání struktur je tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2 Přehled struktur 

 Submikron Jemnozrnné Hrubozrnné 

6 hm.% Co 

   

10 - 10,5 hm.% Co 

   

12 – 13 hm.% Co 
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Obr. 3.14 Graf závislosti Hcj na obsahu kobaltu 
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Obr. 3.15 Graf závislosti Hcj na velikosti zrn WC 
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4 DISKUZE VÝSLEDKŮ 
Na základě dat z pořízených snímků struktur, kde jsou patrné rozdíly zejména ve velikosti zrn, 
a naměřených hodnot koercitivní síly byly vytvořeny grafy, obr. 3.14 a obr. 3.15.  

Prvním bodem pro vyhodnocení experimentu bylo vytvoření závislosti velikosti koerci-
tivní síly na obsahu kobaltu, který znázorňuje obr. 3.14. Z něho je jasná klesající tendence. 
To tedy znamená, že se zvyšujícím se obsahem kobaltu hodnota koercitivní síly klesá. Tento 
trend je patrný u všech tří skupin slinutých karbidů s rozdílnou velikostí WC zrn. Z vygenero-
vaných rovnic přímek lze pozorovat, že nemají stejný sklon a rychlost poklesu koercitivní síly 
nebude u všech SK shodná. V grafu si lze též všimnout, že při stejném obsahu kobaltu vykazuje 
nejvyšší hodnotu koercitivní síly nejjemnější (submikronová) struktura. 

Druhým bodem bylo vyhodnocení velikosti koercitivní síly v závislosti na velikosti WC 
zrn. K závěru této části experimentu se vztahuje obr. 3.15, který vykazuje taktéž přímky s kle-
sající tendencí. To lze interpretovat tak, že se zvětšující se velikostí WC zrna rapidně klesá 
hodnota koercitivní síly. Zde je mnohem více patrný velký pokles koercitivní síly a také to, že 
její hodnoty v rozsahu zhruba 1 μm klesnou až na polovinu. Tato skutečnost je zřetelná u všech 
představitelů a lze si všimnout také toho, že nejvyšších hodnot dosahuje představitel s obsahem 
kobaltu 6 % ve struktuře.  

Po srovnání obou grafů je zřejmé, že významnější vliv na velikost koercitivní síly má ve-
likost WC zrn. Tato skutečnost je do jisté míry podložena dříve publikovanými příspěvky, které 
shodně uvádějí, že koercitivní síla lineárně narůstá s převrácenou hodnotou velikosti zrna, a že 
měření koercitivní síly také lze využít pro nepřímé hodnocení velikosti zrna [19, 20, 21].  

Výsledky práce potvrzují původní domněnku ohledně závislosti koercitivní síly na veli-
kosti zrna. Snaha byla zjistit přesné hodnoty závislostí, díky kterým lze předpokládat vlastnosti 
jiných typů slinutých karbidů. Důvodem je, že velikost koercitivní síly slouží jako první kon-
trolní faktor pro správně slinuté VBD. Při její velké odchylce se musí následně zkontrolovat 
velikost zrn, případně chemické složení a čistota prášku. U VBD se špatnou velikostí Hcj nelze 
garantovat jejich požadované vlastnosti. Po každé slinované várce VBD by se tedy mělo provést 
toto měření na několika vzorcích a zjistit, zda proběhlo správné slinování. Tím se výrazně eli-
minuje špatný výrobek už na začátku výroby. 
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5 ZÁVĚR  
Tato práce byla věnována slinutým karbidům (především typu s kobaltovou matricí a pouze 
karbidem wolframu), jejich struktuře a vlastnostem a měření koercitivní síly. Experiment byl 
proveden na vybraných vzorcích s určitou zrnitostí a rozdílným obsahem kobaltu, u kterých se 
měřila velikost WC zrna a koercitivní síla. Byla zjištěna závislost koercitivní síly na dvou 
aspektech a výsledky experimentu lze shrnout do několika následujících bodů. 

 Slinuté karbidy jsou tvořeny tvrdými částicemi a pojivem. Tvrdé částice představují kar-
bidy, jedná se hlavně o WC a pro zlepšení vlastností mohou být přidány další typy karbidů 
(například TiC, Cr3C2 a VC). Jako pojivo slouží kobalt, který spojuje částice. SK se vyrábějí 
s různou velikostí zrn karbidů a také s lišícím se obsahem kobaltu. Zrnitost ovlivňuje vlastnosti 
SK, především hodnotu koercitivní síly. 

Koercitivní síla by se měla měřit na neporušených vzorcích, např. bez metalurgického 
výbrusu, aby nemohlo dojít k výraznému ovlivnění její naměřené hodnoty a k nepřesným či za-
vádějícím výsledkům. 

K určení velikosti zrn se používá lineární metoda, která je doporučena podle ČSN ISO 
normy. Použití jiné metody může vést k rozdílným výsledkům. 

Výrazná závislost koercitivní síly na velikosti WC zrna byla patrná u všech tří skupin 
a měla lineární průběh. 

Množství kobaltu ve struktuře má nepatrný vliv na velikost koercitivní síly ve srovnáním 
s velikostí zrna, ale i tato závislost má lineární průběh. 

Experiment se dá rozšířit o další představitele, především s rozdílnou zrnitostí a také 
vyšším či nižším obsahem kobaltu. Lze předpokládat, že po tomto rozšíření, budou i nadále 
závislosti lineárního charakteru. 

Na základě zjištěné lineární závislosti lze předem odhadnout hodnotu koercitivní síly 
při známé velikosti WC zrn či využít závislosti opačně. 

Experiment byl proveden na slinutých karbidech obsahujících pouze karbidy wolframu, 
ale lze předpokládat lineární závislost i při výskytu jiných typů karbidů. Tento předpoklad 
vznikl na základě zjištění, že koercitivní síla závisí především na velikosti zrn. Ale je nutné 
tento předpoklad ověřit na základě experimentů s jinými představiteli obsahujícími právě dané 
karbidy. 

Z měření vyplývá, že koercitivní síla se snižuje s rostoucí velikostí zrna. Její hodnota 
u hrubozrnné struktury (12,6 kA/m) s 6 hm.% Co je zhruba poloviční než u submikronové 
(24,4 kA/m). Pravidlo poloviční hodnoty platilo u všech tří představitelů s různým obsahem 
kobaltu.  

Se zvyšujícím se obsahem také klesá hodnota Hcj, ale v mnohem menší míře (pokles 
o 4 -  8 kA/m).  

Na velikost koercitivní síly má tedy zásadní vliv velikost tvrdých částic (obr. 3.15) 
bez ohledu na množství kobaltu obsaženého ve SK. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

Zkratka Jednotka Význam 
B [T] Magnetická indukce 

CIP  Cold Isostatic Pressing 

CVD  Chemical vapour deposition (napařování z plynné fáze) 

D [μm] Velikost zrna 

Hcj [kA/m] Intenzita magnetického pole 

HIP  Hot izostatic pressing 

HPHT  High Pressure Hight Temperatue 

KNB  Kubický nitrid boru 

PKD  Polykrystalický diamant 

PREP  Plazma rotating electrodeprocess 

PVD  Physical vapour deposition 

REP  Rotation electrode process 

SK  Slinutý karbid 

VBD  Vyměnitelná břitová destička 
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