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ABSTRAKT 
Práce se zabývá obráběním hlavňových ocelí a stanovení nejvhodnějších řezných 

podmínek pro tento proces. V teoretické části byl charakterizován řezný proces soustružení, 
vysvětlena problematika opotřebení VBD, tvorby třísky a drsnosti povrchu. Dále byly popsány 
nejpoužívanější řezné materiály a v poslední části byly popsány povlakovací metody CVD 
a PVD. V experimentální části bylo měřeno silové zatížení při soustružení. Bylo testováno osm 
břitových destiček ze slinutých karbidů od firmy SECO TOOLS. Během testování byly měřeny 
dodatečné hodnoty drsnosti povrchu a odebírány vzorky třísky. Z vyhodnocených dat silového 
zatížení byly stanoveny optimální řezné podmínky pro obrábění hlavňových ocelí 
a nejvhodnější typ břitové destičky. 
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ABSTRACT 
In this thesis is described machining of barrel steels and determination of the most suitable 

cutting conditions for this process. In the theoretical part was characterized cutting process and 
explained problems of VBD wear, chip formation and roughness of the surface. There were 
also explained most common cutting materials and in the last part were described CVD and 
PVD coating methods. In the experimental part was measured force load during turning. There 
was also tested eight carbide cutting inserts from SECO TOOLS. During the tests were 
measured additional surface roughness values and taken chip samples as well. From the 
evaluated load force data were determined optimized cutting conditions for machining barrel 
steels and most suitable type of cutting insert. 
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ÚVOD 
Soustružení patří k jedné z nejstarších metod opracování materiálů, a i v dnešní době se 

jedná o velmi často používanou metodu třískového obrábění. Pro soustružení se nejčastěji 
používá jednobřitý nástroj vyrobený z nástrojových materiálů, jako jsou slinuté karbidy, řezná 
keramika, rychlořezná ocel nebo diamant. S postupným rozvojem materiálů bylo potřeba se 
zaměřit i na vývoj řezných materiálů. Tento trend se nezměnil a stále se od řezných materiálů 
očekává vyšší životnost, odolnost proti opotřebení a univerzalita použití. Ke zlepšení vlastností 
řezných materiálů se používá povlakování, kde je na nástroj nanesena tenká vrstva tvrdého 
materiálu, která vylepšuje již zmíněné vlastnosti. 

Pro experiment byla zvolena hlavňová ocel, která byla získána z vystřílené hlavně tanku 
T-72 s kalibrem 120 mm a celkovou délkou 6000 mm. Tento tank byl do výroby zařazen již 
v roce 1973 a bylo vyrobeno přes 25 tisíc kusů v různých modifikacích včetně SSSR výroby. 
Vývoj v armádním průmyslu šel hodně dopředu a pro konflikty dnešní doby se již většinou 
nepočítá s nasazením pásové techniky. I z tohoto důvodu se armáda zbavuje většiny tanků, 
čehož se snaží využít strojírenské firmy a najít uplatnění pro kvalitní materiály využité při 
jejich výrobě. Po demontáži tanku byla hlaveň podélně rozdělena na čtyři segmenty po 90°. 
Vzniklý segment čtvrtkruhu byl následně obroben na několik kusů tyče s průměrem 60 mm 
a délky 900 mm. Takto obrobené polotovary byly dodány pro účely experimentální části této 
diplomové práce. 

Autor si klade za cíl měření silového zatížení a porovnání celkové řezné síly v závislosti 
na řezných podmínkách a použité břitové destičce. Destičky se od sebe liší základním tvarem, 
rádiusem špičky nástroje, třídou řezného materiálu a tvarem utvařeče třísek. Po dobu celého 
měření byly odebírány třísky a měřena kvalita obrobené plochy. Naměřená data byla 
podrobena analýze a následnému vyhodnocení, které může sloužit při volbě vhodného řezného 
nástroje. Díky sběru dodatečných informací lze následnou výrobu přizpůsobit aktuálním 
požadavkům, jako jsou opotřebení nástroje či výsledná kvalita povrchu. 

 

Skica původní konstrukce tanku T-72. 
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1 CHARAKTERISTIKA ŘEZNÉHO PROCESU 
Při výrobě hlavňových zbraní se využívá celá řada metod pro úpravu geometrie obrobku. 

Jednou z nejdůležitějších metod lze považovat soustružení. Při tomto procesu obrábění je 
materiál opracován do potřebného průměru, délky a tvaru. K tomuto obrobení se využívá 
řezného materiálu, a to nejčastěji v podobě slinutých karbidů nebo rychlořezné oceli. Tato 
kapitola se zabývá vysvětlením základních pojmů pro lepší orientaci v diplomové práci. Dále 
se zabývá metodikou procesu soustružení, nástroji, opotřebením, tvorbou třísky a kvalitou 
obrobené plochy. 

 

1.1 Základní definice pojmů při soustružení 
V první řadě je potřeba si uvědomit co je vlastně obrábění. Je to technologický proces, 

kterým tvoříme povrchy obrobku do určitého tvaru, rozměrů či jakosti. Tyto plochy jsou 
obráběny řezáním, při kterém dochází k úběru materiálu ve formě třísky, a to břitem řezného 
nástroje [1,2]. [1] [2] 
 

1.1.1 Obrobek 
Jedná se o předmět obráběcího procesu, který je definován obráběnou plochou, 

obrobenou plochou a přechodovou plochou. Obráběná plocha je ta, která má být obrobena 
řezným procesem. Obrobená plocha se definuje jako plocha vzniklá řezáním materiálu. 
Přechodová plocha je ta plocha, která je vytvořena vlivem působící síly od ostří řezného 
nástroje [3]. 

 

 
 

1 - obráběná plocha 2 - přechodová plocha 3 - obrobená plocha 
 

Obr. 1.1 Základní rozdělení ploch na obrobku-podle [3]. 
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1.1.2 Nástroj 
Nástroj umožňuje řezný proces. Je definován svou geometrií, která se skládá z ploch, ostří 

a jejich rozměrů. V našem případě se jedná o soustružnický nůž, který lze rozlišit různými 
druhy faktorů [4]: 

• materiál řezné části, 
• tvar řezného klínku, 
• průřez tělesa nástroje. 

Soustružnické nože se dělí z technologického hlediska na: 
• prizmatické, 
• kotoučové, 
• radiální. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Obr.1.2 Soustružnické tvarové nože a) prizmatické [5]; b)kotoučkové [6]; c)tangenciální [7]  
 

Radiální nože lze dělit podle konstrukce: 
• s pájenými břitovými destičkami, kdy je těleso nože z konstrukční oceli a řezná 

destička je připájena tvrdou pájkou do lůžka, 
• celistvé nože jsou celé vyrobeny z nástrojové oceli nebo HSS (High speed steel), 
• nože s vyměnitelnými břitovými destičkami (VBD), kdy je břitová destička 

upevněna na nožový držák z konstrukční oceli pomocí systému upínání ISO. 
 
Systémů pro upínání nožů existuje velké množství a jejich společným cílem je dosáhnout 

podobné tuhosti/pevnosti jako mají pájené břitové destičky. Jejich velkou výhodou je 
jednoduchá a rychlá výměna opotřebené VBD za novou [8,9]. [8] [9] 

 
 

 
Obr.1.3 Systém upínání VBD destiček-dle [1]. 

 
Dalším dělením může být podle způsobu obrábění: 

• obrábění vnějších ploch, 
• obrábění vnitřních ploch. 

 
Podle směru f při obrábění: 

• pravé, 
• levé. 
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Dle tvaru nože/nožového držáku: 
• přímé, • stranové, • rohové, • ohnuté. 
 

Typy tvarů VBD 
• upichovací, • zapichovací, • závitový, 
• tvarový, • kopírovací, • ubírací. 

 

 
Obr.1.4 Typy vnějších soustružnických nožů [1]. 

 
1.1.3 Stroj 

Soustružnické stroje „soustruhy“ se zařazují do třídy třískových obráběcích strojů. Po 
upnutí obrobku do vřetene stroj uvede obrobek v rotační pohyb umožňující proces řezání. 
Obrobek vykonává hlavní (rotační) pohyb a nůž se posouvá směrem do obrobku (lineární 
pohyb) a tím se odděluje materiál od obrobku v podobě třísek [1]. 

 

 

Obr.1.5 Univerzální hrotový soustruh – základní popis [10]. 
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Soustruhy se dají dělit z hlediska konstrukce na: 

• Hrotové  - používají se při kusové a malosériové výrobě. Lze na nich obrábět 
vnitřní i vnější plochy rozličných tvarů, a to bez nutnosti seřizovat 
stroj. Jejich velikost je dána tzv. točivým průměrem a délkou mezi 
hroty. Univerzální soustruhy jsou často vybaveny zařízením pro 
plynulou změnu otáček. 
 

• Svislé 
 

- pro kusovou a malosériovou výrobu středních a velkých rotačních 
součástí. Vyrábí se v jednostojanové nebo dvojstojanové variantě. 

• Revolverové - pro malé a střední série s nutností použití většího počtu nástrojů. 
Obrobky jsou na těchto strojích obrobeny na jedno upnutí, což 
zvyšuje přesnost výroby.  
 

• Čelní - používají se pro obrábění deskových součástí velkých průměrů 
a malých délek. Obvykle jsou vybaveny jedním nebo dvěma 
suporty bez koníka a v některých případech jsou vybaveny 
i koníkem pro podepření obrobku. 

1.2 Soustružení 
Jedná se o třískové obrábění z velké části rotačních tvarů. Ve strojírenském průmyslu jde 

o nejpoužívanější metodu třískového obrábění, kdy se na klasických soustruzích provádí 
30 –  40 % všech prací.  

Soustružení pracuje na principu oddělování nepotřebného materiálu v podobě třísky, 
která odchází po hřbetu nástroje. K oddělení materiálu od obrobku dochází nástrojem určité 
geometrie, který musí být vždy tvrdší než obráběný materiál. Některé nástroje mají upravenou 
geometrii hřbetu, která tvoří tzv. utvařeč třísky. Tento utvařeč slouží k lámání třísky a jejího 
lepšího odvodu od oblasti řezu. Při obrábění je nezbytné dodržet řezné podmínky, které jsou 
nejčastěji udané výrobcem [1,3]. [3] [1] 

 

 
Obr. 1.6 Prvky a plochy nástroje [11]. 
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Hlavní řezný pohyb koná obrobek svou rotací kolem své osy a označuje se vc. Nožem je pak 
z materiálu oddělována tříska. 

 
Posuvový pohyb vykonává nástroj a označuje se vf. Tento pohyb zajišťuje odřezávání třísky 
do požadovaného průměru obrobku. 

 

 
 
 

Obr. 1.7 Popis soustružení a jeho částí – dle [12]. 
 
Nůž se pohybuje ve směru osy rotace obrobku-axiálně, nebo kolmo k ose rotace neboli 

radiálně. Při axiálním pohybu nože se jedná o podélné soustružení, které se využívá pro řadu 
operací. Čelní obrábění vzniká při radiálním pohybu nože (upichování, zapichování) [3]. 
1.2.1 Řezné podmínky 

Při obrábění jsou nejdůležitějšími řeznými podmínkami posuv f, řezná rychlost vc 
a tloušťka obráběné vrstvy na jeden průjezd ap neboli hloubka řezu.  
Řezná rychlost vc 

Řezná rychlost je rychlost hlavního řezného pohybu a počítá se z obvodové rychlosti na 
daném průměru obrobku. Řezná rychlost je omezena teplotou v místě řezu a musí být zvolena 
dle použité destičky a materiálu obrobku. Se zvyšující se vc, klesá životnost břitové destičky. 
Má vliv na množství odebraného materiálu což nám zásadně ovlivňuje produktivitu výroby. 
Dále má vliv také na výkon potřebný k obrábění a tím ovlivňuje i spotřebu energie.  

 
Obr.1.8 Řezná rychlost vc [11]. 

𝑣𝑣𝑐𝑐 =
𝜋𝜋 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝑛𝑛

1000
 [𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚−1] (1.1) 

D – průměr obráběné plochy [mm] 
n – počet otáček vřetene [min-1] 

 

Vc 

Vf 
tříska 

soustružnický 
nůž 

obrobek 
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Posuvová rychlost 
Posuv je definován jako dráha nástroje za jednu otáčku obrobku. Při hrubování bývá 

nejčastěji posuv nastaven na 0,4 až 3,5 mm, při dokončovacích operacích nabývá posuv hodnot 
0,06 až 0,3 mm a u jemného soustružení jsou jeho hodnoty mezi 0,03 a 0,05 mm. Velikost 
posuvu nám určuje rádius destičky a geometrie utvařeče na VBD. Posuv má velký vliv na 
množství odebraného materiálu (produktivita). Dále také na potřebný výkon stroje, utváření 
třísky (ve spojení s ap) a také na drsnost výsledného povrchu. 

 
Obr. 1.9 Posuvová rychlost vf  [11]. 

𝑣𝑣𝑓𝑓 = 𝑓𝑓 ∙ 𝑛𝑛 [𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚−1] (1.2) 

f – posuv na jednu otáčku[mm] 
n – počet otáček vřetene [min-1] 

 

Hloubka záběru 
Tloušťka obráběné vrstvy má označení ap a při soustružení se pohybuje od setin 

milimetru až po několik milimetrů. Hloubka řezu, úhel nastavení a tvar řezné hrany, která je 
v záběru mají konečný vliv na velikost a tvar průřezu třísky. Hloubka řezu by neměla být větší 
než 20 % až 75 % délky řezné hrany (závisí to na tvaru destičky a geometrie utvařeče) 
a ne menší, než je rádius špičky používané destičky. Hloubka záběru má vliv na množství 
odebraného materiálu, výkon stroje tak i na utváření třísky (ve spojení s posuvem). 

 

 

Obr. 1.10 Hloubka záběru ap [11]. 
 

𝑎𝑎𝑝𝑝 = 0,5 ∙ (𝐷𝐷 − 𝑑𝑑) [𝑚𝑚𝑚𝑚] (1.3) 

D– průměr obráběné plochy [mm] 
d – průměr obrobené plochy [mm] 

 

a p
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1.2.2 Silové zatížení při soustružení 
Celková síla při soustružení je složena ze tří složek sil. Posuvovou silou Ff, řeznou silou 

Fc a pasivní silou Fp. Vztahy pro výpočet silového zatížení při podélném soustružení jsou 
uvedeny níže (1.4, 1.5, 1.6, 1.7). 

 

Obr.1.11 Proces soustružení z hlediska řezných sil a odporů při podélném soustružení [13]. 

Řezná složka síly 

𝐹𝐹𝑐𝑐 = 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑐𝑐 ∙ 𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑥𝑥𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹  [𝑁𝑁] 

Posuvová složka síly 

𝐹𝐹𝑓𝑓 = 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑓𝑓 ∙ 𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑥𝑥𝐹𝐹𝑓𝑓 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐹𝐹𝑓𝑓  [𝑁𝑁] 

Pasivní složka síly 

𝐹𝐹𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑝𝑝 ∙ 𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑥𝑥𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹  [𝑁𝑁] 

Výsledná síla 

𝐹𝐹 = �𝐹𝐹𝑐𝑐2 + 𝐹𝐹𝑓𝑓2 + 𝐹𝐹𝑝𝑝2   [𝑁𝑁] 

               

(1.4) 

 

(1.5) 

 

(1.6) 

 

 

(1.7) 

CFc, CFf, CFp - materiálové konstanty [-], 
XFc, XFf, XFp – exponenty vlivu ap [-],, 
YFc, YFf, YFp – exponenty vlivu f [-] 
ap – hloubka obráběné vrstvy [mm], 
f – posuv na otáčku [mm]. 

 

1.2.3 Faktory ovlivňující obráběcí proces 
Vlivy geometrie VBD při soustružení [11]: 
Úhel čela - větší úhel čela generuje menší řezné síly, tvoří delší třísku, ale 

snižuje se pevnost břitu což vede k menší životnosti. 
Úhel nastavení - úhel nastavení hlavního ostří ovlivňuje tvorbu otřepů a vznik 

vibrací. 
Geometrie řezné hrany - s ostřejší geometrií lze pracovat s menšími posuvy, ale snižuje se 

nám pevnost celého břitu. 
Geometrie utvařeče  - při určité kombinaci ap a f má vliv na utváření třísky. 
Rádius destičky - při velkém rádiusu (0,8; 12; 16) se zlepšuje kvalita povrchu, ale 

může způsobovat vibrace vlivem radiální síly. 
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1.2.4 Opotřebení VBD 
Vzájemným kontaktem řezného nástroje a obráběného materiálu dochází k opotřebení 

nástroje. Opotřebení je závislé na druhu nástroje, obráběného materiálu, operace či na geometrii 
nástroje a řezném prostředí. Tento proces je způsoben několika faktory jako je adheze, abraze, 
difuze, oxidace, křehký lom a plastická deformace. Vlivem všech těchto faktorů může dojít 
k různým druhům poškození nástroje jako jsou např. výmol na čele, plastická deformace, 
teplené trhliny, vydrolování, nárůstek a vrubové opotřebení viz obr. 1.12. 

 

 
Obr. 1.12 Druhy opotřebení nástroje  [11]. 

 

1.2.5 Tvorba třísky  
Tříska vzniká jako odpad při obrábění a její tvar je velmi důležitým faktorem pro 

efektivní a bezpečné obrábění. Třísky vznikají v mnoha tvarech, ale obecně se dá říct, že se 
vždy doporučuje dělená krátká tříska. Základní tvary lze vidět na obr. 1.13, kde smotané třísky 
a stužkovité třísky patří do kategorie nepřijatelných třísek. Pokud je tříska nedělená ve velkých 
segmentech, může dojít k poškození řezného nástroje i kvality obrobené plochy. 

 

 

 
Obr. 1.13 Základní dělení tvarů třísek  [11]. 

ideální třísky 

drobivé třísky dělené obloukové třísky spojené obloukové třísky 

dlouhé spirálové třísky smotené třísky stužkovité třísky 
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Třísky vznikají jako důsledek působení celkové řezné síly F, která způsobuje pružné 
a plastické deformace obráběného materiálu. Nárůstem smykového napětí dochází k plastické 
deformaci, která se projeví jako posuv jednotlivých vrstev materiálu v kluzných rovinách pod 
úhlem φ1 [3]. Neustálým posuvem řezného nástroje dochází k pěchování jednotlivých vrstev 
třísky o sebe. 

 

 
a) 

 
b)  

Obr. 1.14 Vznik třísky při soustružení: a) popis vzniku třísky, b) vývoj teplot v okolí řezu [3] 

Vlivem plastické deformace vzniká při obrábění velké množství tepla, které se kumuluje 
v místě řezu, jak lze vidět na obr. 1.14. Tříska pomáhá k odvodu tohoto vzniklého tepla 
společně s nástrojem, obrobkem a řezným prostředím. 
1.2.6 Drsnost povrchu 

Soustružením, stejně jako ostatními technologickými metodami, vzniká nerovnost na 
obráběné ploše. Tyto nerovnosti jsou způsobeny vibracemi při obrábění, jak lze vidět na 
obr. 1.16. Přestože je nerovnost prostorovým jevem, zavedla se pro zjednodušení redukce do 
roviny řezu, a to rovinou kolmou k povrchu. Takto vzniklou rovinou se vytvoří profil, z kterého 
jdou vyčíst potřebné informace. Pro měření drsnosti byla vytvořena norma ČSN EN ISO 4287, 
která popisuje 7 způsobů měření drsnosti. Nejčastěji se v České Republice používá průměrná 
aritmetická úchylka Ra a průměrná hodnota z absolutních hodnot Rz.  

        
Obr. 1.15 Hodnota drsnosti povrchu dle normy DIN EN ISO 4287 [14]. 

 

  
Obr. 1.16 Schématické zobrazení povrchu obrobku po soustružení [11]. 

Teplota ve °C 



 

ŘEZNÉ MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRO OBRÁBĚNÍ HLAVŇOVÝCH OCELÍ 
 
 

18 
 

2 ŘEZNÉ MATERIÁLY POUŽÍVANÉ PRO OBRÁBĚNÍ 
HLAVŇOVÝCH OCELÍ 

 
U materiálů pro výrobu hlavní, je kladen velký důraz na jeho otěruvzdornost a pevnost 

i za vyšší procesní teploty. Ocel však musí být i dobře tvářitelná a obrobitelná. Dříve se hlavně 
vyráběly z oceli třídy 13, avšak dnešní výrobci používají převážně ocel třídy 15 s obsahem 
vanadu a chromu (15230). S rozrůstajícím trhem roste i počet výrobců, kteří v posledních letech 
začali využívat pro výrobu hlavní oceli třídy 16 a dokonce nerezové oceli třídy 17 s obsahem 
niklu a chromu. K těmto faktům musíme přihlížet při volbě vhodného řezného materiálu 
abychom dosáhli co největší produktivity při výrobě [15,16,17,18]. [15] [16] [17] [18]. 

 
Obr. 2.1 Přehled řezných materiálů a srovnání jejich vlastností [19]. 

 

2.1 Rychlořezná ocel 
Rychlořezné oceli (HSS) spadají do podskupiny nástrojových ocelí. Tento název nám 

napovídá, že se jedná o oceli určené pro výrobu řezných nástrojů např.: soustružnických nožů, 
vrtáků, protahováků, fréz atd. Na trhu jsou zastoupeny z velké části šroubovitými vrtáky 
či nástrčnými a stopkovými frézami [9,20]. [20] [9] 

Rychlořezná ocel má dobrou řezivost i dobré mechanické vlastnosti oproti jiným 
materiálům. Vyznačuje se tvrdostí, houževnatostí a pevností. Tyto vlastnosti jsou potřebné 
při namáhání nástrojů v řezu. HSS si zachovává svou tvrdost i při vysokých obráběcích 
teplotách díky kalení, které jí dodává potřebnou tvrdost [20,21]. [20] [21] 

V roce 1900 byla navržena slitina o složení 1,85 %C, 8 %W, 7,8 %Cr, 0,3 %Mn, které 
bylo později upraveno na 7 %C, 19 %W, 5,5 %Cr, 0,3 %V. Tento materiál umožňoval obrábění 
s tvorbou třísek rozžhavených červeně, což do té doby znamenalo okamžitou destrukci nástroje. 
Řezná rychlost byla sedminásobně zvýšena z 5 m/min na 35 m/min. Proto si tento materiál 
vysloužil označení High Speed Steel, z kterého vychází označení HSS [9,20]. [20] [9] 

 
2.1.1 Základní vlastnosti a použití rychlořezných ocelí 

U rychlořezných ocelí se požaduje vysoká odolnost proti popouštění, tvrdost a pevnost 
v ohybu i po tepelném zpracování. Tvrdost je jedním z faktorů, které zajišťují odolnost proti 
opotřebení a v běžné průmyslové výrobě dosahuje její hodnota 63 až 65 HRC, ale u některých 

Ideální řezný 
materiál 
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značek jde dosáhnout až 67 HRC. Avšak při vyšší teplotě dochází k souvislému snižování 
tvrdosti břitu [20,22]. [20] [22] 

 
2.1.2 Chemické složení rychlořezných ocelí  

Rychlořezné oceli obsahují 0,65 až 1,5 % uhlíku, ale ve většině dnešních HSS 
se vyskytuje méně než 1 % uhlíku (C). Obsah uhlíku ovlivňuje řezivost, která se stoupajícím 
se množstvím zvětšuje. Obsah uhlíku také ovlivňuje mechanické vlastnosti a tepelné zpracování 
ocelí [20,22]. [22] [20] 

Rychlořezné oceli obsahují 10 % až 30 % legujících prvků, přičemž jejich obsah záleží 
na typu oceli. Mezi základní legující prvky patří wolfram (W), vanad (V), chrom (Cr) 
a molybden (Mo). Jedná se o karbidotvorné prvky. Dalším důležitým logovacím prvkem je 
kobalt (Co) [9,20,22]. [9] [20] [22] 

Hlavním legujícím prvkem rychlořezných ocelí je wolfram (W). Obsah  
wolframu se pohybuje od 10 % do 18 %. Část W je vázaná na uhlík jako karbid, část je pak 
rozpuštěna v základní matrici. Nerozpuštěné karbidy wolframu zabraňují růstu zrna. Po 
zakalení a následném popouštění tyto karbidy zvyšují odolnost proti opotřebení.  Díky snížené 
difuzní rychlosti si materiál zachovává zvýšenou tvrdost i při vyšších teplotách. Wolfram 
zásadně ovlivňuje teplotní stálost rychlořezných ocelí. Oceli s nižším obsahem wolframu jsou 
levnější, mají lepší plastické vlastnosti, ale nižší kalící teplotu. I přes tyto vlastnosti si ale 
zachovává svou řezivost [9,20,22]. [9] [20] [22] 

Část chromu (Cr) je rozpuštěna v základní matrici, přičemž část tvoří karbid M23C6, 
který se při austenitizaci zcela rozpustí. Takto rozpuštěný chrom (Cr) zvyšuje hloubku 
prokalitelnosti, kde však zvětšuje množství zbytkového austenitu. Pro docílení nejnižšího 
množství zbytkového austenitu se pohybuje obsah chromu u HSS ocelí kolem 4 % (3,5 % až 
5 %) [20,22]. [22] [20] 

Dalším důležitým prvkem je Vanad (V). Tento prvek tvoří velmi tvrdé karbidy M4C3, 
díky své vysoké slučitelnosti s uhlíkem. Vzniklé karbidy jsou tvrdší než karbidy ostatních 
legujících prvků. Při ohřátí na kalící teplotu se V rozpustí v austenitu a během popouštění se 
vylučuje jako karbid vanadu a významně tím přispívá ke vzniku tzv. sekundární tvrdosti. Menší 
karbidy se rozpouštějí při vyšších teplotách [9,20,22]. [9] [20] [22] 

Rychlořezné oceli s obsahem molybdenu (Mo), jsou díky své zvýšené houževnatosti 
vhodné pro nástroje s přerušovaným řezem. Pokud je obsah molybdenu (Mo) vyšší než 4 % 
jsou tyto rychlořezné oceli náchylnější na oduhličení a přehřátí při kalení. Molybden (Mo) lze 
využít jako náhradu za wolframu (W) [20,22]. [22] [20] 

Kobalt (Co) patří k legujícím prvkům s rozporuplnými vlastnostmi. Snižuje rychlost 
růstu zárodků a tím zpomaluje koagulaci, ale má i příznivý vliv na odolnost proti popouštění 
rychlořezných ocelí. Čím je vyšší obsah kobaltu (Co) v HSS, tím se zvyšuje sklon k oduhličení 
při následujícím tepelném zpracování a způsobuje nižší houževnatost a pevnost. Tento legující 
prvek má vyšší pořizovací cenu, která z velké části ovlivní cenu daného výrobku [20,22]. [22] 
[20] 

Další prvek, který ovlivňují mechanické a chemické vlastnosti je mangan (Mn), který 
výrazně zhoršuje obrobitelnost HSS žíhaných naměkko. Má také menší sklon k difúznímu 
cyklu, což ovlivňuje jeho rychlost. Kvůli těmto vlastnostem je obsah manganu (Mn) omezen 
na hodnostu 0,45 % [20,22]. [22] [20] 
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2.2 Slinuté karbidy  
Slinuté karbidy (SK) jsou nejpoužívanějším řezným materiálem používaným pro 

obrábění. Pro základní rozdělení slinutých karbidů slouží kvalifikační systém ISO. Norma ČSN 
ISO 513 udává označení slinutých karbidů [23]: 

• HW – slinuté karbidy s primárním WC, pojivem Co a zrnitostí > 1 μm, 

• HF  – slinuté karbidy s primárním WC, pojivem Co a zrnitostí < 1 μm, 

• HC – slinuté karbidy povlakované.  
K rychlé orientaci použití SK se využívá tabulky (viz Tab.  2.1 ) se skupinami materiálů. 

Každá skupina má své podskupiny, které jsou označeny dvoumístným číslem sloužícím pro 
definování základních mechanických vlastností. Pokud dané číslo roste tak se zvyšuje 
houževnatost a pevnost v ohybu, ale snižuje se tvrdost a otěruvzdornost [19]. 
2.2.1 Nepovlakované slinuté karbidy 

Lze je rozdělit dle současné normy ČSN ISO 512 na HW (zrnitost > 1μm) a HF (zrnitost 
< 1μm) jako nepovlakované slinuté karbidy s primárním obsahem karbidu wolframu. Dle užití 
se rozdělují dle Tab.  2.1. 

 
Tab.  2.1 Základní rozdělení slinutýh karbidů 

Označení Základní chemické složení Použití pro obrábění 

P WC + TiC + Co + 
(TaC.NbC) 

Pro materiály s dlouhou třískou. Převážně 
uhlíkové oceli, slitiny oceli a feritické 
korozivzdorné oceli. 

M WC + TiC + TaC.NbC + 
Co 

Pro materiály s dlouhou a střední třískou. Jedná se 
o univerzální skupinu pro lité oceli, tvárné litiny 
a austenitické korozivzdorné oceli. 

K WC + Co + (TaC.NbC) 
Pro materiály s krátkou drobivou třískou. 
Nejčastěji pro neželezné slitiny, nekovové 
materiály a šedé litiny. 

N  Pro neželezné materiály, zejména hliník a další 
nekovové materiály a jejich slitiny. 

S  
Pro obrábění tepelně odolných slitin na bázi 
železa, kobaltu, niklu, titanu a titanových slitin 
s těžkou obrobitelností. 

H  Pro obrábění kalených a tvrdých ocelí či kalených 
litin. 

 
Slinuté karbidy jsou tvořeny sloučeninami karbidů, boridů, nitridů, silicidů zejména 

s titanem, niobem, vanadem, chromem či wolframem. Dominantní postavení mezi karbidy při 
použití nástrojových materiálů má WC. Karbidy lze rozdělit dle struktury do čtyř skupin [24]: 

 
iontové karbidy  - v procesu slinutých karbidů se nepoužívají (Mg2C3, CaC2), 
intersticiální karbidy  - při zahřívání práškového kovu s uhlíkem na vysokou 

teplotu vznikají intersticiální karbidy. Zachovávají si 
kovové vlastnosti a díky své tvrdosti jsou základním 
materiálem pro výrobu slinutých karbidů, 
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karbidy prvků skupin železa - jedná se o přechod mezi iontovými a intersticiálními 
karbidy. Intersticiální karbidy nevznikají kvůli malému 
poloměru kovových atomů a struktura velmi deformována, 

kovalentní karbidy - připravují se reakcí prvků nebo jejich oxidů s uhlíkem 
(Be2C, B4C, SiC, Al4C3). 

2.2.1.1 Výroba slinutých karbidů 
Výroba slinutých karbidů začíná výrobou práškového wolframu a následnou výrobou 

práškových karbidů TiC, VC, WC, kobaltu atd. Poté se připraví směs z vyrobených prášků 
pomocí míchání, homogenizace a mletí (pokud se jedná o mokré mletí tak je do procesu výroby 
zahrnuto i sušení a granulace). Vzniklá směs se následně formuje pomocí lisování, vytlačování 
atd. Takto zformovaná směs je poté předslinována při teplotě 700÷850 °C. Dále je v případě 
potřeby upraven tvar předslinované směsi a poté následuje slinování při teplotách 
1350÷1650 °C. Jednou z posledních operací je vysokoteplotní izotermické lisování. Výsledné 
SK mají vysokou hustotu s minimální výskytem vad a díky tomu dosahují v oblasti řezných 
nástrojů nejvyšších hodnot trvanlivosti [23,24,25,26]. [24] [25] [23] [26] 

 

 
 

 
 

  
 

Obr. 2.2 Proces přípravy a výroby nepovlakovaných slinutých karbidů [26]. 
 

2.2.2 Povlakováné slinuté karbidy 
V roce 1969 byly zavedeny do výroby VBD s tenkými povrchovými vrstvami TiC 

o tloušťce 4 μm. Pár let poté byly vyvinuty povlaky TiN, TiCN a v polovině 70.let i povlaky 
Al2O3. Tyto povlaky byly nanášeny metodou CVD vynalezenou ve Švýcarsku Hitermannem, 
Swedlerem a Rupertem. Na začátku 80.let se na trhu objevila metoda PVD s jednovrstvým 
povlakem TiN. Povlaky se ze začátku používaly jako konkurence pro jiné nástrojové materiály, 
ale v dnešní době, kdy je kladen velký důraz na vlastnosti řezného materiálu, jsou vyvíjeny 
povlaky pro konkrétní řezné aplikace. U jednotlivých povlaků je důležitá kombinace parametrů 
jako jsou druh povlaku, tloušťka povlakované vrstvy i materiál substrátu [19]. 

Postupným zdokonalováním povlaků je snaha docílit zlepšení vlastností jako jsou 
tvrdost a odolnost proti oxidaci. Povlaky se podle tvrdosti dají dělit do skupiny tvrdých 
(<40 GPa) a supertvrdých povlaků (>40 GPa). Do této skupiny povlaků se dá zařadit pouze 
kubický nitrid bóru, diamantový uhlík, DLC a polykrystalický diamant. Další skupinou, s nižší 
tvrdostí, jsou supermřížkové povlaky složené z nanometrických vrstev, které se střídají se 
supermřížkovou periodou. Druhy povlaků a jejich metody nanášení jsou detailněji rozebrány 
v kapitole 3 [19]. 

  

Suroviny Redukce Nauhličování Vážení přísad Mletí Sušení rozprašováním 

Test smíšneí Lisování Jemné opracování Slinování Obrábění Kontrola kvality 
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2.3 Cermety 
První zmínky o použitelných cermetech se datují do poloviny minulého století v USA, 

avšak v té době nebyla věnována cermetům velká pozornost z důvodů nízké houževnatosti. 
Vývoj tohoto materiálu byl zahájen v Japonsku, kde se jednalo o levný a dostupný materiál pro 
řezné nástroje z důvodu geografické absence wolframu a kobaltu. Velký důraz se dbal na 
zvýšení odolnosti proti vydrolování. Název byl pak odvozen od anglických slov CERamic 
a METal, tedy materiál spojující tvrdost keramiky a houževnatost kovu. Jedná se o řezné 
materiály podobné slinutým karbidům s rozdílem základního primárního karbidu. U cermetů je 
na rozdíl od slinutých karbidů použit nitrid titanu TiN a karbid titanu TiC [19,27]. [27] [19] 

 
 

  
Obr. 2.3 Porovnání obsahů prvků - Slinuté karbidy vs Cermety [28]. 

 
2.3.1 Základní vlastnosti a použití cermetů 

Mechanické vlastnosti definující cermety jsou tvrdost, odolnost proti opotřebení, 
houževnatost či chemická stálost. Fyzikální vlastnosti jako je tepelná vodivost nebo hustota 
jsou závislé na obsahu jednotlivých prvků. Ke změně vlastností může dojít v důsledku 
primárních i sekundárních karbidů tak i v důsledku množství pojiva [19,27]. [27] [19] 

Cermety se vyznačují malou tepelnou vodivostí v důsledku působení TiN a TiC. Při 
zvětšujícím podílu karbidů se snižuje tepelná vodivost. Ke zvyšování tepelné vodivosti dochází 
v přítomnosti dusíku. Malá tepelná vodivost má za následek možný vznik trhlin, které vznikají 
v důsledku tepelné roztažnosti materiálu. Tento efekt se musí kompenzovat přísunem 
dostatečného množství kapaliny do místa řezu [27]. 

Tvrdost materiálu se odvíjí od obsahu TiN a TiC, jejich struktura a karbidotvorné prvky. 
Při zvyšování podílu dusíku v TiN nám tvrdost klesá, a naopak se stoupajícím podílem uhlíku 
v TiC tvrdost materiálu roste. Při zahřívání řezného materiálu klesá tvrdost cermetů. 

Při aplikaci cermetů se počítá s nepřerušovaným řezem jakožto ideálními podmínkami 
pro obrábění. Nejčastěji se využívají pro vysoké řezné rychlosti s malou hloubkou řezu ap, kde 
je potřeba docílit vysoké přesnosti a kvality povrchu. Často se používají při velkosériové výrobě 
díky dlouhé životnosti nástroje což šetří čas na výměnu nástrojů. Vysokých výkonů lze 
dosáhnou i bez použití povlakování což zjednodušuje pozdější přeostření nástrojů [19,27]. [27] 
[19] 

Cermety mají velmi dobrou odolnost proti opotřebení a tvrdost dosahuje vyšších hodnot 
než u SK. Avšak nízká houževnatost spolu s nízkou tepelnou vodivostí se nehodí pro obrábění 
námi testovaného materiálu. 
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2.3.2 Chemické složení a výroba cermetů 
Karbid titanu TiC, karbonitrid titanu TiCN a nitrid titanu TiN jsou primárními materiály 

pro kovokeramické materiály. Ke spojení karbidů se používají nikl, kobalt a kombinace jejich 
směsí. Vhodné jsou i kombinace tuhých roztoků tvrdých složek jako například Ti (C, N), 
(Ti,Mo)C, (Ti,TaNb,W)C, (W,Ti)C [19,27]. [27] [19] 

 

            

Obr. 2.4 Mikrostruktura cermetu a) schematicky b) snímek z mikroskopu [29]. 

 

Výchozí materiály pro výrobu cermetů jsou [27]: 

Wolfram (W)  - jedná se o stříbrně šedý až šedý materiál. Práškový wolfram se nejčastěji 
vyrábí z kyseliny wolframové, oxidu wolframového a tetrahydrátu 
hydrogenwolframan dekaamonného. Jeho teplota tání se pohybuje 
kolem 3422 °C s hustotou 176 g.cm-3. 

Titan (Ti)  - je stříbrnolesklý kov. Vyrábí se z oxidu titaničitého. Jedná se o materiál 
s velmi dobrou chemickou stálostí. Při výrobě cermetů se využívají jako 
karbidy titanu, nitrid titanu nebo karbonitrid titanu. Teplotu tání má 
1668 °C s hustotou 4,506 g.cm-3. 

Další látky - mezi další látky používané při výrobě cermetů jsou tantal (Ta), niob 
(Nb), Chrom (Cr), Vanad (V), Kobalt (Co), Nikl (Ni), Molybden (Mo). 

 

Technologie výroby 
Požadovaných vlastností cermetů se docílí změnou obsahu jednotlivých složek. Tvrdost 

cermetů roste společně s obsahem TiC a TiN. Ale pro zlepšení řezného výkonu při 
přerušovaném řezu se využívá (Ta,Nb)C [19]. 

Výroba je podobná výrobě slinutých karbidů. Nejdůležitější část výrobního procesu je 
příprava směsi, při které dochází ke smíchání karbidů s pojivem a výsledná směs má zásadní 
vliv na vlastnosti cermetů. Mletím (suchým nebo kapalným) vzniká homogenní směs v podobě 
prášku. Tento prášek se následně přesune do lisovacích forem společně s plastifikátorem. 
Takovéto formy se následně přesunou do slinovací pece, kde se zahřejí na vysokou teplotu 
a lisují za vysokého tlaku. V některých případech se břitové destičky ještě brousí [27,30]. [27] 
[30] 
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Obr. 2.5 Vliv jednotlivých složek na vlastnosti cermetů – dle [31]. 

 

2.4 Řezná keramika 
Charakteristika řezné keramiky (ŘK) se dá popsat jako „převážně krystalický materiál, 

jehož hlavní složkou jsou anorganické sloučeniny nekovového charakteru“ [19]. Nejedná se 
pouze o tradiční keramiku (porcelán, cihly nebo cement), ale i brusné materiály či „nové“ 
keramické látky (oxidová keramika, ferity, nitridy, boridy, karbidy). U nové keramiky se 
používají převážně čisté suroviny jako syntetická keramika [24,32]. [24] [32] 
2.4.1 Základní vlastnosti a použití řezné keramiky 

Díky intenzivnímu výzkumu byly výrazně zlepšeny vlastnosti keramických materiálů 
pro použití ve strojírenské výrobě. Materiál je velmi tvrdý, avšak s malou houževnatostí 
a malou měrnou hmotností. Tvrdost v případě keramiky nelze jednoduše definovat fyzikální 
veličinou, protože je zásadně závislá na zkušebních podmínkách. S touto vlastností také souvisí 
její křehkost, protože díky vysoké tvrdosti není keramika takřka schopna plastické deformace 
a rychle dochází ke křehkému lomu. Keramika má své charakteristické vlastnosti, které ji 
vymezují použití převážně v těchto oblastech [24]: 

Tepelné aplikace - má odolnost proti vysokým teplotám a tvarovou stabilitu při 
tahovém či tlakovém namáhání. Rezistence proti náhlým 
teplotním změnám. 

Mechanické aplikace - má vysokou tvrdost (tudíž dobrou odolnost proti opotřebení) 
a skvělé kluzné vlastnosti. Vyrobené nástroje mají výbornou 
tvarovou přesnost a stálost. 

Fyzikální aplikace - keramika má chemickou odolnost proti louhům a kyselinám. 
S tím se pojí i korozivzdornost a erozivzdornost. Má dobré 
akumulační schopnosti. 

Cermety

Tin

(Ta,Nb)C

Co/NiMo2C/WC

TiC

Slinovací aktivita. Houževnatost. 

Odolnost proti šokům 
a odolnost za vysokých 

teplot. 

Odolnost proti opotřebení. Stabilizace růstu zrna. 

Tvrdost 
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Stavebnictví - je odolná vůči mrazu a horku, má dobré hygienické vlastnosti při 
zachování příjemnosti na dotyk. Využívá se její plynotěsnosti 
a chemické nečinnosti a stabilitě. 

Elektrotechnika - má skvělé izolační vlastnosti, a to i za vyšších teplot. Má velkou 
stabilitu výboje a vysoký výkon zhášení výboje. Dalšími 
vlastnostmi jsou dobré vysokofrekvenční vlastnosti nebo 
i definovaná dielektrická konstanta. 

Vlastnosti keramiky jdou kombinovat a tím dosáhnout ideálních parametrů pro dané 
aplikace. Dle průzkumu z roku 1995 se nejvíce keramika používá v elektronice 
a elektrotechnice. Vybrané materiály se využívají pro výrobu řezných nástrojů, které dle 
zmiňovaného výzkumu zabírají druhé místo na trhu s keramikou, a to s těmito vlastnostmi [19]: 

• vysoká tvrdost, 

• rezistence proti vysokým teplotám vznikajících při obrábění, 

• odolnost mechanickému namáhání tlakem, 

• nízká míra opotřebení a odolnost proti chemickým vlivům a korozi. 
2.4.2 Chemické složení a výroba řezné keramiky 

Jako výchozí materiál při výrobě řezné keramiky se používají především oxidy Y2O3, 
Al2O3, ZrO2, nitridy Si3N4 a karbidy TiC, TiN. Jde o látky s vysokou tvrdostí, pevností v tlaku 
a s odolností proti vyšším teplotám. Skládá se z polykrystalického materiálu s rozměrově 
malými zrny (nejčastěji pod 1 μm), který je plný mikrostrukturních nehomogenit, náhodných 
technologických defektů [33].  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Obr. 2.6 Keramika: a) Al2O3+TiC, b) Si3N4, c) Si3N4 vyztužená SiC  [19]. 

 

Keramické materiály se využívají pro výrobu vyměnitelných břitových destiček 
nejčastěji z oxidické keramiky (čistá Al2O3, polosměsná Al2O3+ZrO2, směsná Al2O3+TiC), 
nitridické keramiky (Si3N4) a vyztužené keramiky (nitridová nebo oxidická keramika vyztužená 
SiC nebo Si3N4) [24,34]. [24] [34] 

Výroba keramických břitových destiček je velmi podobná výrobě slinutých karbidů 
a cermetů, kdy se nejdřív připraví prášková směs, která se namele, smíchá, vytvaruje do podoby 
destičky, vysuší, předslinuje, slinuje, tepelně zpracuje, a nakonec se provedou úpravy povrchu. 
Podstatným rozdílem je, že se u keramických materiálu nepoužívá žádný materiál pro spojení 
zrn tvrdé fáze. Kvůli tomuto faktoru je výroba znatelně složitější a klade vysoké nároky na 
striktní dodržení všech parametrů technologického postupu tak i na výrobní zařízení [32]. 
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Oxidické keramiky 
při výrobě tohoto typu keramiky je nejčastější jemnozrnný oxid hliníku (Al2O3), ke 

kterému se přidá malé množství pomocných látek. Tyto látky usnadňují slinování a zabraňují 
růstu zrn (oxidy zirkonia, oxidy chromu, oxidy titanu, atd.) [19]. 

Čisté oxidické keramiky – jedná se o materiál na bázi Al2O3, který se dříve vyráběl 
s malým množstvím slinovacích přísad (1 % MgO). Má nejvyšší termomechanickou stabilitu 
se skvělou odolností proti opotřebení s vysokými řeznými rychlostmi. Dosahuje pevnosti 
v ohybu 400-500 MPa a lomové houževnatosti KIC v rozmezí 3-4 MNm-3/2[19,32]. [19] [32] 

Směsné oxidické keramiky– jedná se o nejrozšířenější řeznou keramiku, díky které se 
keramické materiály uchytili na trhu s řeznými nástroji. Postupným vývojem ve výrobě prošel 
vysokoteplotního lisování na vysokoteplotní izostatické lisování, kvůli zvýšení produktivity 
a snížení ceny výroby. Vývojem se mělo docílit zlepšení odolnosti proti vydrolování a zvýšit 
spolehlivost keramických materiálů. Pevnost v ohybu je 100 MPa a KIC = 4,5 MNm-3/2 [19]. 
Vyztužené keramiky  

jsou kompozity čisté oxidické keramiky Al2O3 vyztužené whiskery (vlákna SiC 
submikrového průměru 𝑑𝑑 = 0,5 − 1,0𝜇𝜇𝑚𝑚 s délkou 𝑙𝑙 = (10 − 20) ∙ 𝑑𝑑) a to v rozsahu 20-30 % 
objemu. Vlákna SiC zajišťují vyšší odolnost proti vydrolování či vylamování ostří díky 
odolnosti proti oxidaci a zvýšení pevnosti. Používají se pro vysoko výkonné obrábění 
superslitin. Pevnost v ohybu 100 MPa a KIC = 4,5 MNm-3/2 [19,33]. [19] [33] 

V posledních letech se zabývá vývojem Sialonové keramiky, která se obvykle skládá 
ze Si3O4-Al2O3-Y2O3. Na řeznou keramiku má vysokou houževnatost i při vysokých teplotách. 
Díky svému složení můžou obrábět šedé litiny s dvojnásobnou rychlostí oproti čisté oxidické 
keramice. Tato ŘK se však nehodí pro obrábění tvárných litin a ocelí [19,34]. [19] [34] 

2.5 Supertvrdé řezné materiály 
Mezi supertvrdé materiály lze zařadit dva syntetické materiály, a to kubický nitrid bóru 

(KNB, PKNB-polykrystalický nitrid bóru) a diamant (PD-polykrystalický diamant). Mají 
skvělé mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, tvrdost, tepelnou vodivost atd.) a lze je využít 
jako řezné materiály pro speciální aplikace. Diamant má malou teplotní stálost (při 700 °C se 
začíná měnit na grafit) a tak se nehodí pro obrábění železných materiálů. Nejčastěji se používají 
pro obrábění hliníkových slitin [19]. 
2.5.1 Základní vlastnosti a použití supertvrdých řezných materiálů 

Diamant má teplotu tavení nad 1000 °C a je to nejtvrdší přírodní materiál. Je elektricky 
nevodivý, má vysoký index lomu, nízkou reaktivitu a má nejlepší tepelnou vodivost. Má široké 
uplatnění v obrábění hliníkových slitin, především s vysokým obsahem křemíku. Dále je 
používán i pro obrábění slitin mědi, titanu, keramiky a vyztužených kompozitů pomocí vláken 
(skleněná, kevlarová, aramidová). Pro chlazení se používají běžné procesní kapaliny bez 
zvláštních požadavků, ale přívod kapaliny do místa řezu musí být pod vysokým tlakem [24]. 

Kubický nitrid boru se používá primárně pro obrábění kalených ocelí i tvrzených litin 
a nahrazuje tak brousící operace. Svou tvrdost si zachovává i při vysokých teplotách kolem 
2000 °C. KNB je velmi drahý řezný materiál a k docílení ekonomického procesu obrábění se 
doporučuje minimální tvrdost obráběného materiálu 45 HRC. 
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3 CHARAKTERISTIKA POVLAKOVACÍCH METOD A TYPY 
NANÁŠENÍ POVLAKŮ 

Povlakování se stalo významnou metodou úpravy nástrojů, která zvyšuje nejen jejich 
otěruvzdornost. První z funkčních povlaků byl povlak TiC, který byl vyroben v roce 1952 
německým podnikem Metallgesllschaft AG. Od doby prvních povlaků se dosáhlo velkého 
pokroku v kombinaci podkladového materiálu a druhu povlaku), kde k největšímu pokroku 
došlo právě v povlakování slinutých karbidů [19]. 

3.1 Generační dělení povlaků 
Dříve stačilo několik druhů povlaků, ale se zvyšujícími se nároky na mechanické 

a fyzikální vlastnosti řezných materiálů musí být každoročně vyvíjeno a zdokonalováno spousta 
druhů povlaků pro různé aplikace. Nejčastěji se pro povlakování slinutých karbidů uvádí toto 
generační dělení povlaků [19]: 
3.1.1 Povlak 1. generace 

Jedná se o jednovrstvý povlak, převážně o povlak TiC, který dosahuje tloušťky cca 6 μm. 
Tento typ povlaku bohužel vykazuje velkou adhezi tenké vrstvy k podkladovému materiálu. 
Důvodem byla technologie výroby, kde na rozhraní povlak X materiál docházelo ke vzniku 
ε – fáze = podvojný karbid (Co, W), (Co, W)12. Následkem bylo odlupování povlaku od 
materiálu a tím došlo ke zničení nástroje. 
3.1.2 Povlak 2. generace 

Povlaky této generace jsou tenké jednovrstvé povlaky, mezi které patří třeba TiC, TiN, 
TiCN. Na rozdíl od 1. generace povlaků, zde již nevzniká ε-fáze (materiál X povlak). Díky 
tomuto zdokonalení technologie již nedochází k odlupování povlaku a lze vytvářet vrstvy větší 
tloušťky a to až do 10 μm. 
3.1.3 Povlak 3. generace 

Vícevrstvé povlaky, které jsou vyráběny ve dvou, třech a více vrstvách s ostře 
hraničenými přechody mezi jednotlivými vrstvami povlaků. Vrstvy jsou na sebe pokládány 
s jistou hierarchií, kde jako první se nanáší vrstvy s lepší přilnavostí k podkladu, ale s nižší 
odolností na opotřebení (TiC-Al2O3). Jako poslední se volí povlak s vysokou tvrdostí, odolností 
proti opotřebení a oxidaci při vyšších teplotách (TiC-Al2O3-TiN). 
3.1.4 Povlak 4. generace 

Jedná se o multivrstvý povlak (velmi často více než 10 vrstev), kde přechody mezi 
vrstvami jsou více či méně výrazné. Povlakovací materiály se používají stejné jako 
u 3. generace. Jejich výroba spočívá v cíleně řízené atmosféře v povlakovacím zařízení. Jejich 
velkou výhodou je odklánění a zpomalení šíření trhlin směrem k substrátu. Tuto vlastnost mají 
i povlaky s nanokrystalickou strukturou a zbytkovým tlakovým napětím. Mezi povlaky 
4. generace lze zařadit také diamant, nanokompozit, supermřížkový povlak i povlaky 
z kubického nitridu boru. 
3.1.5 Diamantové povlaky 

Tyto povlaky jsou vyrobeny z polykrystalického diamantu. Polykrystalický diamant má 
relativně vysokou povrchovou drsnost. Tato vlastnost komplikuje použití na řezných nástrojích. 
Při nanášení povlaku se využívá metody CVD, kterou se docílí nanesení mikrokrystalického 
či nanokrystalického povlaku. Materiál má vysokou tepelnou vodivost s malým součinitelem 
tření, ale má nízkou houževnatostí. 
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3.1.6 Nanokompozitní povlaky 
Nanokrystalický kompozit, který má minimálně dvě složky materiálu. Jedna z těchto 

složek je krystalická, ale materiály nesmí být rozpustné ve vzájemném styku. Materiál je 
termodynamicky stabilní, a to i z hlediska zrnitosti kde při teplotách nad 1000 °C zrno neroste. 
Hranice zrn zde slouží jako zábrana proti šíření poruch.  
3.1.7 Nanostrukturní vrstvy 

Jde o vytvoření velmi tenkých (tloušťka atomárních mřížek) povlaků do celistvé 
soustavy. Výsledný povrch má vyšší tvrdost, protože vrstvy o konstantních tloušťkách ovlivní 
krystalografickou strukturu jednotlivých tenkých vrstev. Pro dosažení nanovrstev s těmito 
vlastnostmi je při procesu nanášení tvrdých povlaků a s rotací substrátu.  
3.1.8 Multivrstvy 

Pro dosažení optimálních řezných podmínek se využívá nanášení více vrstev povlaků. 
Výroba multivrstev se razantně liší svým fyzikálním chováním oproti klasické homogenní 
vrstvě. Výška každé jednotlivé vrstev je kolem 10 nm, ale je závislá na druhu tvořeného 
povlaku. Výhodou multivrstev je zvýšená odolnost proti šíření trhlin a vyšší měrná tvrdost 
celého povlaku. 

 a) 

 

b) 

 
Obr. 3.1  Vrstvy povlaku na: a) Slinutém karbidu b) křemíkové destičce [35]. 

3.1.9 Gradientní vrstvy 
Jedná se o tenké vrstvy kladené na povrch podkladového materiálu, které ovlivňují 

výsledné vlastnosti povlaku. Využívají se pro lepší spojení substrátu s nanášeným povlakem. 
Tyto vrstvy lze rozdělit na vrstvy odolné proti opotřebení a houževnaté vrstvy. Jednotlivé vrstvy 
se upravují před povlakováním CVD či PVD metodou. Pro každý povlak byly vyvinuty typy 
povrchových úprav pro docílení nejlepších vlastností. Hlavním klíčem gradientních vrstev je 
termodynamická vazba mezi titanem a dusíkem. Gradientní vrstvy se používají jako 
přechodová vrstva mezi povlakem a substrátem a zmírňuje termomechanické napětí a tím 
zvyšuje životnost povlakovaného nástroje. 

 

   
Obr. 3.2 Příklad povlaků nanesených na vrstvu se sníženým obsahem kubického WC [36]. 
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3.2 Charakteristika hlavních metod povlakování 
Povlaky zajišťují řezným nástrojům lepší mechanické vlastnosti, výrazně zvyšují 

životnost nástrojů a dovoluje jim pracovat za vyšších posuvových a řezných rychlostí při 
obrábění. Nejdůležitější vlastností je odolnost proti opotřebení a s ní spojená tvrdost řezného 
nástroje. Povlak je na nástroj nanášen v podobě vrstev, které se pohybují v rozmezí 1-7 μm. 
Povlakování se dá rozdělit na dvě základní metody: 

Metoda CVD - jedná se o zkratku z anglického Chemical Vapour Deposition neboli 
chemická depozice z plynné fáze. Již od 90. let minulého století se jedná 
o hlavní metodu pro povlakování řezných nástrojů ze slinutých karbidů. 
Povlakování probíhá při vysokých teplotách v rozmezí 1000-1200 °C. 
Při této teplotě reagují plynné chemické sloučeniny v plazmě, a to 
v blízkosti povlakovaného povrchu, kde se následně uloží v podobě 
vrstvy povlaku [19,37,38,39]. [19] [37] [38] [39] 

Metoda PVD - zkratka je odvozena od anglického názvu Physical Vapour Deposition 
v překladu fyzikální depozice vrstev. Tato metoda povlakování pracuje 
za nízkých teplot obvykle pod 500 °C. Dříve byla určena pro 
povlakování HSS ocelí, protože díky nízké teplotě nedochází 
k tepelnému ovlivnění již zušlechtěného nástroje. Dnes je tato metoda 
úspěšně používána i pro povlakování slinutých karbidů [19,38,40]. [19] 
[40] [38] 

3.3 Metoda povlakování CVD (Chemical Vapour Deposition) 
Tato metoda je založena na chemickém procesu, kdy jsou do reaktoru přivedena plynná 

činidla (musí být stabilní, ale s obsahem prchavých látek např.: AlCl3, TiCl4). Tato činidla se 
aktivují dodanou energií v podobě tepla a poté se pomocí heterogenní reakce přenesou na 
povlakovaný povrch. Dodaná energie může být u v podobě laseru nebo plazmového oblouku. 
Nedílnou součástí je potřeba i nekovový reaktivní plyn např. NH4, CH4, N2 [41]. 

 

 
Obr. 3.3 Reaktor s vyhřívanou podložkou – dle [42]. 

 

Nejčastěji se používají dva druhy reaktorů. Reaktor s chladnou stěnou má pouze 
vyhřívání substrátu pomocí endotermické reakce. Takto vyhřátý substrát bude mít vyšší teplotu 
než samotná stěna reaktoru, a tudíž na něm bude probíhat reakce primárně. Naopak reaktor 
s horkou stěnou mají jak substrát, tak stěna reaktoru stejnou teplotu což způsobuje depozici 
povlaku na stěnu reaktoru. Tento typ reaktoru se využívá pro exotermické reakce, protože 
zabraňuje vzniku nežádoucích nánosů. 
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3.3.1 Metoda LPCVD 

Jedná se o nízkotlakou metodu CVD (Low Presure CVD). Nejčastěji se používá pro 
povlakování polovodičových součástí. Do komory reaktoru o teplotě 300-900 °C a tlaku 
30 - 250 Pa je přiváděn reakční plyn. Reaktor je vytápěn křemíkovou trubicí a břitové destičky 
jsou vloženy do křemíkového držáku, kolmo ke směru průtoku plynu. Touto metodou vznikají 
stejnoměrné vrstvy povlaku a lze použít i na rozměrnější plochy. Nevýhodou je pomalá rychlost 
depozice a používání hořlavých a korozivních plynů [43]. 

 
Obr. 3.4 Reaktor typu LPCVD – dle [44]. 

3.3.2 Metoda MTCVD 
Zkratka vychází z anglického názvu (Medium Temperature CVD). Povlak se nanáší při 

teplotách 800-900 °C díky čemuž nedochází k tvorbě trhlin v povlaku. Nanesené vrstvy mají 
zvýšenou tuhost a odolnost proti opotřebení, ale vyšší drsnost. Tyto vlastnosti předurčují povlak 
pro širší škálu použití [44, 45]. [45] [46] 

 
3.3.3 Metoda HFCVD 

Z anglického názvu Hot Filament CVD je patrné, že je metoda založena na žhavícím 
wolframovém vláknu (až 2400 °C) a to ve vakuové komoře kde je umístěno zhruba 80 mm od 
substrátu. Pro rovnoměrné rozložení plynu slouží mřížka, která je umístěna nad žhavícím 
drátem. Pod touto mřížkou se nachází chlazený držák se substrátem. Oproti klasické metodě 
CVD má tato metoda rychlejší depozici povlaků. Nejčastěji se používá pro nanášení 
diamantových povlaků na nástroje [47]. 

 
3.3.4 Metoda APCVD 

Jedná se o metodu povlakování při atmosférickém tlaku, jak už plyne z anglického 
názvu Atmosphere Pressure CVD. Na dopravní pás je umístěn substrát a posuvem pásu je 
dopraven do reaktoru. V reaktoru nejdřív projde plynovým závěsem tvořeným dusíkem 
o vysoké rychlosti toku. Uprostřed reaktoru se nachází trysky s reakčním plynem, který je 
nanášen přímo na vyhřátý substrát. Metoda je vysoce produktivní, ale reaktor potřebuje větší 
údržbu kvůli nutnosti častého čištění reaktoru [47,48]. [48] [49] 
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Obr. 3.5 Reaktor typu APCVD - dle [44]. 

3.3.5 Metoda LICVD (LCVD) 
Metoda využívající depozice mikročástic povlaku pomocí laserového paprsku (Laser 

Induced CVD). Substrát je umístěn v reaktoru společně s procesním plynem a k přesunu 
pevných částic se využívá laserového paprsku zaměřeného přímo na substrát, který je daným 
paprskem zahříván. Využití laseru k ohřevu substrátu nám zajišťuje vrstvu povlaku v řádu 
několika mikrometrů. K vytváření povlaku se využívá metody pyrolytické (ohřev sumstrátu na 
vysokou teplotu > rozkládání molekul na mezifázové rozhraní > uložení na povrchu) nebo 
metody fotolytické (štěpení molekul fotochemickou reakcí > tvorba povlaku na substrátu). 
Pyrolytická metoda poskytuje vhodné vlastnosti povlaku s vysokou rychlostí povlakování [48]. 
3.3.6 Metoda ALD 

Pomocí této metody se dosahuje požadovaných multivrstev chemickou reakcí z plynné 
fáze. Dochází k tvorbě vrstev na atomární úrovni, jak lze odvodit od původního názvu Atomic 
Layer Deposition. Metoda je založena na využívání pulzování procesních plynů k tvorbě vrstvy 
po vrstvě. Primární procesní plyn vytvoří na substrátu základní vrstvu a sekundární plyn reaguje 
s již vytvořenou vrstvou. Každý cyklis (pulz prvního plynu a poté druhého plynu) vytvoří jednu 
monovrstvu a finální tloušťka povlaku se odvíjí od počtů provedených pulzů. Celý proces 
probíhá při teplotě 100-400 °C [44]. 

 
Obr. 3.6 Reakční komora při ALD povlakování [44]. 

3.3.7 Metoda MWCVD 
Zkratka pro tuto metodu vznikla z anglického názvu Mikrowave Plasma CVD 

a popisuje proces založený na nanesení povlaku pomocí plazmy a mikrovln, které ovlivňují 
povlak. Využívá se pro tvorbu hladkého diamantového povlaku o velké ploše. Nanesený povlak 
se skládá z diamantových krystalů, které mají velikost od 5 do 20 nm. Principem metody je 
reakční plyn procházející přes mřížku a mikrovlné pole kde dojde k vytvoření plazmy. 
Dopadající částice plazmy vytváří na substrátu požadovaný povlak. Velkou výhodou této 
metody je možnost použití oxidačních druhů plynů [50]. 
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3.3.8 Metoda HiPIMS 
Anglický název High Power Impulse Magnetron Sputtering naznačuje, že se jedná 

o nanášení povlaků pomocí vysokonapěťových impulzů magnetronovým naprašováním. Tato 
metoda kombinuje výhody magnetového naprašování a obloukového odpařování. Generátory 
předají náboj (několik MW) do plazmy o velké hustotě. Takto zažehnuté plazma vytvoří na 
povrhu nástroje výsledný povlak. Povlak má velmi dobrou odolnost proti opotřebení a díky 
skvělé přilnavosti i odolnost proti tvorbě trhlin [37,50]. [37] 

 

Obr. 3.7 Schéma reaktoru HiPIMS [51]. 

3.3.9 Metoda TETRABOND 
Tato metoda vychází z metody PVD a jedná se o fyzikální depozici par s využitím 

obloukové metody. Lze dosáhnout extrémně tenkých vrstev pomocí posíleného oblouku. 
Nejčastěji se touto metodou vytváří nehydrogenový diamant. Není zde nutnost chlazení díky 
nízkým provozním teplotám, které nepřesahují 150°C. Výsledná tloušťka diamantového 
povlaku se pohybuje mezi 0,4 a 1,5 μm [52]. 
3.3.10 Metoda CACVD 

Jedná se o princip využívající lavinovitý plazmatický výboj (Cascade Arc plasma-
assisted CVD). Reaktor pracuje v prostředí plynů Ar-H2-CH4 za tlaků od 13 Pa po atmosférický 
tlak a překonává tak nevýhody obvyklých metod. Komora reaktoru je válcového tvaru s výškou 
nad 1 m a vzniká v ní homogenní plazmové pole. Stěny reaktoru jsou chlazeny vodou, aby se 
zabránilo přehřátí komory. Substrát je umístěn v držácích a vytváří vnitřní obal za účelem 
udržení výbojů v prostoru mezi rozmístěnými substráty. Tato metoda se využívá k nanášení 
diamantových povlaků [45]. 
3.3.11 Metoda PECVD (PACVD) 

Tento proces je založen na depozici pomocí plazmy. Složky plynné fáze reagují 
a elektrické výboje reagují se substrátem a vytvářejí na jeho povrchu pevný film. Molekuly 
jednotlivých plynů jsou oddělovány elektrony a následně dopadají na povrchu substrátu, kde 
reagují s volnými molekulami a vytvářejí tenkou vrstvu. Celý proces lze provádět při teplotách 
nižších než 300 °C. Při vyšší teplotě substrátu se na povrchu nakumuluje více energie, čímž se 
docílí jednoduššího pronikání atomů do slabších míst. Naopak při nižší teplotě jsou atomy 
brzděny a výsledný povlak má nižší hustotu s více vadami. Největší výhodou této metody je 
tvorba povlaků za nižších teplot s dobrou přilnavostí a rychlou depozicí povlaku. Metoda 
PECVD (Plasma Enhanced CVD) je vylepšenou metodou PACVD (Plasma Assited CVD) [45]. 
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3.4 Metoda povlakování PVD (Physical Vapour Deposition) 
Princip metody je ve vytváření povlaků pomocí kondenzace atomů při tlaku 0,1-1 Pa, 

které se uvolňují ze zdroje částic pomocí naprašování nebo odpařováním. Ionizace způsobí 
u uvolněných částic reakci s atmosférou komory (inertní plyne Ar a neinertní plyn N2) a částice 
jsou dále urychlovány k povrchu substrátu za pomocí záporného předpětí. Takto urychlené 
atomy se po dopadu spojí s již dopadnutými atomy pomocí pohyblivostí po povrchu. Vrstva 
povlaku je tedy tvořena jednotlivými dopadajícími atomy, které se usazují ve formě již zmíněné 
homogenní vrstvy povlaku (viz. obr. 3.8) [19,52]. [19] [53] 

 

 
Obr. 3.8 Schéma znázorňující znik PVD povlaku [19]. 

 
Velkou nevýhodou PVD metod je umístění nástrojů do tzv. rotačních držáků a složitý 

vakuový systém.  Rotační držáky se při metodě používají, aby se zajistilo rovnoměrné nanesení 
povlaku. Na druhou stranou je největší výhodou PVD metod dokonalé nanesení povlaku i na 
ostré hrany [19,52].  [19] [53] 

 
3.4.1 Naprašování 

Jedná se o jednu z nejjednodušších metod pro nanesení PVD povlaku na nástroj. 
Naprašování probíhá při nízkém tlaku pod 0,7 Pa. Nízký tlak zajistí, že nedojde ke kolizi 
odprášených částic s molekulami plynu při pohybu ze zdroje směrem k substrátu. Tato metoda 
nám zajišťuje tvorbu tenkých povlaků z těžkotavitelných materiálů, a to bez předehřevu 
substrátů.  

 
Naprašování doutnavým výbojem rovinné diody 

Naprašovací zařízení je složeno z katody v podobě substrátu (targetu), držáku substrátu, 
vakuové komory, čerpacího systému, odprašovacího plynu a zdroje tepla (energie). Substrátu 
je dán vysoký záporný potenciál (v řádu tisíce voltů). Elektrické pole vytvoří doutnavý výboj, 
který hoří v inertním plynu Ar (velmi zředěný) ve vakuové komoře, která zastává funkci anody, 
s tlakem 10-2 až 10-5. Nad záporně nabitým substrátem se díky výboji udržuje argonová plazma. 
Kladné elektrony argonové plazmy jsou pomocí elektrického pole urychleny směrem 
k substrátu, kde dojde při dopadu k odprašování jednotlivých molekul či atomů v důsledku 
pohybové energie [35,53]. [35] [41] 

Výhodou této metody je menší teplota depozice a tím i menší vnitřní pnutí v povlaku. 
Další výhodou je velká škála materiálů substrátu jako jsou kovy, slitiny, polovodiče, 
supravodiče, polymery a směsi. Nevýhodou je pak nízká rychlost depozice a slabší adheze 
k substrátu [41]. 
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Magnetronové naprašování 
Principe této metody je substrát (terč) umístěný v silném magnetickém poli o síle 

několika stovek gaussů. Katoda v podobě substrátu je bombardována částicemi z vytvořeného 
plazmatu. Magnetické pole směřuje částice do středu což zajišťuje mnohem koncentrovanější 
depozice. Za předpokladu, že bude hlavice katody stejného tvaru jako na obr. 3.9, bude 
depoziční proces probíhat po kružnici od katody k anodě. To zajistí efektivní rozptyl částic bez 
depozice do krajů komory [35,54]. [35] [54] 

    
Obr. 3.9 Proces magnetronového naprašování – dle [55]. 

Výhodou této metody je snadná a rychlá depozice i těžkotavitelných materiálů. Další 
výhodou je, že je touto metodou možno vytvořit homogenní depoziční vrstvu i na větších 
plochách. Mezi nevýhody lze zařadit omezenou možnost volby materiálu u terče a potíže 
vznikající při jejich výrobě [19]. 
Naprašování Iontovým paprskem  

Tato metoda zajišťuje vysokou čistotu povlaku a jeho lepší adheze. Naprašování se 
provádí při nízkém tlaku kolem 0,01 Pa a substrát není zahříván, protože není v přímém 
kontaktu s plazmou. U metody IBSD je iontový paprsek (inertní nebo reaktivní plyn v iontovém 
zdroji), o vysoké energii až tisíce eV, zaměřený na požadovaný terč. Po zásahu iontovým 
paprskem jsou z terče uvolněny odprášené složky, které jsou zachytávány substrátem, jak lze 
vidět na obr. 3.11. Aby nedošlo k oddělení zdroje plazmy od substrátu je nutné u substrátu řídit 
tlak, teplotu a typ nanášených částic [35,19]. [35] [19] 

  
Obr. 3.10 IBAD schéma [56]. Obr. 3.11 IBSD schém.a [56]. 

Metoda IBAD je založená na depozici s asistencí iontového paprsku. Iontový paprsek 
tedy míří na substrát a ten je povlakován proudem par přes elektronový paprsek. 

M 

+ E 
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Radiofrekvenční napařování 
Metoda využívá depozice povlaků z nevodivého terče, ze kterého v konsekvenci 

akumulace elektrického náboje na povrchu nelze získat potřebný materiál přiložením 
stejnosměrného proudu [19]. 

K vybuzení plazmy a elektronů se zde využívá vysokofrekvenčních signálů o rozsahu 
5–30 MHz. Tím vznikne mezi terčem a substrátem elektrické pole potřebné pro naprašování. 
Celý proces probíhá při nízkém tlaku 0,6-10 Pa z důvodu vysokofrekvenčně kmitajícím 
elektronům, které získávají dostatek energie k ionizujícím srážkám. Výhoda této metody je 
v možnosti vytvářet rozličné druhy povlaků jak vodivých, polovodivých i nevodivých [19,35]. 
[19] [35] 
3.4.2 Napařování 

Proces napařování se koná při tlaku 10-3 až 10-8 Pa a kvůli působení vakua dosahuje 
střední volná dráha, v porovnání se vzdáleností targetu od zdroje, velkých rozměrů 102 až 
107 cm. Atomy uvolněné odpařováním putují prostředím takřka bez žádných kolizí s jinými 
molekulami, díky čemuž dochází k nerovnoměrnému nanášení povlaku. K tvorbě největší 
vrstvy dochází nad terčem a vrstva se snižuje s rostoucí vzdáleností od terče [35]. 

Pro dosažení rovnoměrnějšího nanášení povlakové vrstvy je využíván pomocný plyn 
(nejčastěji Ar), který je přiváděn do komory o tlaku 0,7 – 26,7 Pa. Plyn zajistí, že odpařené 
složky přijdou do kolize s více molekulami a tím se povlak rovnoměrněji nanese [35]. 

       
Obr. 3.12 Odporové vyhřívané odpařovací tyče [57]. 

Dalšími možnostmi je, že se substrát napojí na přepětí, střídavý proud nebo se jednoduše 
ohřeje. Tohoto nahřátí lze docílit pomocí několika metod např.: využití laseru, indukčně nebo 
odporem. Odporové ohřívání substrátu patří mezi nejednoduší možné způsoby pro potřebnou 
změnu teploty substrátu. Pro toto odporové ohřátí se používají topná tělíska různých tvarů 
a velikostí, které jsou vyrobeny z těžkotavitelných materiálů, aby vydrželi vysokoteplotní 
namáhání [19]. 
 
Odpařování elektronovým paprskem 

K povlakování se využívá elektronový svazek s vysokým výkonem získaným za 
pomocí elektronového děla. Vypálený elektronový paprsek začne po dopadu tavit materiál, 
který se odpařuje a odpařené částice se ukládají na povlakovaný materiál v podobě homogenní 
vrstvy povlaku. Paprsek slouží pro předehřev podkladového materiálu [19]. 
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Obloukové odpařování 
Jedná se o nejpoužívanější metodu povlakování PVD. Na povrchu katody dojde 

k vytvoření výboje o nízkém napětí a vysokém proudu. Takto vzniklý výboj se soustřeďuje do 
katodové skvrny (malá oblast) kde vytvoří teplotu okolo 15000 °C.  To dodá katodovému 
materiálu vysokou rychlost a usadí se do malého kráteru na povrchu katody. Po krátkém čase 
katodová skvrna zhasne a objeví se na jiném místě v blízkosti minulého kráteru. Přidáním 
reaktivního plynu do procesu začne vznikat na povrchu substrátu tenká vrstva povlaku [19]. 
Laserem indukované napařování 

Principem metody je indukované odpařování materiálu z terče, který tvoří katodu. 
K odpařování dochází v důsledku působení laserového paprsku. Předností této metody je vznik 
vysokoenergetických složek, které zvyšují jakost deponované vrstvy [58]. 
3.4.3 Iontová Implantace 

Tato metoda umožňuje nanášení povlaků rozmanitého složení a dobrých mechanických 
vlastností. Povlakovat se dají i plasty nebo tepelně zušlechtěné materiály. Iontová Implantace 
vychází z principu PVD metody. K uvolňování iontů z terče může docházet odpařováním, 
odprašováním i z plynné složky [35]. 

Celý proces probíhá při nízkém tlaku 0,01-10 Pa a roste při něm nanášená vrstva 
kondenzací z plynného skupenství. Na substrát dopadají ionty z plazmatu o energii 50-1000 V 
(elektrické napětí přiváděné na substrát udává energii). Dochází k iontovému čištění, které 
umožňuje přípravu povrchu před depozicí a odstranění špatně vázaných atomů z rostoucí vrstvy 
odprašováním. Dopadající ionty výrazně ovlivňují vlastnosti takto vznikající vrstvy. Mají vliv 
na tvrdost, adhezi k substrátu i vnitřní pnutí). Dále dovolují tvorbu sloučenin při teplotě 
podstatně nižší, než je rovnovážná chemická reakce [59,60]. [59] [60] 

Výhodou metody iontové implantace je, že je možné při nasycování iontů překročit mez 
rozpustnosti dané slitiny. Do slitin kovů je pak možno zavádět takřka jakýkoliv chemický 
prvek. 

 

 
Obr. 3.13 Schéma procesu nanášení povlaku TiCN ovloukovou iontovou implantací [24]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
V experimentální části byl popsán zkušební materiál, stroj, nástroje a měřící aparatura. 

Sledovalo se hned několik parametrů, kde nejdůležitějším parametrem je řezná síla Fc a celková 
řezná síla F. Dalšími parametry bylo opotřebení vyměnitelných břitových destiček, tvary 
a tvorba třísky a drsnost povrchu vzniklá po obrábění jednotlivými typy destiček. 

4.1 Materiál obrobku 
Materiál byl dodán ve formě kulatiny o průměru D= 60 mm a délce L= 900 mm. Kvůli 

nedostatku informací o původu a složení materiálu byl polotovar podroben spektrální analýze 
pro získání potřebných informací (viz Tab. 4.1). Dle získaných dat se materiál nejvíce podobá 
ruskému materiálu označovanému jako OCHN3MFA (Tab. 4.2). Pro srovnání byly nalezeny 
podobnosti u materiálů dle STN (ČSN) 16 431 (Tab. 4.3) a 16 440 (Tab. 4.4). Materiál byl také 
podroben metalografickým zkouškám, kde byla zjištěna tvrdost 500 HV a pevnost v tahu 
1200 - 1500 MPa. 

 
Obr. 4.1 Dodaný polotovar o délce 900 mm a průmeru 60 mm upnutý v soustruhu. 

Tab.  4.1 Spektrální analýza zkušebního materiálu 
 C Mn Si Cr Ni Mo V P S 
Spektrální 
analýza 0,403 0,3 0,32 1,19 3,275 0,523 0,1363 0,01 0,01 

 
Tab.  4.2 Chemické složení ruského materiálu OCHN3MFA 

OCHN3MFA C Mn Si Cr Ni Mo V P S 
min 0,33 0,25 0,17 1,2 3 0,35 0,1 - - 
max 0,4 0,5 0,37 1,5 3,5 0,45 0,8 - - 

 
Tab.  4.3 Chemické složení materiálu dle ČSN 16 431 

16 431 C Mn Si Cr Ni Mo V P S 
min 0,25 0,4 - 1,2 1,8 0,35 0,05 - - 
max 0,32 0,6 0,37 1,6 2,3 0,45 0,1 0,035 0,035 

 
Tab.  4.4 Chemické složení materiálu dle ČSN 16 440 

16 440 C Mn Si Cr Ni Mo V P S 
min 0,3 0,4 0,17 0,6 3,2 - - - - 
max 0,4 0,8 0,37 1 3,7 - - 0,035 0,035 
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4.2 Obráběcí stroj 
Testování probíhalo na soustruhu SU 50 A, který je součástí strojového parku Ústavu 

strojírenské technologie FSI VUT v Brně, který je určen pro přesné soustružení kusové 
i malosériové výroby středních velikostí. Uspořádání podélných a příčných narážek na otočném 
bubínku dovoluje soustružení složitějších obrobků s odstupňovanými délkami a průměry. 
Suport je vybaven speciální otočnou hlavou s rychle vyměnitelnými výškově nastavitelnými 
nožovými držáky. Tato nožová hlava byla pro účely testování vyměněna za dynamometr Kistler 
s nožovým držákem. Ke stroji je napojený digitální měřič otáček pro jejich přesnější regulaci. 

 
Obr. 4.2 Soustruh SUV 50 A. 

Technické parametry stroje: 
Vnější rozměry stolu: 1180x3900 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Otáčky vřetene: 1102-1400 𝑜𝑜𝑜𝑜 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛−1 
Podélný posuv: 0,027-3,8 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑜𝑜𝑜𝑜 
Příčný posuv: 0,013-1,9 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑜𝑜𝑜𝑜 
Výkon 11 𝑘𝑘𝑘𝑘 

4.3 Obráběcí nástroje 
Pro zkoušky bylo vybráno 8 typů vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů 

od firmy Seco. Destičky se od sebe liší geometrií ostří tak i tvarem utvařeče třísek. Pro 
přehlednější orientaci a práci s daty byly destičky označeny písmeny A-H (viz Tab. 4.5). 

Tab.  4.5 Seznam zkušebních břitových destiček [61,62]. [61] [62] 
Označení 
destičky Seco značení Třída řezného 

materiálu 
Rádius 
špičky 

Teoretická 
délka břitu Destička 

A CNMG120408-M5 TP0501 0,8 mm 
12,9 mm 

 
 

B CNMG120412-M5 TP0501 1,2 mm 
C CNMG120408-M6 TP0501 0,8 mm 
D CNMG120408-M6 TP1501 0,8 mm 
E WNMG080408-M5 TP0501 0,8 mm 

8,7 mm 
 

 

F WNMG080408-M3 TP0501 0,8 mm 
G WNMG080412-M3 TP0501 1,2 mm 
H WNMG080408-M5 TP1501 0,8 mm 
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Vybrané VBD jsou opatřeny povlakem definovaným označením třídou řezného 
materiálu. V našem případě se u obou druhů jedná o povlak Ti(C, N)+Al2O3+Cr. Třída TP0501 
i TP1501 je charakteristická svou vysokou odolností vůči vysokým teplotám a odolnosti proti 
opotřebení. Třída TP0501 je vhodná pro obrábění legovaných ocelí a také pro náročné operace 
u litin [62]. 

a) 

 

b) 

 
Obr. 4.3 Typy použitých utvařečů na VBD tvaru C: a) utvařeč typu M5, b) utvařeč typu M6 [61]. 

 

c) 

 

d) 

 
Obr.4.4 Typy použitých utvařečů na VBD tvaru W: c) utvařeč typu M3, d) utvařeč typu M5 [61]. 

4.4 Nastavené řezné podmínky 
Pro všech osm destiček byla stanovena konstantní řezná rychlost vc = 180 m/min. Každá 

destička byla podrobena 12 průjezdům o délce 100 mm. Destička byla upnuta do nožového 
držáku a byly provedeny první 3 průjezdy, poté se zvýšil posuv na otáčku a celý proces se 
opakoval. K docílení konstantní řezné rychlosti bylo nutné zvyšovat otáčky se snižujícím 
se průměrem obrobku. Všechny nastavené řezné podmínky jsou uvedeny v tab. 4.6. 
Tab. 4.6 Nastavené řezné podmínky pro obrábění  

ØD ap Průjezd posuv na otáčku f n vc 

[mm] [mm] - [mm] [min-1] [m/min] 

60 1 1 
f1 0,22 

950 

180 

58 1 2 990 
56 1 3 1020 
54 1 4 

f2 0,25 
1060 

52 1 5 1100 
50 1 6 1140 
48 1 7 

f3 0,34 
1190 

46 1 8 1240 
44 1 9 1300 
42 1 10 

f4 0,41 
1360 

40 1 11 1430 
38 1 12 1500 

4.5 Průběh experimentu 
Materiál byl upnut do sklíčidla a s využitím koníka se zajistila jeho přesná poloha. 

Nožový držák byl ustaven do nožové hlavy, která byla podložena dynamometrem KISTLER 
9257B. Tento dynamometr byl přes rozbočovač napojen do zesilovače KISTELR 5070A11000. 
Zesilovač zpracoval signál a přenesl data do notebooku kde přes software Dynaware byla 
zpracována data z měření. Celé schéma zapojení lze vidět v kapitole 4.6 na obr. 4.8. Bylo 
provedeno kalibrační měření pomocí závaží pro zajištění správnosti výsledných dat. 
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Jako první byla testována vyměnitelná břitová destička firmy SECO CNMG120408-M5 
s označením A. Destička byla upnuta do nožového držáku DCLNR2525M12-M od firmy 
SECO. Poté byl spuštěn stroj společně s přívodem chladící kapaliny. V softwaru Dynaware 
byla spuštěna sekvence měření a poté zapnut posuv soustruhu. Po dokončení operace byla 
zaznamenána maximální hodnota Fc a data uložena pro pozdější analýzu. Dále se změřila 
drsnost obrobku na třech místech (levá strana, střed a pravá strana) pomocí profiloměru Math 
Perthometer M2 s měřícím rozsahem 0-150 μm a odebral se vzorek obrobené třísky. Dalším 
krokem byla změna posuvu a začátek nového měření. 

 
Obr. 4.5 Usazená břitová destička typu A před obráběcím cyklem. 

Celý proces se vždy opakoval pro každou destičku od A do D. Poté se materiál otočil, 
byl vyměněn nožový držák za DWLNR2525M08, upnuta destička typu E a proces se opakoval 
pro destičky E-H. Celý sled procesů obrábění je zachycen na obr.4.6. 

 

 
Obr. 4.6 Vizualizace sektorů procesu obrábění dle typu destiček. 

 

  
Obr. 4.7 Fotografie destiček tvaru W a C z řezných zkoušek. 
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4.6 Analýza silového zatížení a jeho průběh 
Analýza silového zatížení byla provedena dynamometrem 9257B značky Kistler, který 

byl zapojen přes rozbočovač do nábojového zesilovače Kistler 5070A1100. Toto vybavení je 
k dispozici v laboratořích ÚST FSI VUT v Brně. S využitím softwaru Dynoware bylo 
provedeno měření silového zatížená při soustružení jednotlivými posuvy a destičkami. 
Vzorkovací frekvence byla nastavena na 3000 Hz. Takto naměřená data byla následně 
exportována do tabulkového editoru Excel. Získaná data byla vyfiltrována s využitím softwaru 
Matlab. Zapojení měřící aparatury lze vidět na obr. 4.1. 

 
Obr. 4.8 Scháma zapojení měřící aparatury.  

Ze získaných dat byla vypočtena výsledná síla F pomocí vzorce 1.7 z kapitoly 1.2.2. 
Dále byly vyhotoveny grafy průběhů sil F, FC, FN, FP při soustružení zkušebního materiálu. 
Následně bylo provedeno porovnání těchto grafů a jejich analýza pro získání nejideálnější 
destičky pro obrábění tohoto typu hlavňové oceli. 
4.6.1 Vývoj řezné síly pro destičku A s označením CNMG120408-M5 TP0501 

 
 

Obr. 4.9 Vývoj řezné síly Fc v závislosti na rostoucím posuvu na otáčku f pro destičku A. 
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Obr. 4.10 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,22 mm. 
 
 

 
Obr. 4.11 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,25 mm. 
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Obr. 4.12 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,34 mm. 
 

 
Obr. 4.13 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,41 mm. 
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4.6.2 Vývoj řezné síly pro destičku B s označením CNMG120412-M5 TP0501 
 

 
Obr. 4.14 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120412-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,22 mm. 
 

 
Obr. 4.15 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120412-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,25 mm. 
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Obr. 4.16 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120412-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,34 mm. 
 

 
Obr. 4.17 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120412-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,41 mm. 
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Obr. 4.18 Vývoj řezné síly Fc v závislosti na rostoucím posuvu na otáčku f pro destičku B. 

4.6.3 Vývoj řezné síly pro destičku C s označením CNMG120408-M6 TP0501 

 
 
Obr. 4.19 Vývoj řezné síly Fc v závislosti na rostoucím posuvu na otáčku f pro destičku C. 
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Obr. 4.20 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M6 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,22 mm. 
 
 

 
Obr. 4.21 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M6 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,25 mm. 
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Obr. 4.22 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M6 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,34 mm. 
 
 

 
Obr.  4.23 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M6 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,41 mm. 
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4.6.4 Vývoj řezné síly pro destičku D s označením CNMG120408-M6 TP0501 

 
Obr. 4.24 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M6 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,22 mm. 
 
 

 
Obr. 4.25 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M6 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,25 mm. 
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Obr. 4.26 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M6 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,34 mm. 
 

 
Obr. 4.27 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku CNMG120408-M6 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,41 mm. 
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Obr. 4.28 Vývoj řezné síly Fc v závislosti na rostoucím posuvu na otáčku f pro destičku D. 

4.6.5 Vývoj řezné síly pro destičku E s označením WNMG080408-M5 TP0501 

 
Obr. 4.29 Vývoj řezné síly Fc v závislosti na rostoucím posuvu na otáčku f pro destičku E. 
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Obr. 4.30 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,22 mm. 
 
 

 
Obr. 4.31 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,25 mm. 
 
  



 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
 

53 
 

 
Obr. 4.32 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,34 mm. 
 
 

 
Obr. 4.33 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,41 mm. 
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4.6.6 Vývoj řezné síly pro destičku F s označením WNMG080408-M3 TP0501 

 
Obr. 4.34 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M3 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,22 mm. 
 
 

 
Obr. 4.35 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M3 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,25 mm. 
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Obr. 4.36 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M3 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,34 mm. 
 
 

 
Obr. 4.37 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M3 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,41 mm. 
 



 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
 

56 
 

 
Obr. 4.38 Vývoj řezné síly Fc v závislosti na rostoucím posuvu na otáčku f pro destičku F. 

4.6.7 Vývoj řezné síly pro destičku G s označením WNMG080412-M3 TP0501 

 
Obr. 4.39 Vývoj řezné síly Fc v závislosti na rostoucím posuvu na otáčku f pro destičku G. 
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Obr. 4.40 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080412-M3 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,22 mm. 
 

 
Obr. 4.41Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080412-M3 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,25 mm. 
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Obr. 4.42 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080412-M3 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,34 mm. 
 
 

 
Obr. 4.43 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080412-M3 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,41 mm. 
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4.6.8 Vývoj řezné síly pro destičku H s označením WNMG080408-M5 TP1501 

 
Obr. 4.44 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,22 mm. 
 
 

 
Obr. 4.45 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,25 mm. 
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Obr. 4.46 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,34 mm. 
 

 
Obr. 4.47 Průběh silového zatížení v závislosti na čase pro destičku WNMG080408-M5 při 

soustružení zkušební oceli při posuvu na otáčku f = 0,41 mm. 
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Obr. 4.48 Vývoj řezné síly Fc v závislosti na rostoucím posuvu na otáčku f pro destičku H. 

 

4.6.9 Porovnání celkové síly F v závislosti na posuvu na otáčku a použité destičky 
Naměřené hodnoty celkové síly F byly vyfiltrovány a podrobeny analýze. Z výsledných 

dat byly vytvořeny grafy viz. obr. 4.49-4.52. Nejmenší celková síla byla zaznamenána při 
obrábění destičkou typu D, a to při všech řezných podmínkách (f1-f4). 

    
Obr. 4.49 Porovnání celkové síly F v závislosti na použité destičce při posuvu na otáčku f. 
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Obr. 4.50 Porovnání celkové síly F v závislosti na použité destičce při posuvu na otáčku f. 

 

 
Obr. 4.51 Porovnání celkové síly F v závislosti na použité destičce při posuvu na otáčku f. 

 

 
Obr. 4.52 Porovnání celkové síly F v závislosti na použité destičce při posuvu na otáčku f. 
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4.7 Opotřebení VBD a drsnot výsledného povrchu 
Tato podkapitola se zabývá předvedením vybraných fotografií z řezných zkoušek 

a jejich následnou analýzou, která bude shrnuta v závěru diplomové práce. V prvním bodě 
proběhlo porovnání opotřebení použitých břitových destiček s novými. Druhým krokem bylo 
srovnání třísek vzniklých při obrábění a posledním krokem byla analýza drsnosti povrchu a její 
vyhodnocení. 
4.7.1 Opotřebení vyměnitelných břitových destiček 

Po dokončení řezných zkoušek byly VBD nafoceny a bylo provedeno porovnání 
s novými břitovými destičkami (obr. 4.53 a 4.54). Na destičkách není znatelné opotřebení, což 
se dá připsat krátké době kdy byl daný nástroj v řezu. Zbytek fotografií je k nahlédnutí 
v příloze 1. 

   

   
Obr.4.53 Porovnání opotřebení břitové destičky A. 

 

   

   
Obr.4.54 Porovnání opotřebení břitové destičky E. 
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4.7.2 Tříska 
Dále byly nafoceny třísky vzniklé při obrábění a porovnávala se jejich kvalita s ohledem 

na délku, tvar a zabarvení. Nejlépe dopadly třísky při posuvu na otáčku f=0,41 mm (obr. 4.55). 
Kompletní srovnání třísek je k nahlédnutí v příloze 2 a příloze 3. 

  
Obr. 4.55 Přijatelné tvary třísek: a) Destička C při posuvu f=0,41 b) Destička G při posuvu f=0,25. 

 

  
Obr. 4.56 Nepřijatelné tvary třísek: a)Destička C při posuvu f=0,22 b)Destička B při posuvu f=0,22 

4.7.3 Drsnost povrchu  
V průběhu řezných zkoušek bylo prováděno měření drsnosti pomocí profiloměru Math 

Perthometer M2 a jejich hodnoty byly zaneseny do grafů (viz obr. 4.57 a 4.58). Nejlepšího 
povrchu bylo docíleno destičkou CNMG120412-M5 s označení B a to u všech hodnot posuvů. 
Dosažené hodnoty pro destičku B jsou uvedeny v tab. 4.7. Hodnoty pro další typy destiček jsou 
k nalezení v příloze 4. 
Tab. 4.7 Hodnoty drsnosti povrchu Ra a Rz pro destičku B 
Průjezd Posuv f Ra1 Rz1 Ra2 Rz2 Ra3 Rz3 Ra Rz ΔRa ΔRz 

- - [mm] [μm] [μm] [μm] [μm] [μm] [μm] [μm] [μm] [μm] [μm] 
1 

f1 
0,22 1,06 5,90 1,17 6,80 1,57 9,90 1,27 7,53 

1,22 6,74 2 0,22 0,85 4,00 1,16 6,40 1,32 7,00 1,11 5,80 
3 0,22 1,18 6,20 1,18 6,80 1,48 7,70 1,28 6,90 
4 

f2 
0,25 1,51 8,50 1,57 6,80 1,90 9,50 1,66 8,27 

1,77 8,69 5 0,25 1,60 7,30 1,65 7,30 2,04 11,00 1,76 8,53 
6 0,25 1,12 4,90 1,60 8,70 2,92 14,20 1,88 9,27 
7 

f3 
0,34 2,45 9,10 2,20 9,80 2,55 10,60 2,40 9,83 

2,35 9,80 8 0,34 2,38 10,90 2,39 9,80 2,08 8,60 2,28 9,77 
9 0,34 2,39 9,70 2,36 9,10 2,33 10,60 2,36 9,80 
10 

f4 
0,41 2,99 10,50 2,55 9,90 3,04 10,90 2,86 10,43 

2,87 11,60 11 0,41 2,89 12,40 2,74 10,90 2,98 13,40 2,87 12,23 
12 0,41 2,81 12,30 3,05 12,90 2,81 11,20 2,89 12,13 
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4.8 Vyhodnocení experimentu 
V poslední kapitole byly vyhodnoceny data získané v experimentální části. Došlo ke 

zhodnocení silového zatížení pro jednotlivé VBD při různých posuvech. Dále se sledovala 
hodnota drsnosti obrobeného povrchu v závislosti na typu použité destičky a řezných 
podmínkách. Bylo vyhodnoceno opotřebení vyměnitelných břitových destiček a tvary 
jednotlivých třísek z experimentu. 
4.8.1 Vyhodnocení silového zatížení 

Celková řezná síla byla nejmenší při použití destičky s interním označením D od firmy 
SECO TOOLS CNMG120408-M6 s řeznou třídou TP1501 a poloměrem špičky nástroje 
rε=0,8 mm. Destička dosáhla nejnižších hodnot zatížení při všech řezných podmínkách. 
Nejvyšších hodnot celkové řezné síly pak dosahovala destička B značením SECO TOOLS 
CNMG120412-M5 v celém rozsahu řezných podmínek s výjimkou posuvu na otáčku 
f=0,41 mm kde bylo dosaženo nejvyšší hodnoty při použití destičky E s označením 
WNMG080408-M5. Kompletní grafický přehled celkové řezné síly v závislosti na použité 
destičce a posuvu na otáčku lze nalézt v kapitole 4.6.9 na obr. 4.49-4.52. 
Tab. 4.8 Hodnoty celkové řezné síly F v závislosti na použité VBD a posuvu na otáčku 

  f1=0,22 mm f2=0,25 mm f3=0,34 mm f4=0,41 mm 
Destička A 768,90 [N] 813,78 [N] 966,32 [N] 1075,25 [N] 
Destička B 796,79 [N] 853,47 [N] 1007,00 [N] 1091,53 [N] 
Destička C 737,30 [N] 813,22 [N] 922,59 [N] 1095,89 [N] 
Destička D 717,67 [N] 779,54 [N] 918,60 [N] 1056,54 [N] 
Destička E 774,24 [N] 841,79 [N] 986,00 [N] 1136,24 [N] 
Destička F 746,90 [N] 818,78 [N] 954,01 [N] 1083,07 [N] 
Destička G 757,07 [N] 817,37 [N] 965,37 [N] 1058,66 [N] 
Destička H 773,95 [N] 839,80 [N] 1005,45 [N] 1091,78 [N] 

     
LEGENDA: Nejmenší průměrná hodnota řezné síly F  Největší průměrná hodnota řezné síly F 

4.8.2 Vyhodnocení opotřebení VBD 
Před zahájením zkoušek a po jejich ukončení byly všechny destičky vyfoceny, aby bylo 

možné porovnat vzniklé opotřebení nástroje. Z důvodu krátkodobých zkoušek však nevzniklo 
na vyměnitelných břitových destičkách měřitelné opotřebení. Pro získání relevantních dat by 
bylo potřeba provést dlouhodobé zkoušky při konstantních řezných podmínkách a vystavit 
VBD delšímu času v záběru. Fotografie VBD před a po experimentu jsou k dispozici 
v příloze 1. 
4.8.3 Vyhodnocení třísky 

V průběhu zkoušek byly při každé změně řezných podmínek odebrány vzorky třísky pro 
pozdější vyhodnocení. Následně byly pořízeny snímky třísek pod mikroskopem pro získání 
detailu napěchovaného materiálu. Poté byly jednotlivé třísky nafoceny pro vyhodnocení jejich 
tvaru a zabarvení. Nejlepších výsledků, tedy dělení třísky do krátkých segmentů, bylo docíleno 
při posuvu na otáčku f=0,41 mm, a to u všech typů destiček. Při posuvu na otáčku f=0,34 mm 
vznikaly dlouhé spirálovité třísky s výjimkou třísky obráběné destičkou F s označením 
WNMG080408-M3 kdy vznikala krátká drobivá tříska. Nejhůře dopadly vzorky odebírány při 
posuvu na otáčku f=0,22 mm, které měly tvar stužkové a smotané třísky. Všechny fotografie 
třísek jsou k dispozici v příloze 3 a detaily třísek v příloze 2. 
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4.8.4 Vyhodnocení drsnosti povrchu Ra a Rz 
Po každém průjezdu byly měřeny parametry drsnosti Ra a Rz vždy na třech místech 

obráběné plochy (začátek, střed, konec). Z těchto hodnot byla následně vytvořená průměrná 
hodnota drsnosti pro každý průjezd nástroje a data byla zanesena do tabulky. Při všech 
testovaných řezných podmínkách bylo docíleno nejnižší drsnosti, tedy nejlepšího výsledku, při 
použití destičky B s označením CNMG120412-M5. Nejčastější výskyt vysoké hodnoty 
drsnosti měla destička D s označením CNMG120408-M. Špatný povrch mohl být důsledkem 
místa řezu, který byl umístěn ve středu obráběné tyče a mohlo dojít ke vzniku vibrací, které 
následně ovlivnily i kvalitu povrchu. Všechny naměřené hodnoty pro jednotlivé destičky 
a řezné podmínky jsou uvedeny v tabulkách v příloze 4. 
Tab. 4.9 Hodnoty drsnosti povrchu v závislosti na použité VBD a posuvu na otáčku 
  

  
Typ použité destičky 

A B C D E F G H 
f=0,22 
[mm] 

Ra 1,50 1,22 1,74 1,79 1,51 3,31 1,65 1,50 
Rz 7,54 6,74 8,57 9,36 7,31 8,80 9,46 7,07 

f=0,25 
[mm] 

Ra 1,94 1,77 2,34 2,19 1,99 2,00 1,80 2,53 
Rz 9,43 8,69 10,34 10,27 9,39 10,24 9,11 8,12 

f=0,34 
[mm] 

Ra 2,86 2,35 3,11 3,42 2,96 3,04 2,76 2,84 
Rz 10,93 9,80 12,51 13,28 11,41 12,92 11,31 11,66 

f=0,41 
[mm] 

Ra 3,61 2,87 3,95 4,24 3,79 3,79 3,40 3,64 
Rz 13,43 11,60 14,09 15,33 13,70 14,22 14,18 13,42 

          
LEGENDA: Nejnižší naměřená drsnost povrchu Nevyšší naměřená drsnost povrchu 

 

 
Obr. 4.59 Vývoj drsnosti povrchu na použité destičce při posuvu f=0,21 mm. 
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Obr. 4.60 Vývoj drsnosti povrchu na použité destičce při posuvu f=0,25 mm. 

 
Obr. 4.61 Vývoj drsnosti povrchu na použité destičce při posuvu f=0,34 mm. 

 
Obr. 4.62 Vývoj drsnosti povrchu na použité destičce při posuvu f=0,41 mm.
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ZÁVĚR 
V teoretické části byla popsána metoda soustružení, základní pojmy, působící síly, 

rozložení silového zatížení, vyměnitelné břitové destičky, tvorba a tvary třísky a drsnost 
povrchu vzniklá po obrábění. Dále byly pospány řezné materiály jako např. řezná keramika, 
rychlořezná ocel a slinuté karbidy, které se používají pro obrábění různých druhů materiálů.  
Další kapitola navázala charakteristikou povlakovacích metod CVD a PVD, druhy povlaků 
a popisem jejich výroby. Teoretické znalosti pomohly při vypracování teoretické části a byly 
nedílnou součástí k vypracování experimentální části diplomové práce. 

V experimentální části bylo pozorováno hned několik parametrů, kde nejdůležitějším 
parametrem je řezná síla Fc a celková řezná síla F. Dalšími parametry bylo opotřebení 
vyměnitelných břitových destiček, tvary a tvorba třísky, a dále drsnost povrchu vzniklá po 
obrábění jednotlivými typy destiček.  Zkušebním materiálem byl vzorek získaný z vystřelené 
hlavně tanku T-72 s ráží 120 mm a délky 6 m, který byl rozřezán a opracován do podoby 
kulatiny o průměru 60 mm a délky 900 mm. Tato „kulatina“ byla upnuta do soustruhu 
vybaveným dynamometrem 9257B značky Kistler a byla zahájena experimentální zkouška 
s dodatečným měřením drsnosti povrchu a odebíráním vzorků třísek. Získaná data byla 
podrobena analýze a vyhodnocení. 

Z analýzy silového zatížení lze vyčíst, že nejmenší řezné síly Fc a nejmenší celkové 
řezné síly F bylo docíleno při obrábění destičkou D od firmy SECO TOOLS s označením 
CNMG120408-M6 s řeznou třídou TP1501 a poloměrem špičky nástroje rε=0,8 mm. Tato 
destička vykazovala nejnižší hodnoty silového zatížení při všech řezných podmínkách (posuv 
na otáčku f1-f4), avšak obrobený povrch touto destičkou dosahoval nejvyšších hodnot drsnosti 
povrchu v nejvíce případech. Při posuvu na otáčku f=0,21 mm tvořila tato destička stužkovitou 
třísku, ale se zvyšujícím se posuvem na otáčku došlo ke zlepšení tvaru třísky až po hodnotu 
f=0,41 mm, kde bylo dosaženo ideálního tvaru třísky. 

Z hlediska silového zatížení dopadla nejhůře destička typu B s rádiusem rε=1,2 mm 
a řeznou třídou TP0501 s označením   CNMG120412-M5. Při posuvu na otáčku f=0,21 mm 
tvořila stužkovité až smotané třísky a ke zlepšení nedošlo ani při zvýšení posuvu na otáčku. 
Nejlepšího tvaru třísky bylo docíleno při posuvu f=0,34 mm kdy došlo k torbě dlouhé 
spirálovité třísky. Přestože tato destička dosáhla nejvyšších hodnot silového zatížení tak 
obrobený povrch vykazoval nejnižší hodnoty, a to při všech řezných podmínkách.  

Při obrábění hlavňových ocelí dosáhla nejlepších hodnot silového zatížení destička D 
firmy SECO TOOLS CNMG120408-M6, která by byla vhodná pro hrubovací operace. 
K dokončovacím operacím se nejvíce hodí destička B s označením CNMG120412-M5, kterou 
bylo docíleno nejlepší kvality obrobené plochy.  

U vyhodnocení opotřebení VBD došlo k nedostatku potřebných dat. Z důvodu 
krátkodobých zkoušek nevzniklo na vyměnitelných břitových destičkách měřitelné opotřebení. 
Pro získání relevantních dat by bylo potřeba provést dlouhodobé zkoušky při konstantních 
řezných podmínkách a vystavit VBD delšímu času v záběru.  

Dlouhodobé zkoušky by měly být primárně provedeny břitovou destičkou D 
s označením CNMG120408-M6, která vykazovala nejlepší výsledky z hlediska silového 
působení. S ohledem na nerelevantní data opotřebení VBD by měly být provedeny testy na 
všech zmíněných destičkách (A-H). Zkoušky by měly probíhat s konstantními řeznými 
podmínkami posuvu na otáčku f=0,34 mm a řezné rychlosti vc=180 m·min-1. Během testů by se 
mělo sledovat silové zatížení, drsnost povrchu a sledovat opotřebení VB na hřbetě 
vyměnitelných břitových destiček.
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Zkratka Jednotka Popis 
ap [mm] Hloubka záběru 

CFc [-] Materiálová konstanta složky řezné síly 
CFf [-] Materiálová konstanta složky posuvové síly 
CFp [-] Materiálová konstanta složky pasivní síly 
D [mm] Průměr obráběné plochy 
d [mm] Průměr obrobené plochy 
f [mm] Posuv na otáčku 
F [N] Výsledná síla  
Fc [N] Řezná složka síly 
Ff [N] Posuvová složka síly 
Fp [N] Pasivní složka síly 
l [mm] Délka 
n [min-1] Otáčky za minutu 
vc [m·min-1] Řezná rychlost  
vf [m·min-1] Posuvová rychlost  

XFc [-] Exponenty vlivu ap složky řezné síly 
XFf [-] Exponenty vlivu ap  složky posuvové síly 
XFp [-] Exponenty vlivu ap složky pasivní síly 
Yfc [-] Exponenty vlivu f složky řezné síly 
YFf [-] Exponenty vlivu f  složky posuvové síly 
YFp [-] Exponenty vlivu f  složky pasivní síly 
ρ [g.cm-3] Hustota 
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