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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje problematice chemicko-tepelného zpracování oceli. Jsou zde 

shrnuty teoretické základy podstaty chemicko-tepelného zpracování se zaměřením na 

cementaci v plynné atmosféře a na vakuovou cementaci. V rámci experimentální práce byly 

popsány režimy cementace u jednotlivých vzorků oceli, byl ověřen vliv cementace v plynném 

prostředí a ve vakuu na strukturu cementační vrstvy a jádra materiálu. Byl zjištěn průběh 

tvrdosti a hloubka cementačních vrstev podle Vickerse při nízkých zatížení. U vybraných 

vzorků byla provedena chemická analýza povrchových vad. Z hlediska tvrdosti cementační 

vrstvy dosahovaly součástky zpracované oběma technologiemi stejných hodnot, avšak 

rozdílná tvrdost byla zjištěna v jádře součástek. Součástky podrobené vakuové cementaci 

vykazovaly vyšší čistotu povrchové vrstvy. 

 

Klíčová slova 

chemicko-tepelné zpracování; difúze; vakuová cementace; cementace v plynné atmosféře 

 

Abstrakt 

This thesis deals with the issue of chemical-heat treatment of steel. It summarizes the 

theoretical foundations of the nature of chemical-heat treatment aimed at carburizing of the 

gaseous atmosphere and the vacuum carburizing. Within the experimental work were 

described modes for individual samples carburizing steel. It was verified carburizing effect on 

the structure of carburized layer and the core material in a gaseous environment and a 

vacuum. Was detected waveform of hardness and depth of carburizing layer by Vickers 

hardness at low load. For selected samples were subjected to chemical analysis of surface 

defects. From the viewpoint of hardness of carburized layer reached components processed 

both technologies same values but different hardness was observed in the core components. 

Components subjected to vacuum carburizing showed a higher purity of the surface layer. 
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chemical-heat treatment; diffusion; vacuum carburizing; carburizing in gas atmosphere 
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1 Úvod 

S přibývajícími požadavky na vlastnosti povrchu materiálu dochází k výraznému 

rozvoji chemicko-tepelného zpracování. Z toho důvodu dochází v poslední době k zavádění 

nové technologie nízkotlaké vakuové cementace. Díky této technologii je možné vyrábět 

materiály s čistšími a kvalitnějšími povrchy. Tato technologie je také mnohem šetrnější 

k životnímu prostředí než klasická cementace v plynné atmosféře. 

Tato diplomová práce se bude zabývat chemicko-tepelných zpracováním, při kterém 

vždy dochází k reakcím mezi zpracovaným výrobkem a okolním prostředím, jejichž cílem je 

zlepšení povrchových vlastností ocelí. Dále se pak hlouběji zaměří na problematiku 

cementace a její vliv na strukturu a vlastnosti materiálu. 

Teoretická část se v úvodu bude věnovat procesu chemicko-tepelného zpracování, kde 

budou charakterizovány jednotlivé dílčí pochody a vlivy ovlivňující chemicko-tepelné 

zpracování. V další kapitole bude popsána cementace. Snahou bude vysvětlit její význam, 

jednotlivé typy a její vliv na strukturu a vlastnosti cementovaných součástí. Poslední část 

bude věnována vakuové cementaci se zaměřením na rozdíly mezi klasickou a vakuovou 

cementací. 

V praktické části budou popsány režimy cementace u jednotlivých vzorků oceli. 

Vzorky budou podrobeny metalografické přípravě a následně bude proveden mikrostrukturní 

rozbor cementačních vrstev. Na jednotlivých vzorcích bude změřena tvrdost cementačních 

vrstev podle Vickerse při nízkých zatížení. U vybraných vzorků bude pak provedena 

chemická analýza povrchových vad. 
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2 Chemicko-tepelné zpracování 

Chemicko-tepelné zpracování je typem tepelného zpracování, při kterém se za zvýšené 

teploty mění chemické složení povrchové vrstvy oceli pomocí difúzních reakcí. Za použití 

prvku, který je ve stavu pevném, kapalném nebo plynném se sytí podpovrchová vrstva oceli 

do dané hloubky. Střed materiálu však zůstává beze změny chemického složení [1]. 

Se změnou chemického složení obvykle dochází ke změně fyzikálních a fyzikálně 

chemických vlastností povrchu oceli. Vzniklá vrstva může mít vysokou tvrdost, odolnost proti 

abrazivnímu opotřebení nebo únavě, také zvýšenou antikorozní ochranu. Pro dosažení 

požadovaných vlastností se ocel po chemicko-tepelném zpracování ještě kalí a popouští [1]. 

Druhy chemicko-tepelného zpracování rozdělujeme podle prvku, kterým se obohacuje 

povrch materiálu. Nejčastěji se používá obohacování povrchu uhlíkem nebo dusíkem, tj. 

cementace nebo nitridace [2].  

Každé chemicko-tepelné zpracování doprovází řada dílčích pochodů, které se 

navzájem doplňují. Jedná se o adsorpci, disociaci a difúzi[2].  

Adsorpce je separační proces, během kterého dochází k přichycení molekul nasycujícího 

prostředí k nasycovanému povrchu. Mezi molekulami povrchu materiálu a molekulami 

okolního prostředí vznikají slabé van der Waalsovy síly. Na rychlost adsorpce má vliv [3]: 

- povaha materiálu, 

- teplota a tlak, 

- koncentrační poměr, 

- čistota materiálu. 

Disociace je provázena rozpadem molekul sloučenin okolního prostředí, čímž vznikají aktivní 

atomy, které jsou absorbovány povrchem [1].  

Difúze je pohyb atomů ve směru koncentračního spádu. Nejlépe probíhá, pokud je na povrchu 

základního kovu dostatečná koncentrace difundujícího prvku po celou dobu procesu a 

předmět je ohřátý na dostatečně vysokou teplotu umožňující tepelný pohyb atomů [1]. 

Chemickou podstatou difúze je zvyšování entropie chemického systému, neboli 

zvyšování míry neuspořádanosti systému, čímž se dosáhne stavu s nejnižší vnitřní energií. 

Chceme-li dosáhnout přenosu látky, je nutné, aby došlo k uvolnění atomů z jejich 
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rovnovážných poloh. V pevném skupenství jsou atomy vázány v mřížce poměrně pevně a 

k jejich uvolnění je nutné dodat velké množství energie, například zvýšením teploty. Tato 

energie zvýší amplitudu kmitů a umožní tak následné uvolnění atomů. Při difúzi dochází 

k vyrovnávání chemického potenciálu složek. Difúze ustává, když je chemický potenciál ve 

všech místech konstantní[4]. 

Vliv teploty na difúzi 

Schopnost atomů a iontů difundovat roste s teplotou nebo tepelnou energií. Vliv teploty na 

rychlost pohybu atomu se popisuje Arrheniovou rovnicí [5]: 

              ( 
 

  
) rov. 1 

Vliv struktury a velikosti difundujícího prvku 

Difuzivita závisí na aktivační energii, která se odvíjí od struktury matrice. Pokud je matrice 

těsněji uspořádána, k pohybu difundujícího prvku v ní je potřeba vyšší aktivační energie. 

Stejně tak, pokud jsou vazby mezi atomy silné, je potřeba více energie k jejich porušení [5]. 

Vliv mřížkových poruch 

Difúze využívá bodových poruch vakancí k usnadnění difúzních mechanizmů. S rostoucím 

počtem vakancí probíhá difúze rychleji. Co se týká čárových a plošných poruch, nemají příliš 

velký vliv na difuzivitu prvku v matrici[5]. 

Aplikace difúze 

Difúzi můžeme využít například ke zlepšení vlastností materiálu, zároveň však může 

omezit nebo degradovat vlastnosti, které po daném materiálu vyžadujeme, a proto se 

v některých případech snažíme difúzi zabránit [5]. 

Difúzní pochody se uplatňují při cementaci, která vede ke zlepšení povrchové vlastnosti 

materiálu (viz. níže), při difúzním spojování materiálu, které spočívá v těsném kontaktu dvou 

materiálu za zvýšené teploty, při oxidaci nebo během stárnutí [5]. 

 

2.1 Cementace 

Cementace je způsob chemicko-tepelného zpracování, při kterém se nauhličuje slabá 

povrchová vrstva. Cementací se získá tvrdá povrchová vrstva, která odolává opotřebení 

a zvyšuje únavovou pevnost. Nauhličují se oceli s nízkým obsahem uhlíku do 0,2 hm. % na 
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hodnotu eutektoidní, případně mírně nadeutektoidní, koncentrace uhlíku okolo 0,8-1 hm. % 

[6]. 

Obsah uhlíku a jeho rozložení v povrchové vrstvě po cementaci záleží na době výdrže, 

cementačním prostředí, výšce cementační teploty a na chemickém složení oceli [3]. 

Doba cementace ovlivňuje především hloubku cementační vrstvy, na obsah uhlíku ve 

vrstvě má jen velmi nízký vliv. Tloušťka nauhličené vrstvy se nejčastěji pohybuje okolo 

jednoho milimetru a je přímo úměrná době výdrže na teplotě (obr. 2.1). [3], [6]. 

 

 

Obr. 2.1 Vliv teploty a doby cementace na tloušťku vytvořené cementační vrstvy [7]. 

 

Pokud dojde při cementaci k navýšení obsahu uhlíku v povrchu nad 1 hm. %, může 

dojít k vyloučení nadeutektodidních karbidů, které pak mají za následek snížení houževnatosti 

cementační vrstvy [8]. 

Cementuje se v plynném prostředí (CH4,CO2), kapalném prostředí (solné lázně) nebo 

v pevném prostředí (cementační prášek) při teplotě nad Ac3v rozmezí teplot 850 až 900°C. Při 

zvýšení teploty cementace se doba procesu zkracuje, může však dojít ke hrubnutí 

austenitického zrna, a proto se vyšší teploty používají pouze pro materiály s jemnozrnnou 

strukturou [8]. 

Z pohledu chemického složení oceli nikl rychlost cementace snižuje, naopak chrom a 

další karbidotvorné prvky obsah uhlíku na povrchu materiálu zvyšují. Proto se u těchto ocelí 

používá prostředí s méně aktivním uhlíkem. Za stejných cementačních podmínek se povrch 
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oceli s nízkým obsahem uhlíku nasycuje o uhlík rychleji než povrch s vyšším obsahem uhlíku 

[9].  

Nasycení povrchu uhlíkem se může uskutečnit pomocí dvou reakcí: termickou 

disociací oxidu uhelnatého nebo termickou disociací metanu CH4. 

          rov. 2 

          rov. 3 

Aby rovnice termické disociace probíhaly zleva doprava a došlo k nauhličování, musí 

se za dané teploty zvýšit obsah CO nebo CH4 (obr 2.2 a obr. 2.3) [10]. 

Pokud reakce dle rov. 2 probíhá zleva doprava, jedná se o reakci exotermickou a 

s rostoucí teplotou rovnovážná konstanta klesá. Pro analýzu průběhu reakce je potřeba znát 

především teplotní závislost její rovnovážné konstanty. Většinou se pracuje s rovnovážnými 

konstantami, kdy obsah plynných složek je vyjádřen jejich parciálními tlaky [3]. 

Rovnovážná konstanta Kp lze pak zapsat [3]: 

   
         

    
 rov. 4 

 p je parciální tlak příslušných plynů, 

 aC je aktivita uhlíku v atmosféře. 

Z rov. 4 lze pak určit termodynamickou aktivitu uhlíku v atmosféře [3]: 

      
   

 

    
 rov. 5 

Termodynamická aktivita uhlíku roste s rostoucím parciálním tlakem oxidu uhelnatého a 

rovnovážnou konstantou reakce a je nepřímo úměrná parciálnímu tlak oxidu uhličitého [10]. 
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Obr. 2.2 Křivky rovnováhy CO:CO2 u ocelí s různým obsahem uhlíku [3] 

 

Reakce termické disociace metanu (rov. 3) je endotermická a její rovnovážná 

konstanta roste s rostoucí teplotou. 

   
      

 
  

    
 rov. 6 

Rovnovážné poměry metanu a vodíku v atmosféře jsou zobrazeny na obr. 2.3. Aby se dosáhlo 

1 hm. % uhlíku stačí, aby byl tím nižší obsah metanu, čím vyšší bude teplota sycení [10]. 

 

Obr. 2.3 Křivky rovnováhy CH4:H2 u ocelí s různým obsahem uhlíku [3] 
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2.1.1 Cementace v prášku 

Tento typ cementace patří k nejstarším procesům, které se používají už jen výjimečně. 

Tento proces probíhá v uzavřeném prostoru cementační krabice ze žáruvzdorné oceli, kde se 

součástky prokládají cementační směsí. Krabice s materiálem se vloží do pece, ve které 

proběhne po danou dobu cementace při teplotě 880-920°C [3]. 

2.1.2 Cementace v plynu 

Jedná se o nejrozšířenější proces cementace. Teplota cementace v plynu se pohybuje 

v rozmezí okolo 900-950°C, eventuálně pro speciální oceli je možné teplotu zvýšit až na 

teplotu 1150°C. Pecní atmosféra se skládá ze složek: CO, CO2, CH4, H2, H2O, O2, N2. Během 

tohoto procesu probíhají kromě disociace oxidu uhelnatého a metanu také reakce [9]: 

- reakce hoření oxidu uhelnatého 

            rov. 7 

- reakce oxidu uhelnatého a vodíku  

              rov. 8 

 

2.1.3 Kalení po cementaci 

Obohacování povrchu o uhlík není konečnou operací cementace. Zvýšený obsah 

uhlíku v povrchové vrstvě zvýší také kalitelnost. Proto po cementaci následuje vždy kalení a 

popouštění, čímž se dosáhne požadovaných vlastností cementační vrstvy [3]. 

Zvýšená koncentrace uhlíku v povrchové vrstvě oproti středu součásti má za následek 

vznik vnitřních pnutí. Tato pnutí se ještě dále zvětšují při následném tepelném zpracování. 

Teplota kalení po cementaci se pohybuje v rozmezí 30 až 50°C nad Ac1. Při 

ochlazování z této teploty se jádro součásti kalí ze struktury feriticko-austenitické, a to vede 

ke snížení houževnatosti. Kdyby se teplota volila vyšší, 30 až 50°C nad Ac3, pak by 

v povrchové vrstvě vznikl hrubý martenzit s vysokým obsahem zbytkového austenitu spolu 

s vysokým vnitřním pnutím [3]. 

2.1.3.1 Kalení z cementační teploty 

Tento typ kalení je výhodný z ekonomického hlediska, ale při ochlazování dochází 

k tvorbě hrubého martenzitu a velkého množství zbytkového austenitu. Součásti vykazují 

nižší tvrdosti a menší odolnost vůči únavě. Ochlazování se provádí u uhlíkových ocelí do 
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vody a u legovaných ocelí do oleje (obr. 2.4, část 1). Během procesu vznikají také velké 

deformace, které se dají snížit výdrží nad teplotou Ac1 v rozmezí teplot 750-780°C (obr. 2.4, 

část 2) [3]. 

2.1.3.2 Kalení s podchlazením 

Po cementaci se součást ochladí na teplotu okolo 600°C, kde proběhne transformace 

austenitu, a následně se ohřeje na kalící teplotu, čímž dojde ke zjemnění austenitického zrna 

(obr. 2.4, část 3). Kalí se z teploty nad Ac3 (kalení na jádro) nebo z teploty těsně nad Ac1 

(kalení na povrch). Struktura součásti je jemnější než u předchozího procesu [3]. 

2.1.3.3 Kalení po novém ohřevu 

Tento způsob kalení se používá pro součásti, které se budou po cementaci dále 

obrábět. Součásti se ochladí, jako mezioperace může následovat tepelné zpracování za účelem 

zlepšení obrobitelnosti, poté se kalí na jádro (30-50°C nad Ac3) u legovaných ocelí nebo 

se kalí na povrch (30-50°C nad Ac1) u uhlíkových a nízkolegovaných ocelí (obr. 2.4, část 4) 

[3]. 

2.1.3.4 Dvojité kalení 

Dvojité kalení se skládá z kalení na jádro a z následného kalení na vrstvu. Při kalení na 

jádro dochází k zjemnění austenitického zrna a rozpouští se sekundární cementit ve vrstvě. 

Během druhého kalení na povrch se získá v cementační vrstvě jemný martenzit. Během toho 

procesu se dosahuje maximální houževnatosti, ale postup je nejvíce ekonomický nákladný 

(obr. 2.4, část 5). [3]. 

 

Obr. 2.4 Kalení po cementaci [3] 

1 - přímé kalení, 2 - s přichlazením, 3 - s podchlazením, 4 - po ochlazení z cementační 

teploty,  5 - dvojité kalení a) na jádro, b) na vrstvu  
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Po kalení následuje vždy popouštění na teploty v rozmezí 150 až 200°C a výdrž na 

teplotě 1 až 2 hodiny. Hlavním důvodem proč se provádí popouštění, je snížení vnitřní pnutí, 

která vznikají během kalení [3]. 

 

2.1.4 Vlastnosti a struktura cementačních vrstev 

Cílem cementace, jak už bylo řečeno na začátku, je získat materiál, který má povrch 

tvořen vysokouhlíkovou martenzitickou strukturou s dobrou odolností proti opotřebení 

a únavě. Cementační oceli mívají obsah uhlíku okolo 0,2%, proto prokalitelnost těchto ocelí 

není příliš dobrá. Například u nelegovaných ocelí, kde struktura jádra po cementaci je tvořena 

feritem a perlitem, nedojde k prokalení celého průřezu a z toho důvodu jádro má relativně 

nízkou pevnost. Vysoká pevnost jádra je vyžadována, protože vznik napětí mezi povrchem a 

vnitřní části materiálu může mít za následek iniciaci podpovrchových trhlin v nevytvrzeném 

jádru. Z toho důvodu slitiny oceli s dobrou prokalitelností jádra mají martenzitickou strukturu 

v celém průřezu cementované součásti [11]. 

Na prokalení celého průřezu má vliv několik faktorů, a to chemické složení, velikost 

součásti a ochlazovací rychlost. Kombinací těchto parametrů získáváme zcela odlišné 

tvrdosti. Maximální tvrdosti při daném obsahu uhlíku souvisí s plně martenzitickou 

strukturou, tvorba bainitické nebo ostatních nemartenzitických struktur je způsobena 

nedostačujícím ochlazováním pro vytvoření martenzitu v dané oblasti materiálu [11].  

Dalším parametrem, který ovlivňuje výslednou strukturu a vlastnosti cementovaných 

součástí je způsob ochlazování po cementaci. Jak již bylo řečeno výše, materiály se mohou 

ochlazovat bezprostředně po cementaci nebo mohou být ochlazovány či ohřívány pro 

zdokonalení konečné struktury. Při podchlazení na teplotu nižší než je cementační teplota, 

vzniká typická jemnozrnná struktura s deskovitým martenzitem, který může obsahovat 20-

30 % zbytkového austenitu (obr. 2.5). Při volbě nižšího obsahu uhlíku může vznikat jemnější 

martenzit tvořící laťkovou morfologii s nižším obsahem zbytkového martenzitu [11]. 
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Obr. 2.5 Mikrostruktura oceli po ochlazování s podchlazením [11] 

 

Při ochlazování z teploty vyšší než je teplota cementace, dochází k tvorbě karbidů, které 

vznikly při ohřevu na teplotu do oblasti austenitu (obr. 2.6) [11].  

 

Obr. 2.6 Mikrostruktura oceli po ochlazování z teploty vyšší než je teplota cementace [11] 

 

2.1.4.1 Oxidace cementační vrstvy 

Běžným problémem při konvenční cementaci v plynném prostředí je vnitřní oxidace, 

která nepříznivě ovlivňuje mikrostrukturu a vlastnosti materiálu a proniká do hloubky 

0,025 mm od cementovaného povrchu (obr. 2.7). I když mnoho aplikací toleruje přítomnost 

této oxidace po hranicích zrn, tyto oxidy mají nepříznivý vliv na odolnost proti únavě, a to 

zejména je-li oblast ochuzena o legující prvky vlivem tvorby oxidů, které snižují 

prokalitelnost do té míry, že ve struktuře vznikne perlitická nebo bainitická struktura během 
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ochlazování. Tvorba těchto fází má za následek snížení tlakového pnutí a zvýšení 

náchylnosti k iniciaci únavových trhlin. Pro náročnější aplikace, kdy je vyžadováno 

odstranění vrstvy oxidu se provádí broušení nebo obrábění této vrstvy. Protože oxidace je 

přímým důsledkem obsahu kyslíku v cementačních plynech, využívá se pro snížení obsahu 

kyslíku v cementační atmosféře vakuové cementování. Odstraněním křemíku z cementační 

oceli, dosáhneme odstranění povrchové oxidace[12]. 

 

Obr. 2.7 Mikrostruktura oceli obsahující vnitřní oxidaci [11] 

 

Příliš vysoké koncentrace uhlíku v povrchové vrstvě cementovaného materiálu mají 

nepříznivý vliv na mikrostrukturu. Vysoká povrchová koncentrace může být výsledkem příliš 

krátkého difúzního cyklu při cementaci. Zvýšený obsah uhlíku má za následek vznik velmi 

vysokého obsahu zbytkového austenitu (obr. 2.8a) nebo výskyt karbidů po hranicích zrn 

(obr. 2.8b)[11].  

 

Obr. 2.8 Mikrostruktura cementované oceli s vysokou koncentrací uhlíku v povrchové vrstvě 

a) vysoký obsah zbytkového austenitu, b) výskyt karbidů po hranicích zrn [11] 
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2.1.4.2 Mikrotrhliny 

Dalším mikrostrukturní vadou, která nepříznivě ovlivňuje vlastnosti nauhličené oceli 

jsou mikrotrhliny, které vznikají ve vysokouhlíkových martenzitických strukturách, a to při 

růstu vznikajících desek martenzitu (obr. 2.9). Mikrotrhliny se vyskytují méně 

u jemnozrnného martenzitu, kdy jeho morfologie ve formě latěk a obsah uhlíku je pod 

hodnotou 1 %[11]. 

 

Obr. 2.9 Mikrostruktura oceli s vysokouhlíkovým martenzitem obsahující mikrotrhliny[11] 

 

Vznik mikrotrhlin má vliv na odolnost vůči únavě, a proto jsou nežádoucí. Snížení 

hustoty jejich výskytu se dosáhne správnou technologií ochlazování. Nejnižší hustoty 

mikrotrhlin a nejvyšší odolnosti proti únavě se dosáhne při dvojitém ohřevu po cementaci. 

Naopak nejvyšší hustota mikrotrhlin a nejnižší odolnost proti únavovému poškození 

vyskytuje při přímém ochlazování[12]. 

 

2.2 Vakuová cementace 

Vakuová cementace je modifikovanou verzí plynové cementace, ve které se 

cementace provádí při tlaku hluboko pod atmosférickým tlakem. Typický rozsah tlaku pro 

nízko tlakovou vakuovou cementaci je 1,3-26,7kPa (1-20 torrů) [13].  

Tato metoda využívá nauhličování povrchu oceli ve vakuovém prostředí čistými 

uhlovodíky, případně uhlovodíky s čistým dusíkem. Tento proces umožňuje rychlejší přenos 

uhlíku na daný povrch materiálu. Díky tomu nedochází k interakcím plynů jako u běžné 
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cementace. Při správném použití uhlovodíkových plynů nedochází k oxidaci po hranicích zrn. 

Uhlík vyrobený štěpením uhlovodíkových plynů reaguje s povrchem oceli, zatímco zbylé 

vedlejší produkty jsou odstraňovány systémem vakuových pump [13]. 

Mezi používané uhlovodíky při vakuové cementaci patří acetylen, propan, etan, etylen 

a cyklohexan (tabulka2.1) [13]. 

 

Tabulka 2.1: Používané směsi uhlovodíků [13]. 

Druh primárního plynu Druh směsi 

Acetylen 100% 

  Acetylen + Dusík 

  Acetylen + Vodík 

  Acetylen + Etylen + Vodík 

Cyklohexan 100% 

  Cyklohexan + Acetylen 

Metan 100% 

  Metan + Propan 

Propan 100% 

  Propan + Vodík (Propan) + Dusík 

  Propan + Metan 

 

Rozpad uhlovodíkových plynů a distribuce uhlíku na povrch materiálu při vakuové 

cementaci probíhá v cyklech [13]: 

 sycení, 

 difúze. 

Jednotlivé cykly se dále mohou dělit na jednofázové nebo více fázové cykly, kde jeden cyklus 

obsahuje jednu sytící a jednu difúzní fázi. Opakovanými sytícími a difúzními kroky 

dosáhneme požadované hloubky nauhličení. Uhlík, který se používá pro vytvoření cementační 

vrstvy, vytváří během sytící fáze tenkou vrstvu na povrchu, což je způsobeno vysokým 

potenciálem uhlíku v uhlovodíkové atmosféře. Nauhličená vrstva se vyskytuje ve dvou 

morfologických fázích – tenký film s vyšším obsahem uhlovodíků a karbidické částice na 

povrchu a podél hranic zrn. Rozklad uhlovodíků v difúzní fázi je velmi 

rychlý. Část aktivního uhlíku difunduje na povrchu materiálu a zbylá část opouští komoru 

spolu s ostatními plyny. Difúzní proces uhlíku na povrchu materiálu je spíše řízen rychlostí 
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rozpouštění karbidů než rozkladem uhlovodíku. Mezi klíčové faktory, které ovlivňují rychlost 

růstu cementační vrstvy, patří teplota a koncentrační gradient uhlíku v austenitu. Nauhličení 

může být dosaženo za předpokladu vysoké koncentrace aktivního uhlíku na povrchu a v tenké 

vrstvě blízké povrchu, která se bude blížit maximální rozpustnosti uhlíku v austenitu. To ale 

způsobí snížení schopnosti austenitu absorbovat další uhlík, což může vést ke vzniku 

nerozpustných karbidů ve struktuře, které jsou nepříznivé pro cementované materiály[14]. 

V závislosti na použitém uhlovodíkovém plynu se vznik aktivního uhlíku v plynném 

prostředí uskutečňuje pomocí reakcí (rov. 8-12) [1]. 

           rov. 8 

            rov. 9 

                     rov. 10 

                        rov. 11 

           rov. 12 

Řízení procesu cementace je dosaženo pomocí simulačních programů používaných pro 

příslušné kinetické a difúzní modely, pro stanovení tlaku a difúzních časů, pro danou hloubku 

cementační vrstvy. Rychlost přenosu uhlíku je funkcí teploty, typu plynu, tlaku plynu 

a rychlosti proudění. Při procesu je také nutné brát v úvahu chemické složení materiálu 

a povrchu [13]. 

 

2.2.1 Vliv sytících a difúzních cyklů na cementaci 

Rozdělení sytících a difúzních fází má klíčový význam při optimalizaci doby trvání 

cementačních procesů, pro získání předpokládaného množství uhlíku a požadované tloušťky 

vrstvy (obr 2.10). Snížení povrchové koncentrace uhlíku při difúzní fázi na úroveň, která je 

příliš nízká, prodlužuje čas zpracování, ale také zajišťuje úplný rozklad vzniklých karbidů. 

Vysoká koncentrace uhlíku na konci difúzní fáze, by měla teoreticky snižovat čas 

zpracování, nicméně také zvyšuje riziko výskytu zbylých nerozpuštěných karbidů [14]. 

Rozdělení uhlíku v povrchové vrstvě oceli po dvoufázové vakuové cementaci 

                    při minimální teplotě 920°C (1193K) a 1000°C (1273 K) je 

popsán v obr. 2.11 [14]. 
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Obrázek 2.12a a 2.12b zobrazuje srovnání více fázových a dvou fázových procesů pro 

přezkoumání účinnosti jednotlivých procesů. 

 

Obr. 2.10 Změna povrchové koncentrace uhlíku v různých případech vakuové cementace 

oceli, kde:   - čas dosažení maximální rozpustnosti uhlíku v austenitu,   - čas pro tvorbu 

uhlíkové vrstvy,   - čas rozpadu uhlíkové vrstvy,   - doba sytící fáze,   - doba difúzní 

fáze,   - celkový čas,     - maximální rozpustnost uhlíku v austenitu při teplotě procesu, 

     - minimální koncentrace uhlíku dosažené při difúzní fázi [14]. 

 

 

Obr. 2.11 Rozložení uhlíku v povrchové vrstvě v oceli 18CrNi8 při dvoufázové cementaci 

                    při teplotě 920°C (1193K) a 1000°C (1273 K)[14]. 

 

Jak je znázorněno na obr. 2.12, zvýšení hranice minimální koncentrace uhlíku 

v povrchu se dosáhne snížením celé doby procesu, a to jak při nízkých, tak při vysokých 
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teplotách. Nicméně používání dvoufázového procesu složeného z jedné sytící fáze a jedné 

difúzní fáze prodlužuje celkovou dobu procesu    [14]. 

 

Obr. 2.12 Porovnání celkové doby vícefázové cementace oceli 18CrNi8 pro různé varianty 

minimální koncentrace uhlíku a dvoufázového procesu, a) provozní teplota 920°C (1193K), 

tloušťka cementační vrstvy 0,35mm, b) provozní teplota 1000°C (1273 K), tloušťka 

cementační vrstvy 0,65 mm [14]. 

 

Povrchová koncentrace uhlíku na konci difúzní fáze ovlivňuje nejen délku 

cementačních procesů, ale také to může mít vliv na profil uhlíku v povrchové vrstvě 

cementované oceli (obr. 2.13). To platí zejména pro nízké teplotní procesy, kdy je rozpouštění 

karbidů pomalejší než difúzní tok uhlíku v austenitu [14]. 

 

Obr. 2.13. Uhlíkové profily získané při dvou a vícefázových procesech vakuové cementace 

oceli 18CrNi8 při teplotě 920°C (1193K), které se liší hodnotou minimální povrchové 

koncentrace uhlíku dosažené v difúzní fázi [14]. 
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Podstatou snížení doby cementačního procesu je rozdělení na fáze a udržování správné 

povrchové koncentrace uhlíku v difúzní fázi. [14]. 

 

2.2.2 Tloušťka cementační vrstvy při vakuové cementaci 

Rozdíly v době trvání cementace tenkých vrstev (obr. 2.12) pro všechny varianty 

minimální koncentrace uhlíku jsou relativně malé. Přesto rozdíly pro varianty zpracování 

provedené za účelem dosažení silných vrstev jsou velké. Rozdíly v době trvání vícefázové 

cementace pro různé varianty minimálního obsahu uhlíku jsou znázorněné na obr. 2.14. 

Rozdíl mezi nejkratším a nejdelším procesem potřebným pro získání cementační vrstvy 

o tloušťce 2 mm je 5 hodin. Avšak proces může být delší až o 24,5 hodin pro získání vrstvy 

o tloušťce 4 mm. Stejně jako v krátkých procesech (obr. 2.12a a 12.2b) je optimální volbou 

zachování povrchové koncentrace uhlíku na konci difúzní fáze na úrovni okolo 1,2% [14]. 

 

Obr. 2.14 Porovnání celkové doby vícefázové vakuové cementace pro různé varianty 

minimální povrchové koncentrace uhlíku pro vrstvy tloušťky 2 a 4 mm pro ocel 18CrNi8 při 

teplotě 1000°C (1273K)[14]. 

 

Kromě doby trvání procesu mají na účinnost cementace vliv také podmínky 

rovnováhy uhlíku transportovaného z atmosféry na povrch Ceff. Hodnota efektivního 

koeficientu uhlíku Ceffv závislosti na gradientu koncentrace uhlíku v difúzní fázi vypočtené 

pro různé hodnoty tloušťky vrstvy je znázorněna na obr. 2.15. Koeficient Ceff je nejvyšší pro 

minimální povrchovou koncentraci 0,8%C [14]. 
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Obr. 2.15 Vztah mezi účinností přenosu uhlíku (Ceff) a různé varianty minimální povrchové 

koncentrace uhlíku (Cmin) dosažitelné v difúzní fázi pro různé tloušťky cementačních vrstev. 

Ocel 18CrNi8, teplota 1000°C (1273K)[14]. 

 

Obr. 2.16a a 2.16b ukazuje změnu součinitele účinnosti  přenosu uhlíku za jednotku 

doby trvání procesu pro různě získané tloušťky vrstev. Funkce, která popisuje koeficient 

přenosu uhlíku na jednotku procesní doby (obr. 2.16a a 2.16b), dosahuje maxima pro Cmin při 

hodnotě asi 0,95 %C. [14]. 

 

Obr. 2.16 Vztah mezi účinností  přenosu uhlíku na jednotku doby procesu (Ceff/  ) 

a minimální povrchové koncentrace (Cmin) dostupná při difúzní fázi pro tloušťky vrstvy 

a) 2,0 mm a b) 4,0 mm pro ocel 18CrNi8 při teplotě 1000°C (1273K)[14]. 

 

Vznik silných vrstev vyžaduje použití vysoké teploty cementačních procesů a výběr 

optimální Cmin v difúzních fázích s ohledem na snížení celkového času procesu a dosažení 

vysoké efektivity přenosu uhlíku z atmosféry na povrch. Účinnost je spojena s procesními 
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náklady, ale má také pozitivní vliv na ochranu životního prostředí redukováním celkového 

množství odváděného uhlíku z pece spolu s plynem. Navíc množství vedlejších produktů 

(saze, dehet), které jsou uloženy na studených stěnách pece a pumpách, budou také nižší, což 

má vliv na čistotu procesu a spolehlivost zařízení [14]. 

Nejoptimálnější podmínky s sebou přináší varianta vícefázového rozdělení, ve kterém 

minimální obsah uhlíku při difúzní fázi by měl být 0,95%C při procesní teplotě 1000°C 

(1273K) (obr. 2.16). Jde o kompromis mezi snižováním doby procesu a co nejlepším využitím 

uhlíkového potenciálu cementační atmosféry[14]. 

 

2.2.3 PreNitLPC technologie nízkotlaké vakuové cementace 

Podtlaková cementace (LPC) jako moderní progresivní technologie 

představuje budoucnost cementačních procesů. Dovoluje vést procesy při vysokých 

nauhličovacích teplotách, čímž umožňuje získávat hlubší vrstvy za kratší čas. Podtlaková 

cementace má mnoho výhod, přesto existují určité limity z hlediska kvality získávané 

mikrostruktury oceli, které souvisí zejména s použitím vysoké teploty během nauhličení. 

Zabránění růstu austenitického zrna, vysoká rovnoměrnost vrstvy, kratší proces 

cementace a prevence vysokého podílu zbytkového austenitu jsou příklady výhod, které 

technologie PreNitLPC přináší [15].  

Využitím přednitridace povrchu posunula tato technologie podtlakovou cementaci 

směrem k vyšším nauhličovacím teplotám a umožňuje tak významným způsobem šetřit 

náklady na tepelné zpracování a využití širší škály ocelí než je pro podtlakovou cementaci 

běžné [15]. 

Technicky je proces založen na dávkování čpavku do komory vakuové pece během 

nepřetržitého ohřevu na cementační teplotu v intervalu 400 – 800°C. Dusík vpravený do 

povrchové vrstvy oceli podporuje proces cementace akcelerací difúze uhlíku, redukcí 

tendence tvorby karbidů, a co je nejdůležitější, značně limituje růst austenitického zrna. Takto 

vytvořená vrstva se vyznačuje výbornou mikrostrukturou a vyhovujícími mechanickými 

vlastnostmi, které rozhodně nejsou horší ve srovnání s vrstvou vytvořenou při nižších 

teplotách [15]. 

V porovnání nízkotlaké vakuové cementace a cementace s použitím technologie 

PreNitLPC (tabulka 2.2) při stejných parametrech nauhličovacího procesu, lze aplikací 

PreNitLPC zkrátit čas potřebný k dosažení stejné hloubky vrstvy až o desítky procent. 
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U cementačních vrstev kolem 5 mm mohou činit úspory času až 40%, což vede ke snížení 

nákladů na provoz [15]. 

 

Tabulka 2.2: Porovnání celkové doby cementace oceli 16MnCr5 [15] 

 
LPC PreNit 

950°C 1000°C 1000°C 1050°C 

0,5 mm 80 min 70 min 90 min 90 min 

1,0 mm 81 min 54 min 46 min  38 min  

2,0 mm 78 min 59 min 50 min 39 min 

3,5 mm 72 min 62 min 50 min 42 min 

  

Technologie PreNitLPC umožňuje například cementaci CrNi oceli, která je velmi 

náchylná na hrubnutí austenitického zrna při vyšších teplotách. To se po kalení projeví 

nárůstem jehlic martenzitu, jejichž velikost se řídí velikostí původního austenitického zrna. 

Přičemž příliš dlouhé jehlice martenzitu vnášejí do struktury křehkost. Přednitridací povrchu 

se dosáhne stabilnější mikrostruktury, která neobsahuje cementitické útvary, velikost zrna je 

menší a obsah zbytkového austenitu po kalení a popuštění je nižší až o 15-20% než u klasické 

nízkotlaké cementace [15]. 

 

2.2.4 Ochlazovací média 

Ve vakuových pecích se nejčastěji požívají dvě ochlazovací média: 

- plyn, 

- olej. 

2.2.4.1 Chlazení v plynu 

Ochlazování v plynu se zrychluje pomocí stlačování a jeho ochlazování. Jedním 

z mnoha důvodu, proč se tento typ ochlazovacího média používá je proto, že dochází 

k menším deformacím při ochlazování. Cílem této technologie je, aby se zabránilo zhoršení 

mechanických, fyzikálních nebo metalurgických vlastností jako je například zachování 

transformace struktury na podobnou, stejnou nebo lepší než jak je známá při ochlazování do 

oleje nebo solných lázní. Pro ochlazování se volí různé hodnoty tlaku plynu [13]. 
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2.2.4.1.1 Úroveň tlaku 

Zvolení optimálního tlaku plynu pro ochlazování silně závisí na mnoha faktorech, 

zahrnující materiál, geometrii součásti, poměr zatížení, plynové parametry, konstrukce 

zařízení. Rozsahy tlaku (tabulka 2.3) jsou typicky klasifikovány jako subatmosférický, nízký, 

střední, vysoký a velmi vysoký bez ohledu na typ použitého plynu [13]. 

 

Tabulka 2.3: Rozsah tlaků plynů [13] 

Klasifikace rozsah tlaků [bar] 

vakuové ochlazování < -0,67 

podtlakové ochlazování -0,67 až -0,17 

nízký tlak 2 až 4 

střední tlak 5 až 9 

vysoký tlak 10 až 20 

ultra vysoký tlak > 20 

 

Hlavní rozdíl mezi ochlazováním v tekutině a ochlazování v plynu spočívá 

v rozdílném mechanizmu přenosu tepla. Většina tekutin (obr. 2.17), jako je voda, polymery 

nebo olej, mění v průběhu ochlazování skupenství, a proto mají různé mechanizmy přenosu 

tepla za různých teplot.  

 

Obr. 2.17 Přenos tepla v tekutých médiích [13] 

 

Například olej má tři oblasti přenosu tepla, nazývané oblast varu, nukleace a 

konvekce. U plynných médií (obr. 2.18) je přenos tepla tvořen pouze konvekcí [13]. 
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Obr. 2.18 Přenos tepla v plynných médiích [13] 

 

Největší vliv na rychlost chlazení plynu má velikost součinitele přestupu tepla, který je 

u plynu ovlivněn rychlostí proudění, tlakem a teplotou plynu[13]. 

 

2.2.4.1.2 Koeficient součinitele přenosu tepla 

Deformace při ochlazovacím procesu je způsobena především teplotním gradientem 

a fázovými změnami uvnitř materiálu [13].  

Tekuté ochlazovací médium jako je voda, olej nebo polymery se vyznačují extrémně 

vysokými rychlostmi ochlazování (obr. 2.19), které mají za následek velmi vysoký okamžitý 

koeficient přenosu tepla během počátku bodu varu. To je velká výhoda v rozmezí teplot, kde 

dochází k perlitické transformaci. Během ochlazování v tekutých médiích dochází k tvorbě 

tzv. parního polštáře na povrchu materiálu, který popisuje Leidenfrostův jev. Výsledkem jsou 

různorodé přenosy tepla na různých površích různých materiálu, které závisí na mnoha 

proměnlivých faktorech. Tyto nerovnoměrné přechody vytvářejí obrovské teplotní rozdíly, 

které hrají velkou roli při deformaci během ochlazování v těchto médiích[13]. 
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Obr. 2.19 Rychlost ochlazování v nukleační fázi [13] 

I když maximální účinnost ochlazování může být popsána jako okamžitý součinitel 

přenosu tepla, průměrný součinitel přenosu tepla (tabulka 2.4) poskytuje lepší porovnání 

různých ochlazovacích médií, protože představuje hodnotu součinitele přenosu tepla v celém 

svém rozsahu ochlazování (od začátku po konec ochlazování) [13]. 

Ochlazování v plynném prostředí zabraňuje vzniku Leidenfrostova jevu, a proto má 

schopnost produkovat menší teplotní rozdíly během ochlazování [13]. 

Tabulka 2.4: Hodnoty koeficientu přenosu tepla  [13] 

Médium 
Průměrná hodnota α 

[W/m
2
K] 

Okamžitá hodnota α 
[W/m

2
K] 

slaná voda 3500-4500 >15000 

voda 3000-3900 >12000 

olej vysoce rozpuštěný 2000-2500 4000-6000 

polymery 1500-2000 3000-4500 

olej rozpuštěný 1500-1750 3000-4000 

olej stálý 1000-1550 - 

plyn 1000-3000 3000-4500 

plyn, vysoký tlak 300-1750 2500 

plyn, nízký tlak 100-500 - 

sůl 400-500 - 

vzduch 100-300 - 
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2.2.4.1.3 Faktory ovlivňující ochlazovací výkon 

Výpočet koeficientu přenosu tepla pomáhá určit, jak rychlé bude ochlazování. Existují 

ale faktory, které významně ovlivňují ochlazovací rychlost a celkový čas. Ty se obecně 

označují jako vnější faktory a někdy jsou zahrnuty do výpočtu koeficientu přenosu tepla. 

Hodnota tohoto faktoru často závisí na použitém zařízení. Pro případ jednokomorových 

vakuových pecí byla zjištěna hodnota vnějšího faktoru v rozmezí 0,25-1,55 [13]. 

Vliv těchto faktorů může být viděn při porovnání rychlosti ochlazování mezi 

jednokomorou vakuovou pecí (horká komora) a studenou komorou [13].  

2.2.4.1.4 Výhody ochlazování v plynném prostředí lze shrnout v několika bodech: 

- bezpečnost, 

- snížení sekundárních operací, 

- kontrolovatelné ochlazovací rychlosti, 

- čistota, 

- ochrana prostředí. 

2.2.4.1.5 Nevýhody ochlazování v plynném prostředí jsou: 

- omezená rychlost ochlazování, 

- nízké ochlazovací rychlosti v oblasti perlitické přeměny a rychlé ochlazovací rychlosti 

v oblasti martenzitické přeměny, 

- hlučnost. 

 

2.2.4.2 Ochlazování v oleji 

Ochlazování v oleji se používá pro dosažení konzistentních a opakovaných 

mechanických a metalurgických vlastností. Ochlazování v oleji se často využívá díky 

vynikajícím pracovním výsledkům a stabilitě v širokém rozsahu použití. Ochlazování v oleji 

umožňuje vytvrzovat ocel kontrolovaným přenosem tepla při ochlazování, to zlepšuje 

smáčení oceli během ochlazování, a tím minimalizuje vznik nežádoucího teplotního a 

transformačního gradientu, které mohou vést ke zvýšení deformace a praskání. Volba olejů je 

výsledkem vyhodnocení řady faktorů, včetně [13]: 

- nákladů (počáteční investice, údržba, životnost), 

- výkonnosti (rychlost chlazení), 

- minimalizace deformace, 
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- variabilitě (kontrolovatelné ochlazovací rychlosti), 

- životního prostředí (recyklace, likvidace odpadu atd.). 

 

2.2.4.2.1 Ochlazování v oleji ve vakuu 

Olejové vakuové ochlazování nabízí nové alternativní technologie díky schopnosti 

kontrolovat různé ochlazovací varianty [13].  

Vakuové pece s olejovým ochlazováním mohou měnit a kontrolovat tlak nad olejem. 

Díky tomu dochází ke snížení deformace materiálu, například u ozubených kol, hřídelí 

apod.[13].  

Techniky minimalizace deformace za použití kolísaní tlaků se ukázaly jako účinné. 

Změna tlaku nad olejem umožňuje také změnu teploty bodu varu ochlazovacího média. Nižší 

tlak umožňuje delší fázi parního polštáře a trochu delší fázi parní transformace, díky snížení 

teploty varu oleje [13]. 

Oleje jsou obecně rozděleny na základě jejich schopnosti přenosu tepla, na rychlé, 

středně rychlé a pomalé ochlazovací oleje. Rychlé ochlazovací oleje se používají pro nízko 

kalitelné slitiny, cementované a nitrocementované oceli. Středně rychlé ochlazovací oleje se 

používají pro ochlazování středně a vysoce kalitelné oceli. Oleje s pomalou rychlostí 

ochlazování se používají u ocelí s prokalitelností dostatečně vysokou, aby se vykompenzovala 

pomalá rychlost ochlazování tohoto média [13]. 

2.2.4.2.2 Mechanizmus odvodu tepla při ochlazování 

Tradičně se mluví o třech samostatných fází chlazení (obr. 2.20). Fáze A se nazývá 

fází parního polštáře. Pro tuto fázi je charakteristický Leidenfrostův jev, který spočívá ve 

vytvoření tenké vrstvy páry, která obklopuje a izoluje materiál. K tomu dojde, když teplo 

z povrchu materiálu překračuje množství tepla, které může být odváděno chladícím médiem. 

Stabilita vrstvy páry, a tím i schopnost oleje zpevnit ocel, závisí na nerovnostech povrchu 

oceli, přítomných oxidech a povrch zvlhčujících přísadách, které urychlují proces smáčení a 

tím destabilizují parní polštář. V této fázi je rychlost ochlazování relativně pomalá, protože 

tenká vrstva páry působí jako izolátor [13]. 

Fáze B je druhý stupeň známý jako fáze transportu páry. Během této fáze ochlazování 

dochází k nejvyšší rychlosti přenosu tepla. Rychlost přenosu tepla v této oblasti závisí na 

molekulárním složení oleje. Začíná, když se povrch ochladí natolik, že se vrstva páry 
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vytvořená během fáze A zhroutí. Bubliny vzniklé během bodu varu jsou důležité pro řízení 

doby trvání této fáze. Většina deformací, které vzniknou během ochlazování, pochází právě 

z této fáze [13]. 

Fáze C je třetí stupeň ochlazování nazývaný konvekce. Rychlost ochlazování v této 

fázi je nižší, než jaká byla dosažena ve druhé fázi a exponenciálně závisí na viskozitě oleje, 

která se bude lišit v závislosti na rozkladu oleje. Zvýšení rozkladu oleje má nejprve za 

následek snížení viskozity oleje a následně zvýšení viskozity zvyšujícím se procesem 

rozpadu. Rychlost přenosu tepla se zvyšuje se snižující se teplotou a snižuje s rostoucí 

viskozitou. Tato poslední fáze začíná, když se teplota povrchu kovu sníží na teplotu varu 

média. Pod touto teplotou přestává var a pomalé chlazení probíhá pomocí vedení a proudění. 

Rozdíl mezi teplotou varu kapaliny a teplotou lázně je hlavním faktorem, který ovlivňuje 

rychlost přenosu tepla v kapalných médiích. Viskozita ochlazovacího média hraje hlavní roli 

při rychlosti ochlazování v této fázi [13]. 

 

 

Obr. 2.20 Fáze ochlazování v oleji [13] 
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2.2.4.3 Vlastnosti ideálního ochlazovacího média 

Ideální ochlazovací médium je to, které by vykazovalo vysokou rychlost ochlazování 

v kritické oblasti kalení (oblast fáze A a B) a pomalé závěrečné ochlazování v oblasti nízkých 

teplot (fáze C). Z toho důvodu je ideální médium to, které vykazuje malou nebo žádnou parní 

fázi, rychlou oblast varu a pomalou rychlost při konvekčním ochlazování [13].  
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3 Praktická část 

Cílem praktické části diplomové práce bylo porovnat strukturu a vlastnosti cementační 

vrstvy a základního materiálu po cementaci v plynné atmosféře a při vakuové cementaci. 

K tomuto účelu bylo zvoleno šest součástek. Čtyři součástky byly válcového tvaru 

s vnitřním otvorem (obr. 3.1), z nichž u první se jedná o výchozí surový stav po 

normalizačním žíhání (ozn. 1A), další byla podrobena cementaci v plynné atmosféře 

(ozn. 1B), třetí a čtvrtá nízkotlaké vakuové cementaci (ozn. 1C, 1D). Dále se jednalo o disk 

(ozn. 2) a dva typy ozubených kol – větší ozubené kolo (ozn. 3) a malé ozubené kolečko 

(ozn. 4). Tyto vzorky byly rovněž podrobeny nízkotlaké vakuové cementaci. 

3.1 Popis materiálu 

Součástky ozn. 1A, 1B, 1C, 1D, 2 a 4 byly vyrobeny z oceli 16MnCr5, součástka 

ozn. 3 z oceli 18CrNiMo 6-3. Podrobné chemické složení oceli 16MnCr5 je uvedeno 

v tabulce 3.1 a oceli 18CrNiMo 6-3 v tabulce 3.2. 

Tabulka 3.1:Chemické složení oceli hodnocených součástek v hm. % - ocel 16MnCr5 

C Si Mn Cr Ni V Cu 

0,165 0,270 1,150 0,950 0,300 0,050 0,300 

 

Tabulka 3.2:Chemické složení oceli ozubeného kola v hm. % - 18CrNiMo 6-3 

C Si Mn Cr Ni V Mo 

0,218 0,241 0,765 1,063 1,243 0,012 0,219 

 

Tvar hodnocených součástek je zachycený na obr. 3.1 až 3.6. 
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Obr. 3.1 

Součástka 1A 

Výchozí stav součástky válcového 

tvaru po normalizačním žíhání 

vyrobena z oceli 16MnCr5 

 

 

Obr. 3.2 

Součástka 1B 

Součástka válcového tvaru po 

cementaci v plynné atmosféře 

vyrobena z oceli 16MnCr5 

 

 

 
Obr. 3.3 

Součástka 1C, resp. 1D 

Součástka válcového tvaru po 

nízkotlaké vakuové cementaci 

vyrobena z oceli 16MnCr5 
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Obr. 3.4 

Součástka 2 
Disk po nízkotlaké vakuové 

cementaci z oceli 16MnCr5 

 

 
Obr. 3.5 

Součástka 3 
Část ozubeného kola po nízkotlaké 

vakuové cementaci z oceli 

18CrNiMo 6-3 

 

 
Obr. 3.6 

Součástka 4 
Ozubené kolečko po nízkotlaké 

vakuové cementaci z oceli 

16MnCr5 
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3.2 Postupy tepelného zpracování 

Součástka 1B byla zpracována technologií cementace v plynné atmosféře, ostatní 

součástky 1C, 1D, 2, 3 a 4 byly zpracovány technologií vakuové cementace. U součástky 1C 

byly porovnány technologie zpracování na standardní tloušťku vrstvy 0,7 mm, tj. stejné jako 

v případě součástky 1B. Součástka 1 D byla zpracována ve zkušebním režimu na vyšší 

tloušťku vrstvy, a to 1,6 mm. Součástka 1C byla zpracována jako referenční součástka ve 

firmě SECO Warwick, která dodávala technologie vakuové cementace pro firmu Galvamet 

s.r.o. Vsetín. Součástka 1D byla zpracována stejně jako ostatní součástky ve firmě Galvamet 

s.r.o. Vsetín ve zkušebním režimu, proto naměřené výsledky tvrdosti cementační vrstvy 

a struktura nemusí zcela odpovídat ideálním podmínkám vakuové cementace. 

 

3.2.1 Postup tepelného zpracování součástky 1B – cementace v plynné atmosféře 

Součástka 1B byla vložena do pece o teplotě 900°C a následně proběhl ohřev na 

teplotu cementace 940°C. Sycení povrchu uhlíkem probíhalo po dobu 95 minut s následnou 

55 minutovou fází difúze. Po cementaci byla součástka ochlazena na teplotu 830°C a následně 

zakalena do oleje o teplotě 70°C. Po kalení byla součástka popuštěna při teplotě 170°C po 

dobu 120 minut a následně ochlazena na teplotu okolí. 

 

3.2.2 Postup tepelného zpracování součástky 1C – vakuová cementace 

Součástka 1C byla cementována ve vakuové peci při teplotě 940°C. Počet cyklů, 

během kterých proběhlo sycení a difúze, bylo 9. Doba první sytící fáze trvala 4 minuty a 

zbývající fáze 2 minuty. První difúzní fáze trvala 6 minut a pak pozvolně rostla na 10, 14, 20, 

24 atd. minut až na 45 minut. Jednotlivé časy sycení a difúze jsou uvedeny v tabulce 3.3. Po 

cementaci byla teplota snížena na kalící teplotu 860°C a následně proběhlo kalení v dusíkové 

atmosféře při tlaku 14 barů. Po kalení proběhlo popuštění při teplotě 170°C po dobu 120 

minut a následně ochlazování na teplotu okolí.  
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Tabulka 3.3: Technologický postup vakuové cementace součástky 1C 

Pořadí 

operace Typ operace 

Teplota Čas 

[°C] [min] 

1 Vakuování 0 0:05:00 

2 Ohřev v plynu 750 0:15:00 

3 Ohřev ve vakuu 980 0:45:00 

4 Nauhličování 980 0:04:00 

5 Difúze 980 0:06:00 

6 Nauhličování 980 0:02:00 

7 Difúze 980 0:10:00 

8 Nauhličování 980 0:02:00 

9 Difúze 980 0:14:00 

10 Nauhličování 980 0:02:00 

11 Difúze 980 0:20:00 

12 Nauhličování 980 0:02:00 

13 Difúze 980 0:24:00 

14 Nauhličování 980 0:02:00 

15 Difúze 980 0:30:00 

16 Nauhličování 980 0:02:00 

17 Difúze 980 0:34:00 

18 Nauhličování 980 0:02:00 

19 Difúze 980 0:40:00 

20 Nauhličování 980 0:02:00 

21 Difúze 980 0:45:00 

22 Ohřev ve vakuu 860 0:15:00 

23 Ochlazování 35 0:10:00 

 

3.2.3 Postup tepelného zpracování součástky 1D a 2 

Vsázka byla založena do vychladlé vakuové pece a následně ohřátá v plynu na teplotu 

750°C. Z této teploty byla za přítomnosti vakua zvýšena teplota na 980°C, tj. teplotu 

cementace. Při teplotě cementace se střídalo postupně 15 sytících a difúzních cyklů, během 

kterých došlo k nasycení povrchu součástek o uhlík na požadovanou hodnotu. První sytící 

fáze trvala po dobu 4 minut a zbylé sytící fáze trvaly už jen 2 minuty. Difúzní fáze začínala na 

5 minutách a pozvolna rostla na 8, 12, 14, 18, 22 atd. minut až na 2 hodiny. Jednotlivé časy 

pro nauhličovací a difúzní cykly jsou uvedeny v tabulce 3.4. Po posledním cementačním 

cyklu byla teplota snížena na kalící teplotu 860°C a následovně proběhlo rychlé ochlazování 

v dusíkové atmosféře při tlaku 14 barů a dvouhodinové popouštění při teplotě 170°C. 
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Tabulka 3.4: Technologický postup vakuové cementace součástky 1D a 2 

Pořadí 

operace 
Typ operace 

Teplota Čas 
 Pořadí 

operace 
Typ operace 

Teplota Čas 

[°C] [min] 
 

[°C] [min] 

1 Vakuování 0 0:05:00 
 

20 Nauhličování 980 0:02:00 

2 Ohřev v plynu 750 0:15:00 
 

21 Difúze 980 0:36:00 

3 Ohřev ve vakuu 980 0:45:00 
 

22 Nauhličování 980 0:02:00 

4 Nauhličování 980 0:04:00 
 

23 Difúze 980 0:40:00 

5 Difúze 980 0:05:00 
 

24 Nauhličování 980 0:02:00 

6 Nauhličování 980 0:02:00 
 

25 Difúze 980 0:44:00 

7 Difúze 980 0:08:00 
 

26 Nauhličování 980 0:02:00 

8 Nauhličování 980 0:02:00 
 

27 Difúze 980 0:48:00 

9 Difúze 980 0:12:00 
 

28 Nauhličování 980 0:02:00 

10 Nauhličování 980 0:02:00 
 

29 Difúze 980 0:52:00 

11 Difúze 980 0:14:00 
 

30 Nauhličování 980 0:02:00 

12 Nauhličování 980 0:02:00 
 

31 Difúze 980 0:56:00 

13 Difúze 980 0:18:00 
 

32 Nauhličování 980 0:02:00 

14 Nauhličování 980 0:02:00 
 

33 Difúze 980 1:00:00 

15 Difúze 980 0:22:00 
 

34 Nauhličování 980 0:02:00 

16 Nauhličování 980 0:02:00 
 

35 Difúze 980 2:00:00 

17 Difúze 980 0:26:00 
 

36 
Ohřev ve 

vakuu 
860 0:15:00 

18 Nauhličování 980 0:02:00 
 

37 Ochlazování 35 0:10:00 

19 Difúze 980 0:30:00 
     

 

3.2.4 Postup tepelného zpracování součástky 3 

Ozubené kolo bylo cementováno ve vakuové peci při teplotě 980°C. Cyklů, během 

kterých probíhalo nauhličování a difúze bylo 23. Sytící fáze začínala na 5 minutách, při 

druhém cyklu klesla na 4 minuty a dále opět pokračovala po 2 minutách až do ukončení 

cementace. Difúzní fáze rostla z časů 6, 7, 8, 9, 10, 12 atd. minut, poslední difúzní fáze trvala 

3 hodiny a 30 minut. Časy jednotlivých sytících a difúzních cyklů jsou uvedeny v tabulce 3.5. 

Po dosažení požadované tloušťky cementační vrstvy byla teplota snížena na kalící teplotu 

860°C a následně proběhlo rychlé ochlazení v dusíkové atmosféře při tlaku 14 barů. Po kalení 

byla součástka popuštěna při teplotě 170°C po dobu 120 minut a následně ochlazena na 

teplotu okolí. 
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Tabulka 3.5:Technologický postup vakuové cementace vzoru č. 3 

Pořadí 

operace 
Typ operace 

Teplota Čas 
 Pořadí 

operace 
Typ operace 

Teplota Čas 

[°C] [min] 
 

[°C] [min] 

1 Vakuování 0 0:05:00 
 

27 Difúze 980 0:24:00 

2 Ohřev v plynu 750 0:30:00 
 

28 Nauhličování 980 0:02:00 

3 Ohřev ve vakuu 980 0:30:00 
 

29 Difúze 980 0:26:00 

4 Nauhličování 980 0:05:00 
 

30 Nauhličování 980 0:02:00 

5 Difúze 980 0:06:00 
 

31 Difúze 980 0:28:00 

6 Nauhličování 980 0:04:00 
 

32 Nauhličování 980 0:02:00 

7 Difúze 980 0:07:00 
 

33 Difúze 980 0:30:00 

8 Nauhličování 980 0:03:00 
 

34 Nauhličování 980 0:02:00 

9 Difúze 980 0:08:00 
 

35 Difúze 980 0:32:00 

10 Nauhličování 980 0:03:00 
 

36 Nauhličování 980 0:02:00 

11 Difúze 980 0:09:00 
 

37 Difúze 980 0:40:00 

12 Nauhličování 980 0:03:00 
 

38 Nauhličování 980 0:02:00 

13 Difúze 980 0:10:00 
 

39 Difúze 980 0:50:00 

14 Nauhličování 980 0:03:00 
 

40 Nauhličování 980 0:02:00 

15 Difúze 980 0:12:00 
 

41 Difúze 980 1:15:00 

16 Nauhličování 980 0:03:00 
 

42 Nauhličování 980 0:02:00 

17 Difúze 980 0:14:00 
 

43 Difúze 980 1:30:00 

18 Nauhličování 980 0:02:00 
 

44 Nauhličování 980 0:02:00 

19 Difúze 980 0:16:00 
 

45 Difúze 980 1:40:00 

20 Nauhličování 980 0:02:00 
 

46 Nauhličování 980 0:02:00 

21 Difúze 980 0:18:00 
 

47 Difúze 980 2:00:00 

22 Nauhličování 980 0:02:00 
 

48 Nauhličování 980 0:02:00 

23 Difúze 980 0:20:00 
 

49 Difúze 980 3:30:00 

24 Nauhličování 980 0:02:00 
 

50 Ohřev ve vakuu 860 0:30:00 

25 Difúze 980 0:22:00 
 

51 Ochlazování 90 0:20:00 

26 Nauhličování 980 0:02:00 
     

 

3.2.5 Postup tepelného zpracování součástky 4 

Ozubené kolečko bylo cementováno ve vakuové peci při teplotě 880°C. Nauhličování 

se uskutečnilo při 6 cyklech sycení a difúze. Doba první sytící fáze trvala 4 minuty a zbývající 

fáze 2 minuty. První difúzní fáze trvala 6 minut a pak pozvolně rostla na 7, 8, 9, 10 a 12 

minut. Jednotlivé časy sycení a difúze jsou uvedeny v tabulce 3.6. Po cementaci byla teplota 

snížena na 860°C a následně proběhlo kalení v dusíkové atmosféře při tlaku 14 barů. Po 

kalení bylo ozubené kolečko popuštěno při teplotě 150°C po dobu jedné hodiny. 
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Tabulka 3.6: Technologický postup vakuové cementace vzoru č. 4 

Pořadí 

operace 
Typ operace 

Teplota Čas 

[°C] [min] 

1 Vakuování 0 0:05:00 

2 Ohřev v plynu 750 0:30:00 

3 Ohřev ve vakuu 880 0:10:00 

4 Nauhličování 880 0:04:00 

5 Difúze 880 0:06:00 

6 Nauhličování 880 0:02:00 

7 Difúze 880 0:07:00 

8 Nauhličování 880 0:02:00 

9 Difúze 880 0:08:00 

10 Nauhličování 880 0:02:00 

11 Difúze 880 0:09:00 

12 Nauhličování 880 0:02:00 

13 Difúze 880 0:10:00 

14 Nauhličování 880 0:02:00 

15 Difúze 880 0:12:00 

16 Ohřev ve vakuu 860 0:15:00 

17 Ochlazování 90 0:20:00 

 

3.3 Mikrostrukturní rozbor cementačních vrstev 

Ze všech výše popsaných součástek byly připraveny broušením za mokra na SiC 

brusných papírech metalografické výbrusy, které byly leštěny do získání zrcadlového 

povrchu. Po vyleštění a odmaštění byly vzorky naleptány v 4% kyselině dusičné (Nital) 

a následně byly podrobeny metalografickému pozorování pomocí optického mikroskopu 

OLYMPUS GX51. 

Mikrostrukturní rozbor cementačních vrstev byl prováděn u součástek válcového tvaru 

(ozn. 1A, 1B, 1C, 1D) a u malého ozubeného kolečka (ozn. 4) vždy na vnější a vnitřní straně 

součástky (obr. 3.7-3.8,3.9-3.12, 3.14-3.17, 3.19-3.22, 3.35-3.38). U kotouče (ozn. 2) byl 

mikrostrukturní rozbor proveden na horní a spodní straně součástky (obr. 3.24-3.27). 

Mikrostrukturní rozbor cementační vrstvy ozubeného kola (ozn. 3) byl proveden v patě 

zubu (obr. 3.29-3.30) a ze strany zubu (obr. 3.32-3.33). U všech zkoumaných vzorků byl také 

proveden mikrostrukturní rozbor matrice (obr. 3.13, 3.18, 3.23, 3.28, 3.34, 3.39), aby se 

zjistilo, zda došlo k prokalení celého průřezu.  
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Mikrostruktura surového stavu před cementací je patrná z obr. 3.7 a 3.8, jedná se 

o ocel s feriticko-perlitickou strukturou po normalizačním žíhání. 

Součástky po cementaci vykazovaly při mikrostrukturním rozboru několik odlišných 

prvků. Součástka 1B, podrobena klasické cementaci v plynné atmosféře, vykazovala 

mikrostrukturu vnější cementační vrstvy tvořenou vysokouhlíkovým deskovým martenzitem 

s obsahem zbytkového austenitu přibližně 11 obj. % (obr. 3.10). Podíl zbytkového austenitu 

byl stanoven pomocí obrazové analýzy Image-Pro Analyzer7.0 z upravené fotodokumentace. 

Součástky 1C, 2 a 3b, které byly podrobeny nízkotlaké vakuové cementaci, vykazovaly ve 

vnější povrchové vrstvě vysokouhlíkový deskový martenzit s obsahem zbytkového austenitu 

9-10 obj. %, u součástky 1D (z obr. 3.30) to bylo až 19 obj. %. U součástky 4 se 

vysokouhlíkový deskový martenzit vyskytoval do hloubky cca 50 m a struktura cementační 

vrstvy byla hlouběji tvořena středně uhlíkovým martenzitem. Mikrostruktura vnitřní 

cementační vrstvy součástek 1B, 1C, 1D, 3a (pata zubu) a 4, jak po plynné, tak po nízkotlaké 

vakuové cementaci, byla tvořena středně uhlíkovým martenzitem z důvodu horšího přístupu 

pecní atmosféry k povrchu. Zde nebyl podíl zbytkového austenitu hodnocen. U součástky 2 

došlo k vytvoření vysokouhlíkového deskového martenzitu na obou stranách cementované 

součástky vzhledem k tomu, že součástka byla cementována z obou stran rovnoměrně.  

K prokalení celého průřezu došlo pouze u součástky 1B, která byla podrobena plynné 

cementaci. Matrice zde byla tvořena jemnozrnným nízkouhlíkovým martenzitem a bainitem 

s ojedinělým výskytem feritického síťoví (obr. 3.13). Referenční součástka 1C z firmy SECO 

Warwick vykazovala v jádře spíše bainit s velmi malým podílem feritického síťoví po 

hranicích původních austenitických zrn (obr. 3.18). Ostatní součástky po nízkotlaké cementaci 

obsahovaly v matrici bainit, nízkouhlíkový martenzit a o něco vyšší podíl feritu než v případě 

součástky 1C.  

Hloubka cementační vrstvy byla změřena metalograficky na základě odlišné 

mikrostruktury mezi cementační vrstvou a matricí. Součástka 1C byla zpracována jako 

referenční součástka ve firmě SECO Warwick na srovnatelnou hloubku vrstvy jako součástka 

1B z cementace z plynné atmosféry. Součástka 1D byla zpracována ve zkušebním režimu na 

vyšší tloušťku vrstvy. Hodnoty hloubek cementačních vrstev pro jednotlivé vzorky jsou 

uvedeny v tabulce 3.7. 

Ve všech případech bylo dosaženo minimální požadované hloubky cementační vrstvy. 

  



39 

 

 

Tabulka 3.7 Hloubka cementačních vrstvy zjištěná metalograficky v m 

 
hloubka cementační vrstvy [m]

Vzorek min. požadovaná Ehtmin vnější vnitřní 

1B 0,700 0,865 0,805 

1C 0,700 0,868 0,890 

1D 1,600 1,763 1,521 

2 1,600 1,610 1,654 

3a* 2,100 - 2,217 

3b** 2,100 2,575 2,258 

4 0,200 0,326 0,419 

* pata zubu 

** levá a pravá strana zubu  
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Součástka 1A - výchozí stav 

 

Obr. 3.7 

Výchozí stav 

- Ferit 

- Perlit 

 

Obr. 3.8 

Detail výchozího stavu 

- Ferit 

- Perlit 
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Součástka 1B – cementace v plynné atmosféře 

 

Obr. 3.9 

Vnější cementační vrstva 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 865µm 

 

Obr. 3.10 

Mikrostruktura vnější cementační 

vrstvy 

- vysokouhlíkový deskový martenzit 

- zbytkový austenit 

Leptáno Nital 

 

Obr. 3.11 

Vnitřní cementační vrstva 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 805µm 



42 

 

 

Obr. 3.12 

Mikrostruktura vnitřní cementační 

vrstvy 

- martenzit 

- bainit (tmavší jehlice) 

Leptáno Nital 

 

Obr. 3.13 

Mikrostruktura matrice 

- nízkouhlíkový martenzit 

- bainit 

- místy feritické síťoví 

Leptáno Nital 
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Součástka 1C – nízkotlaká cementace 

 

Obr. 3.14 

Vnější cementační vrstva 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 868 µm 

 

Obr. 3.15 

Mikrostruktura vnější cementační 

vrstvy 

- vysokouhlíkový deskový martenzit  

- zbytkový austenit 

Leptáno Nital 

 

Obr. 3.16 

Vnitřní cementační vrstva 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 890µm 
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Obr. 3.17 

Mikrostruktura vnitřní cementační 

vrstvy 

- martenzit 

- bainit 

- stopy zbytkového austenitu 

Leptáno Nital 

 

Obr. 3.18 

Mikrostruktura matrice 

- bainit 

- nízkouhlíkový martenzit 

- feritické síťoví 

Leptáno Nital 
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Součástka 1D – nízkotlaká cementace 

 

Obr. 3.19 

Vnější cementační vrstva 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 1763 µm 

 

Obr. 3.20 

Mikrostruktura vnější cementační 

vrstvy 

- vysokouhlíkový deskový martenzit  

- zbytkový austenit 

Leptáno Nital 

 

Obr. 3.21 

Vnitřní cementační vrstva 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 1521µm 
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Obr. 3.22 

Mikrostruktura vnitřní cementační 

vrstvy 

- vysokouhlíkový deskový martenzit 

- zbytkový austenit 

Leptáno Nital 

 

Obr. 3.23 

Mikrostruktura matrice 

- bainit 

- nízkouhlíkový martenzit 

- ferit 

Leptáno Nital 
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Součástka 2 - disk 

 

Obr. 3.24 

Horní cementační vrstva 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 1610 µm 

 

Obr. 3.25 

Mikrostruktura horní cementační 

vrstvy 

- vysokouhlíkový deskový martenzit 

- zbytkový austenit 

Leptáno Nital 

 

Obr. 3.26 

Spodní cementační vrstva 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 1654 µm 



48 

 

 

Obr. 3.27 

Mikrostruktura dolní cementační 

vrstvy 

- vysokouhlíkový deskový martenzit 

- zbytkový austenit 

Leptáno Nital 

 

Obr. 3.28 

Mikrostruktura matrice 

- bainit 

- nízkouhlíkový martenzit 

- ferit 

Leptáno Nital 

  



49 

 

Součástka 3a – pata zubu 

 

Obr. 3.29 

Cementační vrstva paty zubu 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 

2217 µm 

 

Obr. 3.30 

Mikrostruktura cementační vrstvy 

- martenzit 

- bainit (tmavší jehlice) 

Leptáno Nital 

 

Obr. 3.31 

Mikrostruktura matrice 

- bainit 

- nízkouhlíkový martenzit 

- stopy feritu 

Leptáno Nital 

  



50 

 

Součástka 3b – zub 

 

Obr. 3.32 

Cementační vrstva levé strany zubu 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 

2575 µm 

 

Obr. 3.33 

Mikrostruktura cementační vrstvy 

levé strany zubu 

- vysokouhlíkový deskový martenzit 

- zbytkový austenit 

Leptáno Nital 

 

 

Obr. 3.34 

Mikrostruktura matrice 

- nízkouhlíkový martenzit 

- bainit 

Leptáno Nital 
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Součástka 4 – ozubené kolečko 

 

Obr. 3.35 

Cementační vrstva zubů 

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 326µm 

 

Obr. 3.36 

Mikrostruktura cementační vrstvy 

zubu 

- na povrchu vysokouhlíkový 

deskový martenzit 

- dále od povrchu středně uhlíkový 

martenzit 

Leptáno Nital 

 

 

Obr. 3.37 

Vnitřní cementační vrstva  

Leptáno Nital 

Hloubka cementační vrstvy 419µm 
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Obr. 3.38 

Mikrostruktura vnitřní cementační 

vrstvy 

- nízkouhlíkový martenzit 

Leptáno Nital 

 

Obr. 3.39 

Mikrostruktura matrice  

- nízkouhlíkový martenzit 

- bainit 

- stopy feritu 

Leptáno Nital 

  



53 

 

3.4 Tvrdost cementačních vrstev 

Na všech hodnocených vzorcích byla změřena tvrdost HV1při zatížení 9,81 N ve 

vzdálenostech 0,060, 0,260, 0,460, 0,660 atd. mm směrem od povrchu metalografického 

výbrusu. Poté byla stanovena hloubka cementační vrstvy pro minimální tvrdost 550 HV1. 

Průběhy tvrdostí s vyznačenými hodnotami požadované minimální tvrdosti 550 HV1pro 

vzorky 1B, 1C, 1D, 2, 3 a 513 HV1 pro vzorek 4jsou vyznačeny v grafech na obr 3.40-3.45. 

V grafech jsou rovněž vyznačeny požadované minimální hloubky nauhličené vrstvy 

a skutečné hloubky cementační vrstvy. 

Ve všech případech došlo k dodržení požadované minimální tvrdosti cementační 

vrstvy v požadované hloubce. Na vnějším povrchu součástek 1B a 1D bylo dosaženo vyšší 

tvrdosti než na vnitřním povrchu součástky, což koresponduje s nižším stupněm nasycení na 

vnitřních površích a s typem mikrostruktury martenzitu s rozdílným obsahem uhlíku. 

U součástky 1C se naměřená tvrdost na vnějším povrchu téměř shodovala s naměřenou 

tvrdostí na vnitřním povrchu. K rozdílu v tvrdosti mezi vnějším a vnitřním povrchem nedošlo 

z důvodu lépe zvládnuté technologie nízkotlaké cementace. Tvrdost u součástky 2 byla stejná 

pro oba povrchy, protože součástka byla z obou stran sycena rovnoměrně. U součástky 3 byla 

naměřena vyšší tvrdost na pracovních stranách zubu než v místech paty zubu, což bylo 

způsobeno opět nižším stupněm sycení. Součástka 4 rovněž vykazovala vyšší hodnoty 

tvrdosti na vnějším povrchu v porovnání s hodnotami vnitřního povrchu součástky. 
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Obr.3.40 Průběh tvrdosti vzorku 1B pro vnější a vnitřní povrch cementační vrstvy. 

Požadovaná hloubka cementační vrstvy Ehtmin = 0,700 mm. 

 

 

Obr.3.41 Průběh mikrotvrdosti vzorku 1Cpro vnější a vnitřní povrch cementační vrstvy. 

Požadované hloubka cementační vrstvy Ehtmin = 0,7 mm. 
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Obr.3.42 Průběh tvrdosti vzorku 1D pro vnější a vnitřní povrch cementační vrstvy. 

Požadované hloubka cementační vrstvy Ehtmin = 1,600 mm. 

 

 

Obr.3.43 Průběh tvrdosti vzorku 2 pro horní a spodní cementační vrstvu. 

Požadované hloubka cementační vrstvy Ehtmin = 1,600 mm. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Tv
rd

o
st

 (
H

V
1

) 

Vzdálenost od okraje (mm) 

Vzorek 1D 

vnější povrch

vnitřní povrch

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Tv
rd

o
st

 (
H

V
1

) 

Vzdálenost od okraje (mm) 

Vzorek 2 

horní vrstva

spodní vrstva



56 

 

 

Obr.3.44 Průběh tvrdosti vzorku 3 pro patu zubu a pracovní plochu zubu. 

Požadované hloubka cementační vrstvy Ehtmin = 2,100 mm. 

 

 

Obr.3.45 Průběh tvrdosti vzorku 4 pro vnější a vnitřní povrch cementační vrstvy 

Požadované hloubka cementační vrstvy Ehtmin = 0,200 mm. 
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3.5 Analýza vad v povrchové vrstvě 

Detailní analýza vad v povrchové vrstvě byla provedena u vzorků 1B (obr. 3.46, 3.47) 

a 1C (obr. 3.48, 3.49) pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490LV 

v odražených elektronech (BE). Semikvantitativní rtg. mikroanalýza byla prováděna pomocí 

analyzátoru Inca X-act jako plošná analýza. 

Součástka podrobená cementaci v plynné atmosféře (ozn. 1B) vykazovala povrchové 

vady do hloubky okolo 10 µm. Jednalo se oxidy železa s vyšším podílem chromu a manganu. 

Součástka po nízkotlaké cementaci (ozn. 1C), na rozdíl od součástky 1B, obsahovala 

v povrchové vrstvě okolo 2 µm pouze bodové oxidy železa s vyšším podílem křemíku. 

 

Vady v povrchové vrstvě - součástka 1B 

 

Obr. 3.46 

Vnější povrch 

Místa 1-6 – oxidy Fe s vyšším 

podílem Cr, Mn po hranicích 

původních austenitických zrn 

 

 

Obr. 3.47 

Vnitřní povrch 

Místa 7-8 – oxidy Cr, Fe na povrchu 

a po hranicích původních 

austenitických zrn 

Místo 9 – sulfid Mn, Fe 
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Vady v povrchové vrstvě - součástka 1C 

 

Obr. 3.48 

Vnější povrch 

Místa 1-3 – bodové oxidy Fe 

 

Obr. 3.49 

Vnitřní povrch 

Místa 4-6 – bodové oxidy Fe 
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4 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo porovnat strukturu a tvrdost cementační vrstvy a jádra 

součástek zpracovaných technologií klasické cementace v plynné atmosféře a technologií 

nízkotlaké vakuové cementace. 

Součástky podrobené klasické cementaci v plynné atmosféře i nízkotlaké vakuové 

cementaci obsahovaly v povrchové vrstvě strukturu tvořenou deskovým vysokouhlíkovým 

martenzitem s obsahem zbytkového austenitu přibližně 10 obj. %. Mikrostruktura vnitřních 

cementačních vrstev byla u obou technologií cementace tvořena středněuhlíkovým 

martenzitem s nižším podílem zbytkového austenitu z důvodu horšího přístupu pecní 

atmosféry k povrchu. K prokalení celého průřezu došlo pouze u součástky, která byla 

podrobena klasické cementaci (ozn. 1B). V případě nízkotlaké cementace by za prokalenou 

mohla být považována součástka malých rozměrů (ozn. 4). Matrice byla tvořena 

nízkouhlíkovým martenzitem, bainitem a ojedinělým feritickým síťovím a její tvrdost byla 

přibližně 420 HV1. U součástek po nízkotlaké cementaci byla struktura matrice tvořena 

převážně bainitem, nižším podílem nízkouhlíkového martenzitu a vyšším podílem feritu, a to 

z důvodu nižší intenzity kalicího prostředí. Tvrdost matrice klesla přibližně o 100 HV1. Nižší 

tvrdost matrice může mít negativní vliv na mechanické a užitné vlastnosti cementovaných 

součástí. 

Detailní analýza vad v povrchové vrstvě ukázala, že součástky podrobené nízkotlaké 

vakuové cementaci vykazovaly vyšší čistotu cementační vrstvy (v povrchové vrstvě se 

vyskytovaly pouze bodové oxidy) než součástky po klasické cementaci v plynné atmosféře, 

což bude mít pozitivní vliv především na únavové chování připravených součástek. 

V obou případech cementace byla dosažena požadovaná minimální tvrdost cementační 

vrstvy. Vnitřní cementační vrstvy vykazovaly oproti vnějším vrstvám nižší hodnoty tvrdosti, 

což bylo způsobeno nižším stupněm sycení z důvodu horšího přístupu sytící atmosféry. 

Pro optimalizaci struktury a vlastností cementovaných součástí po nízkotlaké vakuové 

cementaci bude zapotřebí zvýšit rychlost ochlazování při kalení cementovaných součástí 

a striktně dodržovat množství vsázky a její rovnoměrné rozložení v peci. 
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