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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá rozborem ozubených kol, pouţívaných v převodových 

skříních nákladních automobilů. Ozubená kola byla vyrobena kováním a nacementována. 

K hodnoceným ozubeným kolům nebyly dodány výkresy a ţádná další dokumentace. 

Teoretická část práce se věnuje chemicko-tepelnému zpracování obecně, dále popisuje 

základní postupy cementace, včetně popisu struktury a hodnocení vlastností cementačních 

vrstev. Experimentální část práce se nejprve zabývá identifikací neznámých kol, dělením 

a odběrem vzorků. Hodnocení kvality ozubených bylo prováděno v souladu 

s ČSN ISO 6336-5. Pro hodnocení chemického sloţení bylo pouţito GDS emisní 

spektroskopie. Bylo provedeno metalografické hodnocení čistoty tavby kol, mikrostrukturní 

rozbor cementační vrstvy a jader zubů, metalografické hodnocení stavu povrchu kol, 

hodnocení velikosti původního austenitického zrna, metalografické stanovení podílu 

zbytkového austenitu. U jednotlivých kol byla změřena tvrdost cementační vrstvy a její 

efektivní hloubka a tvrdost jádra zubů. Z výsledků měření vyplývá, ţe dvě ozubená kola 

splňují poţadavky na nejvyšší kvalitu materiálu a tepelného zpracování, coţ je zárukou 

vysoké provozní spolehlivosti i při vysokých provozních zatíţeních. Další dvě kola 

vykazovala celkem závaţné nedostatky a to jak v chemickém sloţení, tak v chemicko-

tepelném zpracování. 

 

Klíčová slova: cementování ocelí; cementační vrstva; efektivní hloubka vrstvy; tvrdost; 

ozubené kolo; modul ozubení 
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Abstract 

This thesis deals with an analysis of gear wheels, used in truck gearboxes. The gear 

wheels have been manufactured by forging and carburized. There have not been supplied any 

drawings or any other documentation for evaluated gear wheels. The theoretical part of this 

thesis deals with chemical and thermal processing in general, and then describes basic 

procedures of carburizing, including a description and evaluation of the carburizing layers. 

The experimental part of this thesis deals with an identification of unknown gear wheels, 

separation and collection of samples. The evaluation of gear wheels quality has been carried 

out in accordance with the standard ČSN ISO 6336-5. There has been used GDS emission 

spectroscopy for evaluation of chemical composition. Further, a metallographic evaluation of 

gear wheels melting purity has been performed, as well as microstructural analysis of the 

carburizing layer and teeth core, a metallographic evaluation of gear wheels surface state, an 

evaluation of original austenite grains size and a metallographic determination of the retained 

austenite. For each wheel has been measured hardness and effective depth of the carburizing 

layer and hardness of the teeth core. The results indicate that two gear wheels meet the highest 

quality of material and heat treatment, which ensures high operational reliability even under 

a high traffic load. Another two wheel gears showed serious deficiencies in both chemical 

composition and chemical-thermal processing. 

 

Keywords: carburizing of steels; carburizing layer; effective depth of the layer; hardness; 

gear wheel; gearing module 
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1. ÚVOD 

Ozubená kola jsou tvarově sloţité součásti. Kolo a pastorek tvoří soukolí. Dvě a více 

spolu zabírajících kol vytváří ozubený převod. Tyto převody slouţí k přenosu krouticího 

momentu a rotačního pohybu z jednoho hřídele na druhý bez prokluzu. Mezi hlavní výhody 

ozubených převodů patří vysoká účinnost, ţivotnost, spolehlivost a velká variabilita 

provedení [1] [2]. K výrobě ozubených kol je vyuţívána celá škála materiálů – litiny 

s lupínkovým a kuličkovým grafitem, oceli, slinuté karbidy, mosazi a bronzy, plastické 

hmoty. Díky svým vlastnostem jsou především v technických aplikacích pouţívána kola 

z oceli. Pro přenos velkých krouticích momentů je nutné vyuţít chemicko-tepelného 

zpracování povrchu těchto materiálů, nejčastěji cementace [3].  

Cílem této práce je hodnocení neznámých cementovaných ozubených kol 

z převodových skříní nákladních automobilů. Pro cementaci je vyuţívána obsáhlá skupina 

ocelí [4]. Vrstvy vytvořené chemicko-tepelným zpracováním na ozubení jsou velmi tvrdé. 

Jádra těchto zubů přitom zůstávají dostatečně houţevnatá [3].  Kvalita hotových součásti musí 

splňovat celou řadu poţadavků. Splnění těchto poţadavků má vliv na dovolené hodnoty 

napětí v ohybu, dotyku a také na provozní spolehlivost.  

  



6 

 

2. CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

Chemicko-tepelným zpracováním se rozumí procesy, kterými při zvýšené teplotě 

dosahujeme změny struktury a vlastností materiálu. Do teplotního cyklu je zařazena chemická 

změna materiálu. Obecně výměna hmoty probíhá takto [5] [6] [7]: 

 látka přechází z reakčního prostředí do předmětu, 

 látka přechází z předmětu do reakčního prostředí, 

 přenos hmoty je v obou směrech shodný. 

Chemicko-tepelné zpracování se zpravidla rozděluje na: 

 povrchové, 

 objemové [5] [6]. 

Objemové chemicko-tepelné zpracování je méně obvyklé. Patří sem ţíhání pro sníţení 

obsahu vodíku a ţíhání pro sníţení obsahu uhlíku [6]. 

Povrchovým chemicko-tepelným zpracováním se docílí změny chemického sloţení 

pouze povrchové vrstvy. Obvykle se pak pronikavě mění mechanické a fyzikálně-chemické 

vlastnosti. Vzniklé vrstvy mohou mít vysokou tvrdost, odolnost proti opotřebení, zadírání 

nebo únavě. Dále zvýšenou odolnost proti korozi, ţáruvzdornosti apod. Poţadované 

kombinace chemického sloţení a vlastností povrchu a jádra součásti se dosahuje dvěma 

způsoby [5] [8]: 

 úpravou chemického sloţení povrchu součásti a následným tepelným 

zpracováním celého objemu, 

 samotnou úpravou chemického sloţení. 

Pro průmyslovou výrobu chemicko-tepelné zpracování představuje značný význam. 

Umoţňuje nahradit drahé slitinové oceli s vysokým obsahem přísad ocelemi nízkolegovanými 

nebo středně legovanými [5]. 

2.1. Základní děje při chemicko-tepelném zpracování 

Kaţdé chemicko-tepelné zpracování se skládá z řady dílčích pochodů, které na sebe 

navazují: 

 disociace, 

 adsorpce, 

 absorpce, 

 difúze. 
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Disociace je proces, při kterém dochází k rozpadu molekul za vzniku aktivních atomů, 

které jsou povrchem adsorbovány, například podle rovnice (2.1) a (2.2) [5] [6]. 

𝐶𝐻4 → 𝐶 + 2𝐻2 (2.1) 

2𝑁𝐻3 → 2𝑁 + 3𝐻2 (2.2) 

Adsorpce, tedy proces přichycení sytícího prvku k povrchu, můţe být dvojí povahy. 

Fyzikální adsorpce (fyziosorpce) je zprostředkována převáţně fyzikálními interakcemi. 

Uplatňují se zde van der Waalsovy síly. Chemická adsorpce (chemisorpce) má energii o řád 

vyšší, je zprostředkována chemickými interakcemi. U chemisorpce jsou částice vázány na 

určitá místa povrchu, například místa s vysokou koordinací – důlky [9]. Z hlediska konečného 

výsledku je řídícím jevem fyziosorpce [5]. 

Absorpce je pak pronikání atomů adsorbovaných na povrchu dovnitř materiálu, do 

hloubky zhruba 3 atomových rovin [6]. 

Difúze atomů z povrchu do středu materiálu určuje hloubku sycené vrstvy. Difúze 

atomů do materiálu probíhá účinně při splnění podmínek:  

 dostatečné koncentrace difundujícího prvku na povrchu základního kovu, 

 dostatečně vysoké teploty pro zvýšení pohybu atomů. 

Závislost hloubky vrstvy se řídí vztahem: 

𝑥2 = 𝑘. 𝑡 (2.3) 

kde x  je hloubka difúzní vrstvy, 

k  je konstanta závislá na teplotě, 

t   je doba sycení [5] [6]. 

2.2. Struktury povrchových vrstev 

Strukturu difúzní vrstvy určují rovnováţné podmínky obou kovů – základního 

a difundujícího. Pokud jsou oba kovy navzájem dokonale rozpustné v tuhém stavu, je 

koncentrační spád mezi povrchem a jádrem kovu plynulý. Při omezené rozpustnosti a při 

tvorbě intermediálních fází se v koncentračním spádu vyskytují skoky odpovídající vzniku 

difúzních mezivrstev (obr. 2.1 vlevo), které mají často nepříznivé vlastnosti. Na začátku 

procesu sycení se na povrchu A začne vytvářet tuhý roztok prvku B v kovu A. Koncentrace 

prvku B se zvyšuje (t1 na obr. 2.1). Po dosaţení hranice maximální rozpustnosti prvku B při 

teplotě sycení (c1 při teplotě T1) se na povrchu kovu syceného začne vytvářet intermediární 

fáze AxBy (heterogenní struktura, odpovídající rovnováţnému diagramu, se zde vytvářet 
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nemůţe). Na fázovém rozraní tuhý roztok - intermediární fáze vzniká skok, jehoţ výška 

odpovídá rozdílu koncentrací c2 – c1 [8]. 

Obr. 2.1 – Koncentrační profily prvku B v časech t1, t2 a t3 při vytváření difúzní vrstvy pro teplotu 

T1, rovnováţný diagram prvku A a prvku B s výskytem intermediárních fází AxBy a AmBn [7]. 

2.3. Typy vrstev 

Průběh tvrdostí a hloubka vrstev u běţně pouţívaných procesů chemicko-tepelného 

zpracování jsou vidět na obr. 2.2. Jsou to především [10]:  

 cementace, 

 nitridace, 

 karbonitridace, 

 nitrocementace, 

 boridování. 
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Obr. 2.2 -Porovnání typických průběhů tvrdosti difúzních vrstev a povrchového kalení: 1 – cementace, 

2 - nitrocementace, 3 – nitridace, 4 – karbodintridace, 5 – povrchové kalení, 6 – boridování [8]. 

2.3.1. Cementace 

Představuje sycení povrchu ocelového předmětu uhlíkem, obsaţeném v tuhém, 

kapalném, nebo plynném prostředí. Teploty cementace se pohybují těsně nad Ac3. Cementují 

se houţevnaté oceli s nízkým obsahem uhlíku, obvykle 0,15 aţ 0,25 % C. Cementuje se 

dostatečně dlouho na to, aby obsah uhlíku v povrchové vrstvě dosáhl eutektoidní, případně 

nadeutektoidní koncentrace 0,7 aţ 1 % C. Oceli po cementování musí být dále tepelně 

zpracovávány - kaleny a nízkoteplotně pouštěny. Cementace je podrobně rozebrána 

v kapitole 3 [11] [12]. 

2.3.2. Nitridace 

Nitridace je sycení povrchu dusíkem při teplotách 450 aţ 600°C. Pronikání dusíku je 

cca 10x pomalejší neţ v případě uhlíku. Vzniklé vrstvy jsou pak poměrně tenké (0,25 aţ 

0,65 mm), i kdyţ celková doba procesu je 30 aţ 60 h. Podstatou zpevnění vrstev jsou stabilní, 

jemně disperzní nitridy. Nitridované součásti dále nejsou tepelně zpracovávány. Nutné je 

pouze opracování povrchu, nitridováním se totiţ mění objem součástí. U uhlíkových ocelí se 

dosahuje poměrně malého zvýšení tvrdosti. Vysoké tvrdosti se dosahuje u slitinových ocelí 
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obsahujících Cr, Ni, Al, a to aţ 1200 HV. Nitridování se provádí v plynném, nebo kapalném 

prostředí [5] [6]. Provádí se také plazmová nitridace, kde na rozdíl od klasických procesů 

povrchy nemusí být dodatečně obrobeny. I při teplotě 400 aţ 500°C zůstávají díly se sloţitou 

geometrií tvarově stabilní [13]. 

Ve srovnání s cementací dostáváme velmi tvrdé, ale nepříliš hluboké vrstvy. Tenké 

nitridační vrstvy mohou přenášet pouze malé specifické tlaky. Při vyšších tlacích je pak 

potřeba pouţít legovaných ocelí s vyšší tvrdostí jádra. V cenovém srovnání jednoduché 

součástky vycházejí levněji cementované, u sloţitých je tomu naopak [5]. 

2.3.3. Karbonitridace 

Při karbonitridaci se sytí povrch současně uhlíkem a dusíkem při teplotě 570 aţ 620°C. 

Na povrchu součásti se tvoří vrstva o tloušťce 0,01 aţ 0,05 mm a sloţení 8 % N, více neţ 

2 % C a cca 1 % O. Tenká sloučeninová vrstva dosahuje tvrdosti 1000 HV. Do hloubky 1 mm 

pak zasahuje difúzně zpevněná vrstva s rozpuštěným dusíkem s tvrdostí 300 aţ 400 HV [6]. 

Karbonitridování probíhá v roztocích solí a plynech. Pouţívané materiály jsou stejné jako 

v případě nitridace [6] [14]. 

Výsledná tenká vrstva je odolná proti opotřebení. Na rozdíl od nitridované vrstvy není 

křehká. Difúzní vrstva pak zvyšuje odolnost proti únavě. Nízká teplota procesu minimalizuje 

deformace součástí [14]. 

2.3.4. Nitrocementace 

Jako nitrocementace se označuje současné sycení povrchu oceli uhlíkem a dusíkem 

za teplot 700 aţ 870°C. Pouţívá se u nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Dosahované 

tloušťky vrstvy jsou 0,1 aţ 0,75 mm [5] [14]. Přítomný dusík urychluje difúzi uhlíku a sniţuje 

rekrystalizační teplotu austenitu. Při pouţití niţších teplot procesu se vlastnosti vrstvy blíţí 

vlastnostem vrstvy nitridované, při vyšších teplotách vrstvě cementační. Plného vyuţití 

vlastností je moţné opět po tepelném zpracování - kalení a následném nízkoteplotním 

popouštění. Vzniklá struktura je tvořena karbonitridem ţeleza Fe3(C,N). Nitrocementace 

probíhá ve směsích roztoků solí nebo v plynném prostředí [5]. 

Oproti cementaci je moţno dosáhnout o 20 aţ 50 % větší odolnosti proti opotřebení 

povrchu. Díky niţší teplotě a kratší době procesu jsou nitrocementované součásti méně 

náchylné k deformaci [5] [14]. 
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2.3.5. Boridování 

Při boridování se povrch sytí bórem z práškové směsi, plynného prostředí nebo 

roztavené soli při teplotách 900 aţ 1000°C. Bór během doby 2 aţ 4 h vytváří vrstvu boridů 

o vysoké tvrdosti s tloušťkou 0,15 aţ 0,35 mm. Při reakci bóru se ţelezem mohou vznikat 

sloučeniny FeB a Fe2B. Jejich vznik je závislý na sloţení boridovacího prostředku, teplotním 

reţimu a době zpracování. Vznikají buď jednofázové vrstvy Fe2B nebo dvoufázové, kdy se 

nachází FeB uvnitř a Fe2B vně vrstvy. Charakteristickým rysem je „zubkové“ spojení se 

základním materiálem. Uhlík a většina legujících prvků růst vrstvy zpomalují. Nejvhodnější 

pro boridování jsou uhlíkové oceli s nízkým a středním obsahem uhlíku (max. 0,5 % C). 

U takovýchto ocelí se dosahuje podstatně vyšších hodnot tvrdosti v porovnání 

s cementovanými vrstvami [5] [15]. 
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3. ZÁKLADNÍ POSTUPY CEMENTACE 

3.1. Rozbor rovnováţných a nerovnováţných stavů při cementaci 

Disociace molekul probíhá při teplotách, kdy je ocel ve stavu austenitickém. Pro 

zjednodušení se uvaţuje dvojí způsob vzniku aktivního uhlíku C [8]: 

 termickou disociací oxidu uhelnatého 

2𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐶 (3.1) 

 termickou disociací metanu 

𝐶𝐻4 ↔ 2𝐻2 + 𝐶 (3.2) 

Reakce (3.1) a (3.2) probíhají vţdy za určitých podmínek: tlak, teplota, obsah uhlíku 

v oceli a sloţení oceli. Můţeme uvaţovat, ţe reakce budou probíhat při konstantním tlaku. 

Jako proměnnou hodnotu uvaţujeme pouze teplotu. Pro kaţdou zvolenou teplotu pak budou 

existovat určité poměry CO/CO2 a CH4/H2 v atmosféře obklopující ocel, při kterých se bude 

atmosféra k oceli chovat jako neutrální. Zvýšení obsahu CO nebo CH4  při této teplotě bude 

vést k průběhu reakcí, a to směrem doprava. Atmosféra bude nauhličující, povrch oceli se 

bude sytit uhlíkem. Zvýšení obsahu CO2  nebo H2  povede k pohybu reakcí směrem doleva. 

Atmosféra bude oduhličující [5]. 

Křivky rovnováţných stavů mezi sloţkami cementační atmosféry při zanedbání vlivu 

tlaku jsou na obr. 3.1 a 3.2. Z grafů je patrné, jak „silná“ nauhličovadla CO  a CH4  jsou. 

Cementování při teplotě 900°C pro ocel o konečné koncentraci uhlíku 1 % bude 

vyţadovat [8]: 

 atmosféru CO/CO2 s podílem 97% CO, 

 atmosféru CH4/H2 s podílem 2% CH4. 
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Obr. 3.1 - Křivky rovnováhy CO/CO2 u ocelí s různým obsahem uhlíku [6]. 

 

 
Obr. 3.2 - Křivky rovnováhy CH4/H2 u ocelí s různým obsahem uhlíku [6]. 

 

Sledovat okamţitý průběh reakcí umoţňuje termodynamický rozbor rovnováhy 

jednotlivých sloţek. Uvedené diagramy na obr. 3.1 a 3.2 informují totiţ pouze o konečném 

stavu dosáhnutém za určitých podmínek. Reakcím (3.1) a (3.2) lze připsat rovnováţnou 

konstantu: 
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𝐾1 =
𝑝𝐶𝐴 .𝑝𝐶𝑂 2

𝑝𝐶𝑂
2  (3.3) 

𝐾2 =
𝑝𝐶𝐴 .𝑝𝐻2

2

𝑝𝐶𝐻 4

 (3.4) 

kde 𝐾1, 𝐾2 jsou rovnováţné konstanty reakcí, 

𝑝𝐶𝑂2
, 𝑝𝐶𝑂 , 𝑝𝐻2

, 𝑝𝐶𝐻4
 jsou parciální tlaky příslušných plynů, 

𝑝𝐶𝐴 je parciální tlak plynného uhlíku. 

 

Parciální tlak plynného uhlíku 𝑝𝐶𝐴  je velmi malý a obtíţně měřitelný. Nahrazuje se 

proto termodynamickou aktivitou 𝑎𝑐  [𝑐]: 

𝐾1 =
𝑎𝑐 .𝑝𝐶𝑂 2

𝑝𝐶𝑂
2  - reakce exotermická,↑ 𝑇 ⇒ ↓ 𝐾 (3.5) 

𝐾2 =
𝑎𝑐 .𝑝𝐻2

2

𝑝𝐶𝐻 4

 - reakce endotermická, ↑ 𝑇 ⇒ ↑ 𝐾 (3.6) 

Termodynamická aktivita je definována jako poměr parciálního tlaku zkoumaného 

uhlíku vůči uhlíku ve standardním stavu. Termodynamické aktivity uhlíku se často označují 

jako tzv. uhlíkový potenciál atmosféry. Pro jednotlivé rovnice (3.5) a (3.6) lze zapsat [6] [8]: 

𝑎𝑐1 =
𝐾1 .𝑝𝐶𝑂

2

𝑝𝐶𝑂 2

 (3.7) 

𝑎𝑐2 =
𝐾2 .𝑝𝐶𝐻 4

𝑝𝐻2
2  (3.8) 

Pokud je uhlíkový potenciál atmosféry a obsah uhlíku v oceli v níţe uvedeném stavu, 

dochází při ac k: 

𝑎𝑐 > (%𝐶)𝑜𝑐𝑒𝑙𝑖 ⇒ 𝑛𝑎𝑢ℎ𝑙𝑖č𝑜𝑣á𝑛í, 

𝑎𝑐 < (%𝐶)𝑜𝑐𝑒𝑙𝑖 ⇒ 𝑜𝑑𝑢ℎ𝑙𝑖č𝑜𝑣á𝑛í, 

𝑎𝑐 = (%𝐶)𝑜𝑐𝑒𝑙𝑖 ⇒ 𝑟𝑜𝑣𝑛𝑜𝑣áž𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣. 

 

Z rovnice (3.7) vyplývá, ţe nauhličující schopnost atmosféry stoupá se čtvercem 

parciálního tlaku oxidu uhelnatého 𝑝𝐶𝑂  a klesá lineárně s parciálním tlakem oxidu 

uhličitého 𝑝𝐶𝑂2
. Při daném sloţení směsi a rostoucí teplotě nauhličující schopnost klesá. 

Z rovnice (3.8) vyplývá, ţe nauhličující schopnost atmosféry stoupá lineárně 

s parciálním tlakem metanu 𝑝𝐶𝐻4
 a klesá se čtvercem parciálního tlaku vodíku 𝑝𝐻2

. Při daném 

sloţení směsi a rostoucí teplotě roste také nauhličující schopnost [5] [8]. 
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3.2. Vlivy působící na průběh cementace 

Teplota cementace můţe být obecně rozdělena do tří skupin: 

a) 500°C aţ 𝐴𝑐1, 

b) 𝐴𝑐1 aţ 𝐴𝑐3, 

c) 𝐴𝑐3 a víc. 

a) Adsorpce uhlíku a jeho difúze je zjistitelná uţ při 500°C. S ohledem na malou 

rozpustnost uhlíku ve feritu se ferit rychle sytí uhlíkem. Na povrchu oceli se tvoří slabá vrstva 

cementitu podle reakce (3.9): 

3𝐹𝑒 + 2𝐶𝑂 → 𝐹𝑒3𝐶 + 𝐶𝑂2 (3.9) 

b) V důsledku částečné austenitizace se rychlost nauhličování podstatně zvětšuje. Ve 

feritických oblastech opět po nasycení feritu vzniká cementit. Ten se postupně rozpouští 

v sousedních zrnech austenitu. 

c) Nad teplotu 𝐴𝑐3se uhlík rozpouští přímo v austenitu bez vzniku cementitu. K tvorbě 

cementitu na povrchu dochází po nasycení austenitu uhlíkem, a to při velkém nauhličujícím 

potenciálu atmosféry a sníţené difúzní schopnosti oceli (příkladem mohou být jemnozrnné 

oceli). V běţné praxi se při cementační teplotě na povrchu oceli cementit netvoří [5] [8]. 

Při zvyšování teploty roste rychlost nauhličování a roste hloubka nauhličení. Roste 

totiţ rychlost disociace, adsorpce i difúze. Nárůst teploty ovšem vyţaduje změnu poměrů 

plynných sloţek v atmosféře ve prospěch jejich nauhličujících sloţek (CO a CH4 dle obr. 3.1 

a 3.2). Prodlouţením doby cementace při stálé teplotě a podmínkách atmosféry se dosáhne 

větší hloubky vrstvy (obr. 3.3). Na obsah uhlíku na povrchu oceli prodlouţení doby 

cementace vliv nemá [5] [8]. 

Zvýšení teploty bez korekce přiváděného mnoţství sytícího plynu způsobí vznik 

plošších křivek koncentrace uhlíku v povrchové vrstvě, přičemţ obsah uhlíku v povrchové 

vrstvě se od určité teploty zmenšuje, obr. 3.4. Způsobeno je to především zvýšením 

koeficientu difúze[5]. 

Při zvýšení doby cementace při konstantní teplotě a beze změny parametrů prostředí, 

zůstává obsah uhlíku v povrchové vrstvě stejný. Zvyšuje se hloubka cementační vrstvy 

(obr. 3.5 zároveň s uváţením vlivu teploty). Koncentrace uhlíku v určité hloubce a čase se pak 

vypočte dle rovnice (3.10), obr. 3.6. Celková hloubka vrstvy v závislosti na čase je na 

obr. 3.7 [5] [16]. 

𝑐𝑥 ,𝑡  − 𝑐0

𝑐𝑠  − 𝑐0
= 1 − 𝑒𝑟𝑓  

𝑥

2 𝐷.𝑡
   (3.10) 
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kde 𝑐𝑥 ,𝑡   je obsah uhlíku v čase t a vzdálenosti x od povrchu předmětu, 

 𝑐0 je koncentrace uhlíku v oceli, 

𝑐𝑠 je koncentrace uhlíku na povrchu oceli – dána sloţením atmosféry, 

𝑒𝑟𝑓 je tzv. Gaussova chybová funkce, 

𝐷 je koeficient difúze [m
2
.s

-1
]. 

Zvýšením objemu nauhličující sloţky v sytící atmosféře při konstantní teplotě se zvýší 

obsah uhlíku v povrchové vrstvě bez toho, aby se změnila její hloubka (obr 3.8). 

Sloţení oceli má do určité míry také vliv na průběh nauhličování. Přísady ovlivňují 

průběh difúze, adsorpce a hloubku nauhličené vrstvy. Karbidotvorné přísady zvyšují 

koncentraci uhlíku v povrchové vrstvě a zvětšují její hloubku (obr. 3.9). Nekarbidotvorné 

prvky zmenšují koncentraci uhlíku v povrchové vrstvě a zmenšují její hloubku. 

Způsob výroby má na průběh nauhličování menší vliv. Rychlost nauhličování 

hrubozrných ocelí je vyšší, zárověň se v jejich povrchové vrstvě častěji objevuje cementitické 

síťoví [5]. 

 
Obr. 3.3 - Rychlost nauhličování v plynném prostředí za různých teplot, 

difúzní koeficient nezávislý na sloţení [10]. 
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Obr. 3.4 - Rozloţení uhlíku v povrchové vrstvě po cementaci v plynné atmosféře, vliv teploty [5]. 

 
Obr. 3.5 - Uhlíkové gradienty zkušební tyče o průměru 25 mm z uhlíkové oceli 1020 (ekv. C22) 

cementované v kapalném prostředí při teplotě 845, 870 a 955°C a časech 1, 2, 3 h 

respektive 1, 3, 4 a 8 h [10]. 

 
Obr. 3.6 -Vliv doby cementace t na koncentraci uhlíku, teplota 925°C [16]. 
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Obr. 3.7 - Závislost hloubky cementační vrstvy na době procesu, teplota 925°C [10]. 

 
Obr. 3.8 - Rozloţení uhlíku v povrchové vrstvě oceli po 20 h cementace při teplotě 950°C 

a různé spotřeby CO v [dm
3
h

-1
] [5]. 

 
Obr. 3.9 - Vliv legujících přísad na tloušťku cementační vrstvy, 

po 11 h v plynné atmosféře při teplotě 925°C [5]. 
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3.3. Způsoby nauhličování při cementaci 

3.3.1. Cementace v sypkém prostředí 

Cementování v prášku se provádí v uzavřeném prostoru krabice ze ţáruvzdorné oceli. 

Do krabice se vloţí cementované součásti zbavené povrchových nečistot. Ty se prokládají 

obalovou směsí. Po naplnění se krabice uzavře víkem a utěsní ţáruvzdorným materiálem. 

Krabice se vloţí do komorové pece, ve které setrvá při potřebné teplotě dostatečnou dobu [8]. 

Obalovou směs tvoří dvě aţ tři sloţky, kaţdá plní jinou funkci. Základní, cementační, 

sloţka je nositelem sytícího prvku - uhlíku. Obvykle se jedná o dřevěné uhlí z tvrdého dřeva 

o velikostech 3 aţ 10 mm. Sycení touto sloţkou samotnou by buď neproběhlo vůbec, 

případně by probíhalo velmi pomalu. Obalová směs musí obsahovat aktivátor, tedy látku, 

která působením zplodin svého rozkladu, anebo reakcí se základní sloţkou umoţňuje 

dostatečně rychlou tvorbu atomů aktivního uhlíku. Touto sloţkou můţe být například BaCO3 

v 15 % objemového podílu. Další sloţka můţe zabraňovat například spékání 

směsi [5] [8] [17]. 

Nauhličování probíhá v uzavřeném prostoru. K dispozici je kyslík ze vzduchu, který je 

v prostoru krabice. Ten reaguje s uhlíkem z cementační sloţky za zvýšené teploty dle reakce: 

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 (3.11) 

Vzniklý CO2 reaguje opět s uhlíkem cementační směsi dle reakce: 

𝐶𝑂2 + 𝐶 → 2𝐶𝑂 (3.12) 

Vznikající CO se disociuje na rozţhaveném povrchu oceli dle reakce (3.1). Vzniklý CO2 

dále reaguje s cementační směsí dle reakce (3.12) za vzniku 2CO. Aktivátor v cementační 

směsi slouţí jako další zdroj 𝐶𝑂2 podle reakce: 

𝐵𝑎𝐶𝑂3 → 𝐵𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 (3.13) 

Probíhající reakcí (3.13) se BaCO3  rozkládá jen částečně. V uzavřené krabici je tedy 

udrţováno přibliţně konstantní sloţení atmosféry po celou dobu procesu [5] [6]. 

Reakce (3.1) můţe probíhat dvojím směrem. To představuje problém například při 

pomalém ochlazování oceli, kdy se v cementační krabici mění sloţení atmosféry. Atmosféra 

začne působit jako oduhličující a v některých případech můţe vyvolat i oxidaci povrchu. 

Cementace v sypkém prostředí je zdlouhavý proces. Kontrola jeho průběhu je obtíţná 

a nelze ji provádět soustavně. Cenově náročné jsou cementační krabice, jejich plnění je navíc 

časově náročné. Tímto způsobem vzniklé vrstvy jsou nestejnoměrně hluboké [5]. 
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3.3.2. Cementace v plynném prostředí 

Při cementaci v plynném prostředí jsou součásti volně uloţeny v prostoru, ve kterém 

proudí cementační atmosféra. Proces je dobře kontrolovatelný. Regulují se tyto parametry: 

 teplota, 

 čas, 

 sloţení atmosféry. 

Hlavními sloţkami pecní atmosféry jsou: CO, N2, O2 , H2, CO2 , H2O, CH4 . Na procesu 

nauhličování se podílí CO a CH4  dle rovnic (3.1) a (3.2). Plyny a jejich poměr se upravují 

mimo pracovní prostor pece [5] [10]. 

Kontrola průběhu procesu probíhá podle reakcí: 

2𝐶𝑂 + 𝑂2 ↔ 2𝐶𝑂2 (3.14) 

𝐶𝑂2 + 𝐻2 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 (3.15) 

Ani jedné z reakcí (3.14) a (3.15) se nezúčastňuje uhlík. Rovnice tedy nemohou ovlivnit 

sycení povrchu. Rovnice (3.14) umoţňuje kontrolovat průběh procesu sycení pomocí 

parciálního tlaku kyslíku. Vztah mezi uhlíkovým potenciálem a parciálním tlakem kyslíku je 

zachycen na obrázku 3.10. Dle rovnice (3.15) se můţe pomocí tlaku vodní páry, 

zprostředkovaně pomocí hodnoty rosného bodu, kontrolovat poměr CO a CO2 . Vztah mezi 

uhlíkovým potenciálem a hodnotou rosného bodu je zachycen na obr. 3.11 [6]. 

 
Obr. 3.10 - Vztah mezi uhlíkovým potenciálem atmosféry a parciálním tlakem kyslíku [6]. 
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Obr. 3.11 - Vztah mezi uhlíkovým potenciálem atmosféry a hodnotou rosného bodu [6]. 

3.3.3. Cementace v kapalném prostředí 

Cementace se provádí v roztocích solí o sloţení 78 aţ 85 %Na2CO3  nebo K2CO3 , 

10 aţ 15 % NaCl, 6 aţ 8 % SiC. Aktivní uhlík se uvolňuje podle reakcí: 

2𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝑆𝑖𝐶 ↔ 𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂3 + 𝑁𝑎2𝑂 + 2𝐶𝑂 + 𝐶 (3.16) 

2𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐶 (3.17) 

V porovnání s cementací v plynném prostředí je tento způsob nauhličování rychlejší. 

Cementační soli jsou však toxické. U nás se tento způsob nepouţívá [8] [10]. 

3.3.4. Cementace ve vakuových pecích 

Na rozdíl od běţných způsobů nemůţe být pouţito plynů, které obsahují oxidické 

sloţky (CO, CO2 , H2O). Docházelo by k oxidaci součástí pece. Jako zdroj uhlíku se proto 

pouţívají uhlovodíky, případně směs uhlovodíku a čistého dusíku.  

Ohřev sycených součástí probíhá ve vakuu 10 aţ 1 Pa. Aţ následně se do pece vpouští 

cementační atmosféra o tlaku 20 aţ 30 kPa. Doba cementace se přesně ukončí zpětným 

evakuováním pece. Pro rychlejší průběh cementace se volí teplota okolo 1040°C. Pro tenké 

nauhličené vrstvy se pouţívá sytící perioda. U hrubších vrstev se proces rozděluje na sytící 

a difúzní periodu. Difúzní perioda probíhá v peci za tlaku 10 aţ 1 Pa [8]. 
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3.4. Tepelné zpracování po nauhličování 

Cementace probíhá dlouhou dobu za poměrně vysoké teploty. Většinou dochází 

ke zhrubnutí austenitického zrna, čímţ se zhoršují mechanické vlastnosti. Nepříznivě rovněţ 

působí nehomogenita chemického sloţení v průřezu součásti. To má za následek nepříznivé 

rozloţení vnitřního napětí, jehoţ průběh je vidět na obr. 3.12 [5]. 

 
Obr. 3.12 - Rozloţení vnitřního napětí v povrchové vrstvě po cementaci [5]. 

3.4.1. Tepelné zpracování na zlepšení obrobitelnosti 

Pro zlepšení obrobitelnosti, sníţením pevnosti cementační vrstvy před konečným 

kalením, se pouţívá: 

 ţíhání na měkko, 

 izotermické ţíhání. 

Ţíhání na měkko probíhá 3 aţ 5 h při teplotě 650 aţ 680°C. Nevýhodou je deformace 

součásti. Izotermické ţíhání probíhá bezprostředně po skončení cementace. Ţíhání trvá 30 aţ 

60 min při teplotě 400 aţ 450°C. Součásti mohou za tuto dobu svou tepelnou kapacitou vyhřát 

pec aţ na 670°C [6]. 
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3.4.2. Kalení cementovaných součástí 

Značný rozdíl obsahu uhlíku v povrchové vrstvě a jádře součásti komplikuje provedení 

tepelného zpracování. Povrchová vrstva obsahuje cca 1 % C, její kalící teplota je podstatně 

niţší neţ kalící teplota jádra s obsahem cca 0,2 % C. Optimální teplota kalení povrchové 

vrstvy je 30 aţ 50°C nad 𝐴𝑐1 (obr. 3.13). Kalíme-li z kalící teploty povrchové vrstvy, je jádro 

podkaleno. Pokud kalíme z kalící teploty jádra (30 aţ 50°C nad 𝐴𝑐3), povrchová vrstva je 

přehřátá. Při podkročení teploty Ms začínají smykovým mechanizmem růst desky respektive 

laťky martenzitu. První desky se zastavují o hranice zrn, jejich velikost je tedy shodná 

s velikostí zrna. Další martenzit jiţ můţe růst a zastavit se na dříve vytvořených deskách 

a struktura se zjemňuje. S rostoucím obsahem uhlíku klesají teploty Ms a Mf (obr. 3.14). Při 

obsahu uhlíku 1 % bude teplota Mf hluboko pod 20°C. Zakalení do média o této teplotě má za 

následek prudký nárůst zbytkového austenitu, jeho podíl je dokumentován na obr. 3.15. Profil 

koncentrace zbytkového austenitu po přímém zakalení oceli z cementační teploty je na obr. 

3.16. K významnému úbytku podílu zbytkového austenitu dochází aţ po druhém ohřevu nad 

Acm [5] [10] [12]. 

 

 
Obr. 3.13 - Optimální kalící teplota jádra a cementační vrstvy [6]. 
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Obr. 3.14 - Průběh teplot Ms a Mf v závislosti na obsahu uhlíku [18]. 

 

 
Obr. 3.15 - Vliv obsahu uhlíku na podíl zbytkového austenitu, kaleno do média 20°C [12]. 
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Obr. 3.16 - Ocel 8620 (ekv. 20NiCrMo 2-2) přímo kalena za teploty cementace 925°C, zbytkový 

austenit v závislosti na vzdálenosti od povrchu. Měřeno RTG difrakcí. Křivky ihned po zakalení, 

opětovném ohřevu na teplotu 845°C a křivka po druhém opětovném ohřevu na teplotu 745°C [10]. 

 

Z ekonomického hlediska je výhodné pro kalení vyuţít teplotu součástí po procesu 

cementace. Ochladit výrobky po nauhličování je nutno tehdy, je-li cementováno v sypkém 

prostředí nebo se součást před následným tepelným zpracováním obrábí.  

Přímé kalení z cementační teploty (obr.3.17a) je nejjednodušší způsob tepelného 

zpracování. Kalí se do vody, případně oleje. Kalící teplota je příliš vysoká pro cementační 

vrstvu. Při poměrně dlouhém setrvání na cementační teplotě má ocel hrubé zrno austenitu. 

Po přímém kalení se dostává hrubá martenzitická struktura s vysokým podílem zbytkového 

austenitu. Součásti navíc trpí velkým vnitřním pnutím a deformací. 

Kalení s přichlazením (obr. 3.17b) je častější způsob tepelného zpracování. Součásti se 

po cementaci ochladí nad 𝐴𝑐3  po dobu nutnou pro vyrovnání teplot. Při tomto způsobu 

nedochází k rekrystalizaci, nedocílíme tedy jemnějšího zrna. Dosahuje se ovšem niţšího 

vnitřního pnutí, deformace a menšího podílu zbytkového austenitu [7]. 

Kalení s podchlazením se provádí ochlazením na teplotu 550 aţ 600°C z teploty 

cementace. Dochází k transformaci austenitu na jemný perlit a po novém ohřevu na kalící 

teplotu se zjemní austenitické zrno. Kalení probíhá obdobně jako kalení po novém ohřevu –

 na jádro nebo na vrstvu (kalení s podchlazením na vrstvu obr. 3.17c). Podíl zbytkového 

austenitu i vnitřních pnutí je niţší. Jádro výrobku obsahuje podíl feritu. Tento způsob je 
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vhodný pro poţadavky vyšší tvrdosti vrstvy bez zvláštních poţadavků na tvrdost 

jádra [5] [6] [7]. 

Kalení po novém ohřevu (obr 3.17d) se pouţívá, je-li třeba součásti po cementaci 

obrábět nebo očistit po cementaci v sypkém prostředí. Při teplotě ohřevu 30 aţ 50°C nad 

𝐴𝑐3 mluvíme o kalení na jádro, to se stává pevným a houţevnatým. Při ohřevu 30 aţ 50°C nad 

𝐴𝑐1 mluvíme o kalení na vrstvu. Vrstva bude jemnozrnná, tvrdá a houţevnatá. Jádro při tomto 

způsobu bude podkaleno, v jeho struktuře bude určitý podíl feritu. Pouţívá se i kompromis 

mezi oběma způsoby [7]. 

Dvojité kalení se rozděluje na dvě etapy. Prvním kalením z kalící teploty jádra se docílí 

zjemnění zrna a odstraňuje se případný sekundární cementit z vrstvy. Bezprostředně po kalení 

se provádí ohřev na kalící teplotu vrstvy (dvojité kalení po novém ohřevu obr. 3.17e). 

Setrvaní na teplotě je v tomto případě krátké a nedochází ke hrubnutí zrna jádra. Dvojité 

kalení je časově a ekonomicky náročné a nedává vţdy uspokojivé výsledky. Tento způsob 

navíc zvyšuje deformaci výrobku [5]. 

 
Obr. 3.17 - Kalení po cementování: a) – přímé z cementační teploty, b) – s přichlazením, 

c) - s podchlazením, d) – po novém ohřevu, e) – dvojité kalení [6] [7]. 

3.4.3. Popouštění cementovaných součástí 

Závěrečnou operací tepelného zpracování je nízkoteplotní popouštění. Provádí se za 

teplot 150 aţ 220°C a mělo by proběhnout nejdéle 1 aţ 2 h po zakalení. Dociluje se sníţení 

úrovně vnitřních pnutí, součásti se tvarově stabilizují. Tvrdost povrchu by neměla klesnout 

pod 58 aţ 60 HRC. Je-li potřeba zlepšit třecí vlastnosti povrchové vrstvy, kterou zhoršuje 

zbytkový austenit, provádí se zmrazení aţ na -150°C. Zvýšení teploty popouštění, jak je vidět 

na obr. 3.18, má za následek ztrátu tvrdosti cementační vrstvy [5] [7]. 
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Obr. 3.18 - Ocel BH 10A (ekv. X32CrMoCoV 333) cementovaná v sypkém prostředí, 5 h při 950°C. 

Kalena do oleje. Průběhy tvrdostí po 1 h popouštění při různých teplotách [19]. 
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4. VLASTNOSTI A STRUKTURA CEMENTAČNÍCH VRSTEV 

4.1. Struktura nauhličené vrstvy a její hloubka 

Po cementaci, ale stále ještě při teplotě cementace, je povrchová vrstva tvořená 

austenitem o různé koncentraci uhlíku (obr. 4.1). Povrchová vrstva postupně přechází v jádro 

součásti, původní materiál, s austenitem o obsahu uhlíku 0,1 aţ 0,25 %. Průběh její tvrdosti po 

následném zpracování je vidět na obr. 4.1 [5] [10]. 

 

 
Obr. 4.1 - Ocel 8620 (ekv. 20NiCrMo 2-2) po cementaci v plynu při 925°C. Průběh koncentrace 

uhlíku a průběh tvrdosti [10]. 

 

Při nadeutektoidním koncentraci uhlíku ve vrstvě (např. 1,2 aţ 1,3 % C) se na povrchu 

součásti po ochlazení na normální teplotu objevuje cementitické síťoví, coţ plyne 

z rovnováţného diagramu Fe-Fe3C. S ohledem na plynulou změnu koncentrace uhlíku 

směrem k jádru vzniká po rekrystalizaci strukturně komplikovaná vrstva (obr. 4.2). Její 

okrajová část je do určité hloubky nadeutektoidní, tvořena cementitickým síťovím a perlitem. 

Navazuje vrstva eutektoidní, která přechází ve vrstvu podeutektoidní, tvořenou feritem 

a perlitem. Síťoví cementitu je u součástí neţádoucí. Je příliš křehké a povrch součásti by se 

odlupoval. Standardně se tedy ve vrstvě nepřekračuje hodnota 0,9 aţ 1 % C [5]. 
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Obr. 4.2 - Difúzní vrstva po cementaci: a – pásmo nadeutektoidní, b – pásmo eutektoidní, 

c – pásmo podeutektoidní [5]. 

4.2. Hodnocení hloubky cementační vrstvy 

Hloubka cementační vrstvy je dána šířkou povrchového pásma, ve kterém je obsah 

uhlíku vyšší neţ v jádře. Průběh nauhličení je dán křivkou nauhličení, která určuje obsah 

uhlíku v jednotlivých místech vrstvy (obr. 4.1). Křivka můţe být plochá nebo naopak strmá, 

coţ do určité míry ovlivňuje vlastnosti vrstvy. Prudký pokles koncentrace uhlíku směrem 

k jádru působí nepříznivě na vznik vnitřního napětí. Hloubka vrstvy se určuje různými 

způsoby, které se mohou ve značné míře lišit v závislostech na charakteristikách oceli 

a u tvarově sloţitějších výrobků i v místech měření, coţ je dokumentováno například na 

obr. 4.5 [5] [10]. Rozlišovat se navíc musí pojmy: 

 celková hloubka vrstvy, 

 efektivní hloubka vrstvy. 
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Celkovou hloubkou vrstvy se rozumí vzdálenost od povrchu po hodnotu uhlíku 

o 0,04 % vyšší, neţ má jádro. Efektivní hloubkou se rozumí vzdálenost od povrchu po 

smluvní hodnotu tvrdosti [10]. 

Měřen můţe být průběh tvrdosti, kde hloubka vrstvy je definována (obvykle hodnotou 

510 HV1) [10]. Tato metoda neslouţí pro měření celkové hloubky vrstvy. Je to nejpřesnější 

metoda pro měření efektivní hloubky nauhličené vrstvy. Cementační oceli s nízkou 

prokalitelností při podkročení kritické rychlosti ochlazování mohou transformovat s podílem 

bainitické anebo perlitické sloţky. Zcela totoţné uhlíkové gradienty pak mohou vytvářet 

různé průběhy tvrdostí. Schéma měření tenké a tlusté vrstvy je zachyceno na obr. 4.3. Obtíţné 

je pak měření tvrdosti v hloubce do 0,1 mm pod povrchem, kdy na okraji vzorků dochází při 

leštění k zaoblení hran vzorku [5] [10]. 

 

 
Obr. 4.3 - Schéma měření průběhu tvrdosti součástí s tenkou a tlustou vrstvou [10]. 

 

Při metalografickém hodnocení je hloubka vrstvy dána pásmem nadeutektoidním, 

eutektoidním a polovinou pásma podeutektoidního (obr. 4.2). 

Přesného určení hloubky se docílí chemickým rozborem, pouţívané jsou spalovací 

a spektrografické analyzátory.  

Pouţívaná a méně přesná je lomová zkouška [5] [10]. 

Měření elektrických a magnetických vlastností pak představuje nedestruktivní 

zkoušení [10]. 

4.3. Vliv tvaru povrchu na hloubku vrstvy 

U tvarově sloţitějších součástí je nutno uvaţovat vliv zakřivení povrchu. Cementované 

povrchy mohou tvořit konvexní (vypuklé), rovinné a konkávní (vyduté) plochy. Tloušťky 

vrstev jsou při stejných parametrech procesu největší u povrchů konvexních, naopak nejmenší 

tloušťky vykazují povrchy konkávní. Vliv zakřivení povrchu v závislosti na efektivní hloubce 

vrstvy je vidět na obr. 4.4 [20]. Z obrázku je patrné, ţe stejné parametry cementace, při 
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kterých se dosáhne úrovně efektivní hloubky vrstvy 1 mm u rovné desky s polovinou tloušťky 

3 mm, budou tvořit efektivní  hloubku vrstvy u těles o poloměru 3 mm: konvexní válcové 

těleso 1,13 mm, konvexní kulové 1,28 mm, konkávní válcové 0,93 mm a konkávní kulové 

0,85 mm. Vliv zakřivení velmi výrazně roste se zmenšujícím se poloměrem povrchu, coţ je 

z obr. 4.4 patrné taky. Zakřivení povrchu má další vliv na rychlost ochlazování tělesa. 

Obr. 4.5 znázorňuje teplotní gradienty při kalení ozubeného kola. V oblasti paty zubu je vidět 

parní polštář, který se směrem k hlavě zubu hroutí. Po zakalení tělesa je pak rozdíl v hodnotě 

efektivní hloubky ještě výraznější [10]. 

 

 

 
Obr. 4.4 - Vliv zakřivení povrchu na hodnotu efektivní hloubky cementační vrstvy. Hodnoty pro 

konkrétní případ: 1 % uhlíku v povrchové vrstvě, 0,2 % uhlíku v jádru [10] [20]. 

 

Příkladem mohou být ozubená kola. Jejich tvrdosti je nutno měřit na určených místech - 

a, b, c na obr. 4.6. Na roztečné kruţnici se jedná o konvexní plochu, na patní kruţnici 

o plochu konkávní. Na obr. 4.6 je zachyceno měření na ozubeném kole. Je vidět rozdíl 

v průběhu tvrdosti a efektivní hloubce cementační vrstvy pro tvrdost 50 HRC [10]. 



32 

 

 
Obr. 4.5 – Teplotní gradienty při kalení ozubeného kola [10]. 

 

 
Obr. 4.6 – Ocel 8620 (ekv. 20NiCrMo 2-2). Obecné doporučení měření tvrdosti. Vliv zakřivení profilu 

ozubeného kola na průběh tvrdosti a hloubku efektivní hloubku cementační vrstvy při 50 HRC [10]. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Předmětem experimentální části práce je porovnání parametrů (vlastností) ozubených 

kol z převodových skříní nákladních automobilů. Dodaná ozubená kola byla bez výkresů 

a veškeré dokumentace. Nebylo známo ani chemické sloţení, ani parametry cementace 

dodaných kol. Tři kola byla se zuby šikmými a tzv. dráţkováním (ozn. A, B, C) a jedno kolo 

se zuby přímými (ozn. D). K měření mělo být pouţito ČSN ISO 6556-5 [3]. 

5.1. Popis kol 

Dodaná kola byla kovaná, cementovaná a kalená. Kola měla rozdílné rozměry, počty 

zubů, sklon a orientaci zubů, byla také nějakou dobu v provozu. V záběru měla jednu nebo 

obě strany. 

Jednotlivé zuby byly pro další práci označeny, aby nedošlo k záměně. Makrosnímky kol 

(obr. 5.1 aţ 5.4) dokumentují dodané stavy ozubených kol. 

  
Obr. 5.1 - Kolo A. 

  

Obr. 5.2 - Kolo B. 
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Obr. 5.3 - Kolo C. 

  

Obr. 5.4 - Kolo D. 

5.2. Identifikace geometrie kol 

U jednotlivých kol bylo nutné identifikovat normálný modul ozubení – mn, který 

ČSN ISO 6556-5 vyţadovala pro další měření. Pro jeho výpočet byly změřeny následující 

parametry: 

 počet zubů, 

 úhel sklonu zubů na hlavové kruţnici, 

 šířka ozubení, 

 hlavový průměr kol, 

 rozměr přes zuby. 

Počet zubů z byl zapsán do tabulky 5.1, jednotlivá kola měla lichý i sudý počet zubů. 

Úhel sklonu zubů βa na hlavové kruţnici kol A, B a C byl měřen následujícím 

způsobem: kolo se poloţilo na plocho na rovnou podloţku. Okolo ozubení byl obtočen kus 

tenké průhledné fólie. Byly označeny krajní body zubu a proloţeny přímkou. Sklon zubů byl 
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měřen z rozvinuté fólie podle obr. 5.5. Vzhledem k přesnosti měření lze uvaţovat úhel sklonu 

zubů na hlavové kruţnici βa totoţný s úhlem sklonu zubů na roztečné kruţnici β. 

Šířka ozubení b byla měřena posuvným měřítkem dle obr. 5.5. Tato hodnota pouze 

doplňuje popis kol, do výpočtů nebyla zahrnuta. 

Hlavový průměr kol da byl měřen posuvným měřítkem, kola s lichým počtem zubů 

byla měřena dle obr. 5.5, hlavový průměr byl vypočítán dle rovnice (5.1) a obr. 5.5. 

𝑑𝑎 = 𝑑′𝑎 +
𝑢2

2𝑑′𝑎
 (5.1) 

Rozměr přes zuby W byl měřen přes 3 aţ 5 zubů posuvným měřítkem dle obr. 5.5 [21]. 

 
Obr. 5.5 – Schéma měření - sklon zubů na hlavové kruţnici, šířka ozubení, hlavový průměr, rozměr 

přes zuby [22]. 

Z naměřených údajů byl spočítán tečný (rov. 5.2) modul. Pro kola A, B, C dále 

normálný (rov. 5.3) modul ozubení. Oba moduly (tab. 5.1) slouţily jako vstup pro další 

zpřesněné měření. 

𝑚𝑡 =
𝑑𝑎

𝑧+2
 (5.2) 

𝑚𝑛 = 𝑚𝑡 . 𝑐𝑜𝑠𝛽 (5.3) 

Tabulka 5.1 – Naměřené základní parametry, vypočítané moduly ozubení. 

 z [-] da [mm] β [°] b [mm] mt mn 

k
o

lo
 

A 26 150,61 21,5 41,8 5,379 5,023 

B 21 149,68 24,5 45,0 6,508 5,922 

C 27 123,91 27,5 33,2 4,273 3,790 

D 15 49,63 0 35,0 2,920 - 
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Zpřesnění identifikace proběhlo s odborným pracovníkem na Katedře částí 

a mechanismů strojů fakulty strojní VŠB-TUO v programu Geometrie [23]. Do programu 

byly zapsány hodnoty – z, βa, da, W, mt, mn a také byla pouţita korekce kola. Zpřesněného 

výsledku modulu mn (tab. 5.2) bylo dosaţeno prakticky odhadem, a to tak, ţe pro zpřesněný 

modul musely odpovídat hodnoty přes zuby kola reálného a kola vygenerovaného programem 

Geometrie. Zároveň tvar zubu vykresleného programem musel odpovídat řezu skutečného 

zubu. 

Tabulka 5.2 - Základní parametry a zpřesněné výsledky modulů. 

 z [-] da [mm] β [°] b [mm] mt mn mn 

k
o

lo
 

A 26 150,61 21,5 41,8 5,379 5,023 5,00 

B 21 149,68 24,5 45,0 6,508 5,922 6,00 

C 27 123,91 27,5 33,2 4,273 3,790 3,75 

D 15 49,63 0 35,0 2,920 - 3,00 

5.3. Dělení kol, odběr a označení vzorků 

Další postup představoval rozřezání kol na třetiny na kotoučové pile, jak je 

dokumentováno na obr. 5.1 aţ 5.4. Dvě třetiny kola slouţily pro odběr vzorků, jedna třetina 

byla ponechána jako rezerva. 

U kol (ozn. A, B, C) byly odebrány dva příčné vzorky ve střední části kola na normále 

k tečně zubu dle obr. 5.6 [3]. Zároveň u těchto kol byly odebrány dva zuby „dráţkování“ 

(obdobně dle obr. 5.7). U kola D byly odebrány příčné vzorky podle obr. 5.7. 

Naskenované a schematicky překreslené řezy zubů jsou pak na obr. 5.8. 

Příčné vzorky zubů slouţily pro stanovení: 

 chemického sloţení, 

 čistoty tavby kola D, 

 mikrostruktury jádra zubů, 

 mikrostruktury cementační vrstvy a povrchu kol, 

 precipitace karbidů, 

 velikosti původního austenitického zrna, 

 podílu zbytkového austenitu,  

 maximální tvrdosti cementační vrstvy, 

 hloubky cementační vrstvy, 

 tvrdosti jádra zubů 
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Vzorky zubů dráţkování slouţily pro stanovení: 

 čistoty tavby kol A, B, C, 

 maximální tvrdosti cementační vrstvy, 

 hloubky cementační vrstvy, 

 tvrdosti jádra. 

 

Obr. 5.6 - Schéma odběru vzorků kol se šikmými zuby (kola A, B, C). 

 
Obr. 5.7 - Schéma odběru vzorků kola s přímými zuby (kolo D, dráţkování kol A, B, C). 

 
Obr. 5.8 – Řezy zubů, v pravé části zuby dráţkování. 
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Odebrané vzorky byly za studena zality pryskyřicí (obr. 5.6 a 5.7), broušeny střídavě 

automaticky a ručně na papírech zrnitosti 100 aţ 2500. Vzorky byly dále leštěny 

diamantovými pastami a hlinkou. 

Měření bylo prováděno dle ČSN ISO 6336-5 tab. 5 - Cementované oceli, kované nebo 

válcované. Norma stanovuje tři stupně kvality kol – ML, MQ, ME [3]: 

 ML představuje nejmírnější poţadavky na kvalitu materiálu a na proces 

tepelného zpracování během výroby ozubeného kola, 

 ME představuje poţadavky, které musí být splněny při poţadavku vysoké 

provozní spolehlivosti. 

Veškeré měření bude přirovnáváno k největšímu stupni kvality – ME. Místa měření jsou 

zachycena na obr. 5.9. 

 
     a)     b)  c) 

Obr. 5.9 - Místa měření: a) chemický rozbor, b) struktura jádra a vrstvy, velikost původního 

austenitického zrna, zbytkový austenit, c) tvrdost a hloubka cementační vrstvy, tvrdost jádra. Pozn. 

u zubů dráţkování místo modulu mn pouţita polovina výšky zubu. 

5.4. Materiál kol 

5.4.1. Chemické sloţení 

Stanovení chemického sloţení bylo zjištěno pomocí GDS emisní spektroskopie na 

vzorcích v cementací neovlivněném středu materiálu (obr. 5.9a). Měření bylo provedeno 

na dvou vzorcích z kaţdého kola a opakováno 5 krát. Výsledek je zachycen v tab. 5.3.  

Kola A, B a D jsou si chemickým sloţením dost podobné, všechny tři by bylo moţné 

zařadit pod materiál 20MnCr5. Pouze materiály kola B a D mírně překračují dovolený 

obsah Cr. Kolo B má zvýšený obsah síry - 0,043 hm. % (většina ocelí k cementování 
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připouští obsah ≤ 0,035 hm. % S). Kolo A má zvýšený podíl titanu - 0,025 hm. %, ten se 

vyuţívá například u cementační oceli 14 223 v podílu 0,04 aţ 0,10 hm. % jako mikrolegující 

prvek pro zjemnění zrna [5]. Tyto oceli byly vyvinuty proto, aby bylo moţno cementovat za 

vyšších teplot. Titan tvoří s uhlíkem stabilní karbid, který se v austenitu rozpouští aţ při 

vysokých teplotách. Obsah uhlíku je u těchto ocelí vyšší, protoţe jeho část se váţe na karbid 

[24]. V tomto případě u kola A došlo k neţádoucímu zhrubnutí částic (kap. 5.4.2).  

Kolo C svým chemickým sloţením odpovídá materiálu 17CrNi6-6. U kola C je lehce 

zvýšený obsah chromu - 1,781 hm. % Cr [4]. 

20MnCr5 je nízkolegovaná ušlechtilá mangan-chromová ocel k cementování, která se 

pouţívá pro středně namáhané díly motorových vozidel a strojních součástí určených 

k cementování s vyšší pevností v jádře. Ocel prokaluje do hloubky cca 40 mm. 

17CrNi6-6 je středně legovaná ušlechtilá chrom-niklová ocel k cementování, která se 

pouţívá pro velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem, s vyšší pevností 

a houţevnatostí v jádře. Ocel prokaluje do hloubky cca 50 mm [4]. 

 

Tabulka 5.3 - Chemické sloţení kol, hm. % [4]. 

 
kolo 

20MnCr5 17CrNi6-6 
A B C D 

C 0,219 0,200 0,176 0,197 0,17-0,22 0,14-0,20 

Mn 1,224 1,258 0,544 1,307 1,10-1,40 0,50-0,90 

Si 0,205 0,234 0,222 0,230 max. 0,40 max. 0,40 

P 0,016 0,018 0,013 0,014 max. 0,035 max. 0,035 

S 0,016 0,043 0,030 0,030 max. 0,035 max. 0,035 

Cr 1,001 1,369 1,781 1,342 1,00-1,30 1,40-1,70 

Ni 0,184 0,248 1,512 0,159 - 1,40-1,70 

Mo 0,032 0,107 0,044 0,106 - - 

Cu 0,094 0,286 0,243 0,194 - - 

Ti 0,025 0,003 0,001 0,003 - - 

Co 0,019 0,033 0,024 0,025 - - 

B 0,0032 0,0029 0,0013 0,0030 - - 

Pb 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 

V 0,013 0,014 0,011 0,013 - - 

Al 0,044 0,037 0,032 0,022 0,015-0,050* 0,015-0,050* 

* při kontrolované velikosti austenitického zrna, informativně – není uvedeno v normě 
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5.4.2. Čistota tavby 

Čistota tavby byla hodnocena na optickém mikroskopu Olympus GX51 dle 

ČSN ISO 4967 metody A. Hodnoceny byly dva vzorky zubů kola D a u kol A, B, C pro 

zachování orientace řezu dva zuby dráţkování. 

V horní části tab. 5.4 jsou uvedeny vměstky, které připouští stupně kvality MQ a ME. 

Ve spodní části jsou shrnuty naměřené výsledky. U všech hodnocených kol představují 

problém vměstky typu D a DS. 

Tabulka 5.4 - Čistota tavby. 

 

A B C D DS 

jemné hrubé jemné hrubé jemné hrubé jemné hrubé 
 

kvalita 
MQ 3,0 3,0 2,5 1,5 2,5 1,5 2,0 1,5 - 

ME 3,0 2,0 2,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 - 

kolo 

A 1,5 - - - - - - 2 - 

B - - 0,5 - 0,5 - - 2,5 1,5 

C - - 0,5 - 0,5 - 1,5 - 0,5 

D - - 0,5 - - - 3,0 - - 

Pozn.: A –sulfidický typ vměstků; B –hlinitanový typ; C –silikátový typ; D –typ globulárních oxidů; DS –jednotlivé globule.  

 

Ve všech vzorcích kola A byl navíc přítomen ostrohranný vměstek Ti(CN), karbonitrid 

titanu (obr. 5.10). Při studiu čistoty tavby vzorků kola A byl namátkově měřen nejdelší 

rozměr karbonitridických částic (tab. 5.5). 

 
Obr. 5.10 - Karbonitrid titanu, kolo A. 

Tabulka 5.5 - Velikost karbonitridu titanu, kolo A. 

velikost [μm] dstř. [μm] 

10 11 10 11 10 12 4 11 12 12 13 12 14 8 20 11 11,3 ± 1,5 

Pozn: dstř. – střední hodnota velikosti Ti(CN) ± interval spolehlivosti ( = 0,05) pro střední hodnotu základního souboru.  
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5.5. Mikrostrukturní rozbor 

Rozbor mikrostruktury byl proveden na dvou příčných řezech zubu kaţdého kola 

pomocí optického mikroskopu Olympus GX51 dle schématu na obr. 5.9b. Vzorky byly 

hodnoceny ve stavu po broušení, leštění a leptání v 4% roztoku HNO3 (Nitalu). 

5.5.1. Struktura jádra 

Mikrostruktura vzorků kola A byla martenziticko-bainitická, spíše hrubozrnná 

(obr. 5.11). Mikrostruktura vzorků kola B byla taktéţ martenziticko-bainitická. Vzhledem 

k rozdílené tvrdosti jádra zubů I a II kola B (viz kapitola 5.7) jsou na obr. 5.12 a 5.13 

zachyceny struktury obou zubů. Na obr. 5.12 je velikost zrna podstatně jemnější neţ na 

obr. 5.13 a tvrdost zubu je zde o cca 40 HV 1 vyšší. Mikrostruktury kol C a D (obr. 5.14 

a 5.15) byly opět martenziticko-bainitické. Výskyt feritu nebyl zaznamenán. 

 

 
Obr. 5.11 - Struktura jádra, vzorek A. 
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Obr. 5.12 - Struktura jádra, vzorek BI. 

 
 

Obr. 5.13- Struktura jádra, vzorek BII. 
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Obr. 5.14 - Struktura jádra, vzorek C. 

 
Obr. 5.15 - Struktura jádra, vzorek D. 
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5.5.2. Struktura povrchové vrstvy 

Mikrostruktury povrchových vrstev (obr. 5.16 aţ 5.19) byly tvořeny deskovým 

martenzitem s podílem zbytkového austenitu (viz kapitola 5.5.4). Dle ČSN ISO 6336-5 se 

hodnotí výskyt karbidů v cementační vrstvě podle etalonů při zvětšení 400x a pro nejvyšší 

stupeň kvality ME nepřipouští nespojitou karbidickou síť anebo nespojité karbidy. Ani 

u jednoho kola tyto karbidy nebyly pozorovány.  

Povrchy kol byly v místech pracovního styku v relativně dobrém stavu. Na povrchu 

zubu kola B byly zaznamenané stopy pittingu (obr. 5.20). Na povrchu zubu dráţkování kola 

B byly nalezeny oxidy po hranicích zrn (obr 5.21). Tyto oxidy jsou typické pro cementaci 

v plynu. ČSN ISO 6336-5 připouští pro nebroušený povrch (v tomto případě zuby 

dráţkování) pro hloubku cementační vrstvy 0,75 aţ 1,5 mm a pro kvalitu MQ hloubku oxidů 

maximálně 25 μm, pro kvalitu ME hloubku oxidů maximálně 20 μm. Tyto hodnoty byly 

překročeny [3] [19]. 

 

 
Obr 5.16 - Struktura povrchové vrstvy, vzorek A. 
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Obr. 5.17 - Struktura povrchové vrstvy, vzorek B. 

 
Obr 5.18 - Struktura povrchové vrstvy, vzorek C. 

 
Obr. 5.19 - Struktura povrchové vrstvy, vzorek D. 

 



46 

 

 
Obr. 5.20 - Povrch, pitting, vzorek B. 

 

 
Obr. 5.21 - Povrch, oxidace po hranicích zrn, dráţkování kola B. 

5.5.3. Velikost původního austenitického zrna 

Ke stanovení velikosti původního austenitického zrna bylo pouţito vzorků příčných 

řezů zubů. Měření proběhlo dle ČSN EN ISO 643. Vzorky byly 5 min leptány při teplotě 

80°C v roztoku Alkil I (nasycený roztok kyseliny pikrové + HCl + saponát). Hodnocena byla 

pouze jádra zubů (obr. 5.9b). Cementační vrstvu se nepodařilo naleptat do té míry, aby měření 

mohlo být povaţováno za reprezentativní. Měření proběhlo v programu QuickPHOTO 

MICRO 2.3. Na snímku kaţdého zubu byly vedeny dvě horizontální a dvě vertikální úsečky 

dle obr. 5.22, celková délka úseček na jeden vzorek zubu ~ 2300 μm. Detaily snímků velikostí 

zrna jádra zubů jednotlivých kol jsou na obr. 5.23 a 5.24. 

Velikost původního austenitického zrna zjištěná obrazovou analýzou je pro jednotlivé 

zuby shrnuta v tab. 5.6. Kola B, C a D vykazovala přibliţně stejnou distribuci velikosti zrna. 

Poněkud větší velikost zrna vykazovalo kolo A. Na obr. 5.25 je pak graficky znázorněna 

distribuce zrn pro jednotlivá kola. Na ose x jsou vyneseny třídy zachycených úseků, na 
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ose y pak četnost zastoupení v procentech k celkovému počtu. V grafu jsou zároveň uvedeny 

čísla velikosti zrna. 

ČSN ISO 6336-5 připouští zrno velikosti G5 a jemnější. Tomuto poţadavku vyhovují 

všechna ozubená kola. 

 

 
Obr. 5.22 - Schéma úseček pro měření velikosti původního austenitického zrna (vzorek D). 
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Obr. 5.23 - Původní austenitické zrno vzorek A a B. 

  
Obr. 5.24 - Původní austenitické zrno, vzorek C a D. 
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Tabulka 5.6 - Střední hodnota délky zachyceného úseku původního austenitického zrna. 

 počet změřených zrn střední hodnota zachyceného úseku [μm] 
v
zo

re
k
 

AI 89 25,8 ± 2,7 

AII 101 22,9 ± 2,3 

BI 202 11,6 ± 0,8 

BII 169 13,8 ± 1,1 

CI 136 16,5 ± 1,6 

CII 139 16,6 ± 1,5 

DI 153 14,7 ± 1,3 

DII 143 16,3 ± 1,1 

Pozn.: střední hodnota zachyceného úseku ± interval spolehlivosti ( = 0,05) pro střední hodnotu základního souboru.  

 

 
Obr. 5.25 - Distribuce průměrné délky zachyceného úseku původního austenitického zrna. 

5.5.4. Podíl zbytkového austenitu 

Podíl zbytkového austenitu v povrchové vrstvě byl hodnocen na příčných vzorcích zubů 

po záměrném přeleptání v Nitalu pomocí programu QuickPHOTO MICRO 2.3. Světlé pixely 

na snímcích byly poloautomaticky přebarvovány do jediné barvy (obr. 5.26) a byl měřen 

jejich podíl. Tuto metodu nelze povaţovat za kvantitativní. U všech kol byl ale postup 

hodnocení stejný a výsledky v tab. 5.7 mohou být pouţity pro srovnání jednotlivých kol. 
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Obr. 5.26 - Měření podílu zbytkového austenitu, jádro vzorek B. Austenit - červená. Celý snímek. 

 

Tabulka 5.7 - Podíl zbytkového austenitu. 

 γpovrch [%] 

k
o
lo

 

A 0* 

B 0,74 

C 0,62 

D 0,53 

* při tomto zvětšení nepozorováno 

5.6. Tvrdost cementačních vrstev 

Tvrdost vrstvy a hranici tvrdosti efektivní hloubky vrstvy udává ČSN ISO 6336-5 při 

nestandardním zatíţení HV 30 [3]. Obvyklé je měření při malém zatíţení 9,81 N – HV 1, 

které bylo v práci pouţito. Měřeny byly příčné vzorky zubů, u kol A, B, C také vzorky 

dráţkování. Schéma měření je na obr. 5.9c. Pro všechny vzorky byly naměřeny profily 

tvrdosti, ty jsou zároveň s vyznačením efektivních hloubek cementačních vrstev zobrazeny na 

obr. 5.27. 
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První vpich při zatíţení 9,81 N bylo moţné vytvořit 0,160 mm od povrchu. Vpich je 

moţno povaţovat za maximální tvrdost vrstvy (nikoli tvrdost pracovního povrchu zubu), 

hodnoty jsou uvedeny v tab. 5.8. Nejvyšší hodnota 808 HV 1 byla naměřena u kola A. Tato 

hodnota je příliš vysoká a odpovídá pouze nejniţšímu stupni kvality - ML, který je omezen 

pouze spodní hodnotou 600 HV. Stupně kvality MQ a ME mají tvrdost stanovenou v rozmezí 

660 aţ 800 HV. Tvrdosti vrstev kol B, C a D se pohybují ve středu uvedeného intervalu. 

Další vpichy, křivky průběhu tvrdosti, slouţily pro stanovení hloubky cementační 

vrstvy. Hloubka pro kaţdé kolo je zobrazena na obr. 5.27. Ze směrnic jednotlivých křivek 

byly tyto hodnoty vypočítány a jsou uvedeny v tab. 5.8. Hodnoty z tab. 5.8 bylo potřeba 

porovnat s moduly ozubených kol (obr. 5.28). Z obrázku je patrné, ţe všechny hodnoty 

odpovídají normě. Optimální hodnotě EhtH opt se přibliţují kola B a C. Maximální hodnotě 

tloušťky vrstvy Eht max se blíţí kolo D. Po případném překročení maximální hodnoty efektivní 

hloubky cementační vrstvy by hrozilo riziko jejího zkřehnutí. 

Naměřené hodnoty tvrdostí povrchu a efektivní hloubky cementační vrstvy jsou u zubů 

dráţkování kola B a C vyšší, neţ hodnoty naměřené u příčných řezů zubů. U těchto kol byly 

po procesu cementace zuby dodatečně opracovány, zuby dráţkování nikoliv. U kola A tyto 

rozdíly nejsou, zde ţádné dodatečné opracování zubů patrné není. 

 

Obr. 5.27 - Profil tvrdosti pro všechna kola s vyznačením efektivních hloubek cementačních vrstev. 
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Tabulka 5.8 - Maximální tvrdost vrstvy a hloubka cementační vrstvy pro hodnotu 550 HV 1. 

 
max. tvrdost, příčné 

vzorky zubů [HV 1] 

max. tvrdost, 

vzorky zubů 

dráţkování [HV 1] 

hloubka vrstvy, 

příčné vzorky zubů 

[mm] 

hloubka vrstvy, 

vzorky zubů 

dráţkování [mm] 

k
o

lo
 

A 808 817 1,337 1,369 

B 713 720 1,215 1,432 

C 722 780 0,826 0,956 

D 749 - 0,959 - 

 

 
Obr. 5.28 - Doporučené optimální hodnoty tloušťky cementační vrstvy EhtH opt, maximální efektivní 

tloušťku vrstvy Eht max a minimální tloušťky Eht min [3].  
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5.7. Tvrdost jádra zubu 

Tvrdost jádra byla měřena při stejném zatíţení, jako v kapitole 5.6 (9,81 N – HV 1) 

a bylo provedeno na vzorcích příčných řezů zubů. U kol A, B, C byla navíc měřena tvrdost na 

vzorcích zubů dráţkování. Na kaţdém vzorku byly měřeny tři hodnoty dle obr. 5.9c. 

Norma ČSN ISO 6556-5 připouští pro třídu kvality ME minimální tvrdost jádra 30 HRC 

≅ 300 HV 1. Tomu odpovídají naměřené hodnoty všech ozubených kol. U jednotlivých zubů 

kola B byl naměřen relativně velký rozdíl v tvrdostech jádra jednotlivých zubů.  

 

Tab. 5.9 - Tvrdosti jádra zubů HV 1. 

příčné vzorky zubů vzorky zubů dráţkování 

vzorek HV1stř vzorek HV1stř ∑HV1stř. vzorek HV1stř vzorek HV1stř ∑HV1stř. 

AI 473 AII 466 469 ± 6,7 AI 462 AII 458 460 ± 5,0 

BI 404 BII 367 386 ± 15,4 BI 462 BII 469 465 ± 3,6 

CI 455 CII 466 461 ± 5,0 CI 464 CII 457 461 ± 3,5 

DI 450 DII 447 449 ± 4,8 - - - - - 

Pozn.: ∑HV1stř. – střední hodnota obou zubů ± interval spolehlivosti ( = 0,05) pro střední hodnotu základního souboru. 

5.8. Nezdařené měření 

Jako nezdařené měření lze povaţovat měření velikosti původního austenitického zrna 

cementační vrstvy (blíţe rozebráno v kap. 5.5.3).  

Z kaţdého ozubeného kola byl také odebrán jeden kompletní zub. Provedena byla RTG 

difrakční analýza podílu zbytkového austenitu přímo na pracovním povrchu zubu. Měřena 

byla tvrdost pracovního povrchu zubu. Z důvodu zakřivení povrchu nebylo výsledků u těchto 

měření dosaţeno. 

Na příčných vzorcích byla také měřena tvrdost cementační vrstvy v blízkosti povrchu. 

Kombinace malého zatíţení, relativně vysoké tvrdosti (malá úhlopříčka vpichů) a zaoblených 

okrajů povrchu vzorku, znamenala vysoký rozptyl hodnot. Měření bylo proto neúspěšné.  
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6. ZÁVĚR 

V diplomové práci byly porovnávány vlastnosti čtyř cementovaných ozubených kol 

z převodových skříní nákladních automobilů. Tato kola se lišila počtem a sklonem zubů, svou 

velikostí, materiálem a dobou provozu. Hodnocení probíhalo podle normy ČSN ISO 6336-5, 

která rozděluje kvalitu materiálu a tepelného zpracování na tři stupně - ML, MQ a nejvyšší 

ME. Toto rozdělení má zásadní vliv na dovolené provozní zatíţení kol v dotyku a ohybu. 

Kola označená jako A, B, D se chemickým sloţením příliš nelišila. Všechna odpovídala 

materiálu 20MnCr5 - oceli pro středně namáhané strojní součásti. Kolo označeno jako 

C chemickým rozborem odpovídalo materiálu 17CrNi6-6 - oceli pro velmi namáhané 

cementované strojní součásti. V chemickém sloţení všech kol byly zjištěny menší či větší 

nedostatky. Nejzávaţnější je zvýšený obsah síry kola B - 0,043 hm. % S, zvýšený podíl titanu 

kola A - 0,025 hm. % Ti a výskyt částic karbonitridu titanu se střední velikostí částic ~ 11 μm. 

Čistota tavby všech hodnocených materiálů ukazuje na zvýšené hodnoty vměstků 

globulárních oxidů - typ D a jednotlivých globulí - typ DS. 

Mikrostrukturní rozbor byl proveden po naleptání v Nitalu na dvou příčných vzorcích 

zubů na předepsaných místech. Struktura jader zubů všech kol byla martenziticko-bainitická, 

výskyt feritu nebyl zaznamenán. Jeden zub kola B vykazoval jemnější martenzitickou 

strukturu, neţ druhý. Naměřená tvrdost na tomto zubu byla o ~ 40 HV vyšší. Struktury 

povrchových vrstev byly martenzitické s podílem zbytkového austenitu. Ani u jednoho 

vzorku nebyly pozorovány nespojité karbidy. Při pozorování povrchové vrstvy byl prohlédnut 

také pracovní povrch kol. Ten byl v relativně dobrém stavu. U zubů kola B byly zaznamenány 

stopy pittingu. U zubů dráţkování tohoto kola byla také pozorována oxidace po hranicích 

zrna, ta překračovala povolenou hodnotu kvality MQ. 

Na stejných vzorcích byla po naleptání v roztoku Alkil I hodnocena velikost původního 

austenitického zrna dle ČSN EN ISO 643. Z důvodů uvedených v kap. 5.5.3 byly hodnoceny 

pouze jádra zubů. Na kaţdém vzorku byly vedeny dvě vertikální a dvě horizontální úsečky. 

Průměrná délka zachyceného úseku původního austenitického zrna je shrnuta v tab. 5.6. Kola 

B, C a D vykazovala přibliţně stejnou distribuci délky zachyceného úseku se střední 

hodnotou ~ 16 μm, kolo A ~ 23 μm. ČSN ISO 6336-5 připouští pro nejvyšší stupeň kvality 

velikost zrna G5 (střední délka zachyceného úseku 56,6 μm) a jemnější. 

Podíl zbytkového austenitu byl hodnocen po přeleptání v 4% roztoku HNO3  (Nitalu) 

obrazovou analýzou v cementační vrstvě poblíţ povrchu zubu. Pouţitá metoda není 

kvantitativní. Při stejném postupu hodnocení u všech vzorků ale vznikne jakési srovnání 
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v naměřených podílech k podílu skutečnému. Při tomto způsobu měření a daném zvětšení 

nebyl u kola A zbytkový austenit pozorován. Největší podíl pak byl změřen u kola B. 

Z důvodů uvedených v kapitole 5.6 byla měřena tvrdost HV1 a nikoli HV30. Tvrdost 

cementačních vrstev a jader zubů byla měřena na příčných vzorcích zubů. U cementační 

vrstvy byl měřen průběh tvrdosti od povrchu směrem do jádra v oblasti roztečné kruţnice. 

Naměřena byla maximální tvrdost vrstvy ve vzdálenosti 0,160 mm pod povrchem a efektivní 

hloubka vrstva vrstvy definována jako 550 HV 1. Maximální tvrdosti kol B, C a D si byly 

dost podobné (713 aţ 749 HV 1) a odpovídaly normě. Naměřená hodnota kola A byla 

poněkud vyšší (808 HV 1), neţ připouští norma (800 HV) a naměřená hodnota u zubů 

dráţkování byla ještě vyšší 817 HV 1. Z naměřených křivek průběhu byla dále hodnocena 

efektivní hloubka cementační vrstvy. Ta je u všech kol, v závislosti na modulu ozubení, 

v normě. Pouze kolo D se tloušťkou vrstvy přibliţuje maximální doporučené hodnotě. Po 

jejím případném překročení by se zvyšovalo riziko zkřehnutí na hlavách zubů. 

Tvrdost jader zubů byla měřena opět na Vickersově tvrdoměru při zatíţení 9,81 N 

(HV 1). Pro nejvyšší kvalitu by tvrdost měla dosahovat minimálně 30 HRC ≅ 300 HV 1. 

Tomuto odpovídají naměřené hodnoty všech čtyř kol. Problém je u jiţ zmíněného kola B. Dva 

zuby vzdálené od sebe 1/3 obvodu kola vykazovaly rozdíl ~ 40 HV 1. Hodnoty tvrdostí jader 

zubů a zubů dráţkování měly rozdíl v tvrdosti ~ 80 HV 1. Rozdíly v tvrdosti jader zubů 

a zubů dráţkování u kol A a B (kolo D dráţkování nemělo) nebyly zjištěny.  

Závěrem lze říct, ţe kola C a D dle ČSN ISO 6336-5 v rámci provedených zkoušek 

splňují podmínky kladené pro nejvyšší stupeň jakosti ME. Tato kola mohou být vyuţita pro 

náročné aplikace se zárukou vysoké provozní spolehlivosti. Kola A a B tyto poţadavky 

nesplňují hned v několika parametrech. Kola trpí nedostatky od výchozí tavby aţ po 

chemicko-tepelné zpracování. 
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