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Abstrakt:   

      Dizertačná práca sa zaoberá stanovením podmienok plazmovej nitridácie vnútorných 

povrchov dutín vybraného oceľového materiálu používaného na hlavňové systémy palných 

zbraní.  

       Cieľom bol výber materiálu a stanovenie tlaku tepelne spracovaných rúr na zhotovenie 

hlavní. Bola vybraná oceľ PO 209, v súlade s praktickými požiadavkami zbrojovky Uherský 

Brod. Boli navrhnuté podmienky realizácie plazmovej nitridácie pre dosiahnutie potrebných 

mechanických vlastností na zabezpečenie efektívneho použitia nitridovaných dielcov pre 

hlavňové systémy.  

       Na základe praktických skúseností boli navrhnuté tlaky plazmovej nitridácie v rozmedzí 

400 - 600 Pa, pri priemere dutín 6 - 8 mm.  

       Bol sledovaný prienik nitridácie do dutiny, teda hĺbka nanitridovania vnútorného povrchu 

v dutinách a zloženie vzniknutých vrstiev na vnútorných povrchoch. Účelom bolo 

zabezpečenie požadovaných mechanických vlastností, najmä odolnosti proti opotrebeniu.  

        Týmto spôsobom chemicko-tepelného spracovania s navrhnutými podmienkami 

realizácie bolo sledované využitie progresívneho spôsobu chemicko - tepelného spracovania, 

plazmovej nitridácie, ako spôsobu spracovania vedúceho k dosiahnutiu vynikajúcich 

mechanických vlastností a zaistenia vyššej prevádzkovej účinnosti hlavňových spôsobov 

palných zbraní so zaistením vysokej ekologickej šetrnosti. 
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Abstract:     

      Dissertation Thesis deals with the determination of conditions for plasma nitriding of 

cavities internal surfaces of selected steel material used for the barrel firearms systems. 

      Aiming was the selection of materials and determining the pressure of heat treated tubes 

for making the barrels. There was selected steel PO 209, in accordance with practical 

requirements of Zbrojovka Uhersky Brod. There have been specified conditions of 

implementation of plasma nitriding to achieve necessary mechanical properties needed for the 

efficient application  of nitrided parts for barrel systems. 

       Based on practical experience were designed pressure of plasma nitriding in the range 

from 400 to 600 Pa, the average cavities 6-8 mm.  

       There was followed nitriding penetration into the cavity, thus the depth of the inner 

surface nitriding in the cavities and the resulting layers composition in inner surfaces. The 

purpose was to provide the desired mechanical properties, particularly wear resistance.  

        In this way, chemical-heat treatment to the proposed conditions of implementation was 

monitored using progressive method of chemical heat treatment - plasma nitriding, as a way 

of processing leading to the achievement of excellent mechanical properties and obtaining 

higher operational efficiency of barreled firearms ways ensuring high environmental quality. 
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Cieľ dizertačnej práce: 

      Cieľom dizertačnej práce bolo stanovenie podmienok plazmovej nitridácie vnútorných 

povrchov dutín vybraného oceľového materiálu používaného na hlavňové systémy palných 

zbraní.  

    

      K dosiahnutiu tohto cieľa bolo potrebné:  

 Vykonať výber materiálu; 

 Navrhnúť parametre realizácie plazmovej nitridácie pre dosiahnutie potrebných 

mechanických vlastností na zabezpečenie efektívneho použitia nitridovaných dielcov 

pre hlavňové systémy;  

 Sledovať prienik nitridácie do dutiny, teda hĺbku nanitridovania vnútorného povrchu v 

dutinách, v závislosti na ich priemere;  

 Sledovať zloženie vzniknutých vrstiev na vnútorných povrchoch dutín za účelom 

zaistenia požadovaných mechanických vlastností 
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1.     Úvod 

Kvalita materiálov , používaných v širokom spektre strojárskych odborov, závisí na 

vývoji nových, progresívnejších technológií. Rozvoj technológií je jeden z najdôležitejších 

aspektov, ktorý umožňuje v určitých medziach zvyšovať kvalitu materiálov používaných v 

technickej praxi. Dôvodom rozvoja a vývoja úplne nových technológií sú neustále sa 

zvyšujúce nároky na používané materiály. V mnohých odvetviach priemyslu sú nároky na 

materiály tak značné že sa ani s využitím najmodernejších technológií výroby sa nedarí tieto 

požiadavky naplniť. 

Pri výrobe vysoko exponovaných strojných komponentov, ktoré pracujú za 

neštandardných podmienok, sú kladené značné nároky na dodávaný materiál. Medzi tieto 

súčasti je možné radiť bezpochyby zariadenia a súčasti jadrových elektrární, časti blokov 

motorov, ozubené kolesá pracujúce za zvýšených alebo znížených teplôt, súčasti leteckých 

motorov a iné. Z náznaku oblastí použitia je zrejmé že kvalita materiálov a ich funkčnosť 

zabezpečuje fungovanie všetkých oblastí všedného života . 

      Zvýšenie kvality strojových  dielcov  je možné docieliť niekoľkými spôsobmi. 

Základom je voľba vhodnej technológie procesu výroby základného „stavebného“ materiálu. 

V prípade kovových materiálov sa jedná najmä o výrobu ocele optimálneho chemického 

zloženia a metalurgickej čistoty. 

Za predpokladu použitia súčasných moderných technológií výroby a pri stále rastúcich 

požiadavkách konštruktérov, je jednou z významných možností zvýšenie parametrov ocele , 

využitie nových povrchových technológií. 

      Jednou z vyvíjaných povrchových technológií je nitridácia. Jedná sa o technológiu 

upravujúcu povrchové vlastnosti materiálov. V prípade nitridácie je však nevyhnutné 

dôkladne analyzovať a zvoliť " vhodný " materiál. Rovnako tak je nutné nitridovať materiál , 

ktorý už má konečnú úpravu , tzn . po nitridáciu už nie je vhodné vykonávať ďalšie tepelné 

spracovanie, ani aplikovať dielčie technologické postupy, pri ktorých by bol menený tvar 

výrobku či parametre materiálu. Značnou výhodou nitridácie je opakovateľnosť procesu, jej 

ekologickosť a časová nenáročnosť. 

V dizertačnej práci je pozornosť zameraná na aplikáciu technológie plazmovej nitridácie 

na exponované súčasti zbraňových systémov, konkrétne vnútorné povrchy (dlhé dutiny). 

Cieľom je získanie nových poznatkov z oblasti chemicko-tepelného spracovania týchto 
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povrchov a ich následná využiteľnosť v praxi. Výsledky budú ďalej aplikovateľné pre 

úpravu vývrtu hlavní zbraní. Súčasťou práce je výber a voľba vhodného materiálu s 

ohľadom na použitú technológiu. 

2. Rozbor súčasného stavu 

2.1 . Ocele zbrojárskeho priemyslu 

Jedným z najdôležitejších krokov je bezpochyby voľba vhodného materiálu pre výrobu 

hlavne zbrane. Konštrukčná náročnosť a zložitosť hlavne má veľký vplyv na voľbu 

technológie výroby [1] 

 

Z konštrukčného hľadiska sú nevyhnutné znalosti technologických postupoch výroby 

hlavne. Práve technologický postup výroby hlavne má najvýznamnejší vplyv na voľbu 

materiálu. Vhodnosť materiálu je nevyhnutné premyslieť aj z dôvodu aplikácie ďalších 

dielčích technológií, napr. povrchových. Je potrebné poznať princípy jednotlivých technológií 

a vybrať taký materiál, ktorý je vhodný pre všetky technologické procesy a dielčie 

technológie, ktoré budú v priebehu výrobného procesu na hlaveň aplikované. Každá zmena 

akejkoľvek dielčej technológie procesu výroby hlavne môže mať významný vplyv na voľbu 

materiálu, čo sa v minulosti viackrát preukázalo. [2] 

Zmeny v značnej miere súviseli so zmenou technológie obrábania, kedy došlo k prechodu 

od trieskového obrábania vývrtu hlavne k produktívnejšej technológii rotačného kovania za 

studena. Dôvodom zmeny bolo, že oceľ používaná do roku 1953 ( tab. I ) mala úplne inú 

mikroštruktúru a zloženie, než aké bolo požadované pre oceľ rotačno kovanú. K 

novovyvinutej technológii bolo nevyhnutné priradiť vhodný materiál, ktorý bolo možné 

použiť pre daný typ obrábania s ohľadom na dosiahnutie vhodných výstupných parametrov. 

Tab. I - Chemické zloženie ocele používanej pre výrobu hlavní tryskovým obrábaním 

 

 

 

          

Obsah [ %] C Mn Si Cr Ni V Mo Cu P S 

Min 0,26 0,30 0,17 0,60 2,00 0,15 0,20    

Max 0,33 0,60 0,37 0,90 2,50 0,30 0,30 0,25 0,035 0,030 
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        Novovyvíjaný materiál pre rotačné kovanie hlavní za studena obsahoval menšie 

percentuálne množstvo síry a fosforu. Tieto prvky negatívne ovplyvňujú obrobiteľnosť 

materiálu pri kovaní za studena, spôsobujú jeho krehkosť a znižujú tak húževnatosť.               

V nadväznosti na negatívne skúsenosti so "starými" materiálmi bol vyvinutý nový materiál, 

nazývaný LMV4 (Tab. II).  

Tab.II -  Chemické zloženie ocele používanej pre výrobu hlavní rotačním kovaním 

Obsah [%] C Mn Si Cr Ni V Mo Cu P S 

Min 0,36 1,50 0,15 

- - 

0,07 

- - 

max.  

0,035 

max. 

0,035 Max 0,46 2,00 0,40 0,15 

 

Hlavným problémom všetkých ocelí, ktoré boli vyrábané v 70. rokoch, bolo ich 

chemické zloženie. S týmto úzko súviseli ich mechanické vlastnosti. V tejto dobe bola pre 

výrobu hlavní masovo používaná technológia rotačného kovania. Hlavným cieľom 

novovyvíjaného materiálu bolo teda zabezpečiť najlepšie vlastnosti pre uvedenú technológiu s 

dôrazom na chemické zloženie.[1,2] 

Česká zbrojovka Uherský Brod využívala pre výrobu hlavní guľových zbraní tyčovú 

oceľ ČSN 41 52 30 (Tab. III). 

Tab.III - Chemické zloženie ocele 15 230 podľa ČSN 41 51 42 

 

Výrobca brokových a guľových zlamovacích zbraní Zbrojovka Brno uprednostňoval 

tyčovú oceľ 15 142 podľa ČSN 41 51 42 (Tab. IV.). V oboch prípadoch však výrobcovia 

používali tyčový materiál, ktorého výhodou bola jeho nižšia húževnatosť.  

 

Obsah [%] C Mn Si Cr Ni V Mo Cu P S 

Max 0,24 0,40 0,17 2,20 max. 

0,30 

0,10  

- 

max. 

0,30 

max. 

0,035 

max. 

0,035 Min 0,34 0,80 0,37 2,50 0,20 
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Tab.IV -  Chemické zloženie ocele 15 142 podľa ČSN 41 51 42 

 

     V súčasnosti sa v zbrojárskom priemysle pre výrobu hlavní využívajú zliatinové 

ocele s presne definovaným chemickým zložením. Jedná sa o ocele tried 15 a 16 podľa normy 

DIN 42CrMo4 – tab.V (VCMO140)  a 32CrMoV12-10 – tab.VI, ďalej označená ako PO209. 

Tab.V - Chemické zloženie materiálu VCMO140, AISI 4142, DIN 42CrMo4  

Obsah [%] C Mn Si Cr Ni Mo V  P S 

Max 0,38 0,60 max. 

0,4 

0,90 max. 

0,50 

0,15  

- 

max. 

0,030 

max. 

0,030 Min 0,45 0,90 1,20 0,30 

 

Tab.VI - Chemické zloženie materiálu DIN 32CrMoV12-10 (PO209) 

Obsah [%] C Mn Si Cr Ni Mo V  Cu P S 

Max 0,35 0,60 0,17 0,80 1,60 0,10  

- 

 

- 

max.  

0,035 

max.  

0,035 Min 0,40 0,80 0,37 1,20 2,10 0,20 

 

      V minulosti boli vyvíjané materiály podľa aktuálnej požiadavky zbrojárskych spoločností. 

Je si však potrebné uvedomiť že technológie, ktoré vstupovali do výroby jednotlivých 

súčiastok, neboli tak vyspelé, ako je tomu dnes. Preto bolo jednoduchšie vyrobiť materiál tzv. 

na mieru technologickému postupu. V súčasnej dobe však do výroby vstupuje veľké 

množstvo rôznych technológií a každá technológia má určité úskalia. Preto je vhodné už na 

začiatku výroby mať hlavne jasno ohľadom plánovaných technológií, ktoré budú do výroby 

strojárenských súčiastok vstupovať. [1,2] 

Obsah [%] C Mn Si Cr Ni Mo V  Cu P S 

Max 0,38 0,50 0,17 0,90 max. 

0,50 

0,15  

- 

max. 

0,30 

max. 

0,030 

max. 

0,030 Min 0,40 0,80 0,37 1,20 0,30 
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2.2 Technológia chemicko-tepelného spracovania 

Technológia chemicko - tepelného spracovania je najčastejšie aplikovaná na také 

materiály súčiastok, ktoré boli už predchádzajúcim technologickým procesom tepelne 

spracované. 

Proces tepelného spracovania umožňuje dosiahnutie širokej škály rôznych 

mechanických vlastností materiálu ( obr. 1 ). Tepelným spracovaním dochádza k vhodnej 

zmene štruktúry podľa požiadavky konštruktéra súčiastky. Hoci je samotný proces 

tepelného spracovania značne technologicky prepracovaný a vlastnosti dosiahnuté 

tepelným spracovaním materiálu  prevyšujú vlastnosti tepelne nespracovaného materiálu, 

v mnohých prípadoch nie je možné dosiahnuť požadované vlastností len s  využitím 

uvedenejtechnológie. . 

      V technickej praxi sa najčastejšie stretávame s požiadavkou na dosiahnutie veľmi 

tvrdého povrchu, pričom základný materiál musí mať značnú húževnatosť. Tieto 

protichodné vlastnosti je možné dosiahnuť procesom chemicko - tepelného spracovania. 

.  

 

Obr. 1 – zmeny v kryštalických mriežkach počas tepelného spracovania [1] 
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Voľbou vhodnej technológie chemicko-tepelného spracovania možno produktívne 

zlepšiť požadované vlastnosti kladené na materiál súčiastky. Kombináciou technológií možno 

spoľahlivo získať požadované materiálové charakteristiky a to aj v prípade požiadavky 

dosiahnutia veľmi tvrdého povrchu pri zachovaní súčasného húževnatého základného 

materiálu súčiastky. Je nevyhnutné si uvedomiť, že samotný proces chemicko-tepelného 

spracovania upravuje mechanické vlastnosti materiálu iba v povrchovej časti súčiastky. 

Procesom dochádza k vytváraniu tzv. vrstvy, čo je vzhľadom na objem materiálu iba jeho 

zanedbateľná časť. Vzniknutá vrstva väčšinou zvyšuje úžitkové vlastnosti materiálu s 

ohľadom na odolnosť proti opotrebeniu, únave či korózii.[3-5] 

 Vrstvy vzniknuté procesom chemicko-tepelného spracovania vznikajú nasycovaním 

vhodným plynným médiom, čím dochádza k zmene chemického zloženia vrstvy v porovnaní 

s chemickým zložením základného materiálu, tzv. jadra. Hrúbka vrstvy a jej chemické 

zloženie závisí na čiastkových pochodoch, ktorých samovoľný priebeh je dôsledkom celej 

sústavy minimalizovať svoju voľnú entalpiu. Rozhodujúcimi dejmi sú najmä disociácia, 

absorpcia a difúzia. [6] 

Disociáciou dochádza k uvoľňovaniu atómov zo zlúčenín, absorpcia zapríčiňuje 

prijímanie voľných atómov do povrchu súčasti a difúzie spôsobuje pohyb atómov v rámci 

povrchovej vrstvy materiálu. Hrúbka vrstvy závisí najmä na parametroch času a teploty 

procesu. [7-9] 

2.2.1 Cementovanie 

Cementovanie je najrozšírenejším spôsobom povrchového tvrdenia. Pri procese 

cementácie dochádza k nasycovaniu povrchu súčiastky uhlíkom. Po aplikácii technológie 

cementovanie je vykonávané kalenie. Najjednoduchšou formou je kalenie z cementačnej 

teploty, ale používa sa aj dvojité kalenie prípadne kalenie termálne. Najčastejšie sú 

cementované súčiastky vyrobené z materiálu tried 12 , 14 , 15 , 16. Je však potrebné dbať na 

to, aby nebolo v základnom materiáli viac ako 0.25 % C. 

Vzhľadom k tomu, že dochádza k difúzii uhlíka do základného materiálu len obmedzene , 

t.j. iba do určitej hĺbky, nie je ovplyvnená húževnatosť súčiastky. Proces cementácie 

umožňuje zvýšenie povrchovej tvrdosti materiálu až o 70 % v závislosti od použitého 

materiálu. Práve voľba materiálu je veľmi dôležitá z hľadiska dosiahnutia požadovanej 

pevnosti a húževnatosti základného materiálu, tzv. jadra. [16] 
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 Tvrdosť martenzitickej vrstvy vzniknutej po kalení závisí najviac na obsahu C, pričom 

maximálna tvrdosť je dosiahnutá pri eutektoidnej koncentrácii. Pri prekročení tejto hraničnej 

hodnoty dochádza k poklesu tvrdosti vplyvom vzniku vysokého množstva zvyškového 

austenitu . Pokles je veľmi výrazný najmä u ocelí legovaných Ni a Cr. 

Všeobecným cieľom je získať vysoko pevný a húževnatý materiál majúci vysokú tvrdosť . 

Jeho skutočné vlastnosti však závisia práve na voľbe materiálu, tepelného spracovania a 

následnej aplikácii chemicko-tepelného spracovania. Dôležitým predpokladom pre 

dosiahnutie požadovaných výsledkov je zvýšenie obsahu C procesom cementovania na 

eutektoidnú koncentráciu. 

2.2.2 Nitridovanie  

Nitridácia je spôsob povrchovej úpravy materiálu využívajúca postupné nasycovanie 

povrchu súčiastky dusíkom za vopred stanovených teplôt. Vytvorená vrstva dosahuje po 

procese difúzie dusíka vysokú tvrdosť v dôsledku disperzie nitridov legujúcich prvkov . 

Difúzna nitridovaná vrstva disponuje rozdielnym chemickým zložením [ 2 , 3 ]. 

      Proces nitridácie môže prebiehať v rôznych prostrediach . Z hľadiska vývoja technológie 

bol v minulosti využívaný proces chemického rozkladu amoniaku na jednotlivé komponenty      

( NH3 , zmesi NH3 + N ). Základným nedostatkom chemického rozkladu amoniaku bola 

nízka efektivita procesu, chemická reakcia v rámci procesu pri nízkych teplotách okolo 500 ° 

C sa ukázala ako veľmi zdĺhavá a problémová. K zvýšeniu efektivity nitridácie došlo 

zlepšením podmienok chemického rozkladu zvýšením teploty procesu. Zvýšenie teploty 

procesu nitridácie spôsobilo zvýšenie krehkosti povrchovej vrstvy. Neskôr sa začal používať 

princíp nitridácie v kúpeli. V súčasnej dobe je najrozšírenejšou technológiou tzv. plazmová 

nitridácia. [6,8] 

 Proces nitridácie nie je užívateľsky nijako náročný. Prakticky celý proces prebieha vo 

vhodnej, hermeticky uzavretej peci. Ako zdroj príslušného prostredia je v najväčšej miere 

využívaný amoniak. Tento je privádzaný do zariadenia v plynnom stave, pričom teplota 

procesu je spravidla menej než 550 ° C. Pri uvedenej teplote dochádza k cielenému rozkladu 

amoniaku na dusík a vodík.       

                   2NH3→3H2+N2  
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      Z fyzikálneho a chemického hľadiska je vodík vznikajúci pri procese rozpadu amoniaku 

využívaný ako nosič náboja (dusíka) vzhľadom k svojej atomárnej hmotnosti . Preto sú atómy 

dusíka schopné dosahovať tak značných rýchlostí. Ako už bolo v úvode kapitoly naznačené, 

podstata procesu nitridácie je postavená na difúziu dusíka a disperziu jemných častíc nitridov. 

Atómy vodíka urýchľujú atómy dusíka pri procese štiepenia a tým dochádza k pohybu dusíka 

v atomárnom stave smerom k súčiastke. Počas pohybu dusíka v nitridačnom prostredí 

dochádza k jeho zlučovaniu s legujúcimi prvkami (Fe, Mo, Cr, V, Ti, Zi, Mn, B a inými) a 

vytváraniu nitridov uvedených prvkov [10-15, 19].  

Na základe uvedeného procesu dochádza na povrchu súčiastky k vytvoreniu vrstvy s 

vysokým obsahom dusíka. Vo vzniknutej dusíkovej vrstve sú obsiahnuté nitridy železa a 

legujúcich prvkov s vysokou afinitou k dusíku, ktorá sa takmer nemení až do teplôt cca 600°C 

[17,18]. 

 

Obr. 2 – Priebeh difúzie pri nitridácii v plyne [17,18] 

 

Najvhodnejšie materiály, pre ktoré je využiteľný proces nitridácie, sú zušľachtené 

ocele s viac ako 0.3% C. Dôvodom je vzájomná chemická nestálosť uhlíka a dusíka v 

kryštalickej mriežke. Z hľadiska poznatkov z praktických experimentov je nevyhnutné mať na 

pamäti, že pre nitridáciu je nutné používať také uhlíkové a zliatinové ocele, ktoré obsahujú 

prvky alebo legovacie prvky, tvoriace požadované nitridy. Okrem železa tvorí nitridy väčšina 

legujúcich prvkov. Pri nitridovaní dochádza u oboch druhov ocelí k rovnakému vytváraniu 

vrstvy nitridov. U uhlíkovej oceli však nemožno dosiahnuť takú značnú tvrdosť povrchovej 
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vrstvy ako v prípade ocele zliatinovej, kde okrem nitridov železa vznikajú aj jemné nitridy 

legujúcich prvkov. Avšak nie všetky legovacie prvky majú na vznik nitridovanej vrstvy 

pozitívny vplyv. Rovnako tak niektoré ocele tried 14-16 nie sú pre tento proces vhodné. [20-

23] 

      Ako vhodné ocele pre nitridáciu sú všeobecné použiteľné zliatinové ocele, ktoré obsahujú 

hliník, chróm, molybdén, pričom chróm zvyšuje tvrdosť povrchovej vrstvy a rovnako ako 

hliník a molybdén pôsobí proti vzniku popúšťacej krehkosti. Legovací prvky však nie sú vždy 

prínosom pre proces nitridácie. V mnohých prípadoch sa prvky navzájom vylučujú, na jednej 

strane dochádza ich vplyvom k zvyšovaniu koncentrácie dusíka vo vrstve a na strane druhej 

potom obmedzujú hrúbku vytváranej nitridačnej vrstvy. Vplyv legúr na tvrdosť vrstvy a jej 

hĺbku je uvedený na obr.3 a 4. 

 

  

Obr. 3 – Vplyv legúr na povrchovú tvrdosť 

vrstvy (550°C/ 24 h) [22] 

Obr. 4 - Vplyv legúr na celkovú hĺbku vrstvy 

(550°C/ 24 h) [22] 

 

Nitridovanie sa vykonáva pri teplotách nižších ako 550 ° C. V nitridačnom prostredí dochádza 

k vytvoreniu vrstiev nitridov bez zmeny štruktúry tepelne spracovaného materiálu. Dôvodom 

je nízka teplota procesu, ktorá sa pohybuje pod teplotou A1. Parametre nitridovanej vrstvy 

závisia na mnohých faktoroch z ktorých sú najhlavnejšie tieto: 

• Čas;  

• Teplota;  

• Chemické zloženie ocele a prúdu plynu;  

• Povrchová úprava materiálu. 
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      Samotnou nitridáciou, bez predchádzajúceho tepelného spracovania, možno dosiahnuť 

tvrdosť až 1500HV. Výsledná tvrdosť je závislá od chemického zloženia ocele, obsahu 

uhlíka, legujúcich prvkov a na podmienkach procesu nitridácie [24]. 

      Hodnoty vysokej tvrdosti sú dosahované u ocele, ktorá obsahuje prvky majúce vysokú 

afinitu k dusíku. Práve tieto sú schopné vytvárať stabilné nitridy. 

       Hrúbka vrstvy nitridov je pre každý materiál špecifická, pretože závisí od chemického 

zloženia daného materiálu. K efektívnemu zvýšeniu odolnosti proti opotrebeniu a medze 

únavy postačí vrstva s hrúbkou 0,2 mm, čo v uvedenom plynnom prostredí znamená 

nitridovať desiatky hodín . Vrstva 0,2 - 0,3 mm dokáže zabezpečiť aj stabilitu súčiastok 

pracujúcich za zvýšených teplôt . Nitridácia je však posledná technologická operácia, preto je 

treba dôsledne dbať na prípravu povrchu súčiastky pred samotnou aplikáciou. To samozrejme 

platí pre všetky procesy chemicko-tepelného spracovania. Presný odhad hrúbky nitridovanej 

vrstvy je však veľmi zložitý. Hrúbka vrstvy závisí na mnohých parametroch, ktoré do procesu 

nitridácie vstupujú. Z hľadiska vplyvu parametrov nitridácie na hrúbku vrstvy má 

najvýznamnejší vplyv čas nitridácie , ďalej nasleduje teplota a v neposlednom rade aj tlak. Z 

hľadiska vplyvu materiálu rozhoduje chemické zloženie. 

Chemické zloženie materiálu má významný vplyv aj na parametre vytvorenej 

nitridovanej vrstvy. Ako bolo vyššie uvedené, nie všetky legovacie prvky vytvárajú vhodné 

nitridy a sú pozitívnou podporou procesu nitridácie. Ako je už známe z tvrdosti jednotlivých 

prvkov obsiahnutých v materiále, obdobné parametre majú aj ich vytvorené nitridy. Preto je 

možné dosiahnuť u rôznych materiálov rôznu tvrdosť  nitridovaných vrstiev. Značná tvrdosť a 

teplotná stálosť nitridovaných vrstiev je veľkou výhodou uvedeného druhu chemicko-

tepelného spracovania. Tvrdosť nitridovanej vrstvy neklesá ani po jej ohreve na 550 ° C [ 23 ] 

. Nitridované súčiastky dosahujú v uvedených prostrediach parametre niklovanej či nerezovej 

ocele . Okrem toho, pri procese nitridáciedochádza k zvyšovaniu medze únavy súčiastok 

vplyvom vnútorných tlakových pnutí vnesených procesom. Tieto pôsobia proti ťahovým 

pnutiam, ktoré spôsobujú únavové lomy. Nitridácia tiež odstraňuje citlivosť súčiastok k 

vrubom , ktoré sú často iniciátormi únavových lomov. 

Aplikácia technológie nitridácie je možná aj v prípade, že súčiastka nebola tepelne 

spracovaná. Z hľadiska funkčnosti súčiastky je však nutné zvážiť dôvod prevádzanej 

nitridácie. V prípade, že je aplikovaná z dôvodu odolnosti proti korózii, je možné súčiastku 

tepelne spracovať. 
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      Avšak jeho použitie sa neodporúča v prípade potreby zvýšenia oteruvzdornosti či medze 

únavy. V týchto prípadoch by totiž mohlo dôjsť, vplyvom húževnatého a mäkkého 

základného materiálu, k prelomeniu vytvorenej nitridovanej vrstvy.[9] 

Pri nitridácii však musíme počítať s niektorými problémami. Po chemicko- tepelnom 

spracovaní dlhých tyčí dochádza k ich predĺženiu v osi, čo väčšinou nie je technický problém.  

Avšak v prípade nitridácie dutých súčiastok dochádza k ich roztiahnutiu, teda k nárastu 

objemu materiálu priečne k osi súčiastky. 

V prípade použitia technológie nitridácie môže dôjsť voľbou nevhodne nastaveného 

procesu nitridácie k zhoršeniu vlastností danej ocele. Preto je nevyhnutné dôsledne vyberať 

technologicky vhodnú oceľ pre tento chemicko-tepelný proces. Konštrukčne je potrebné 

uvažovať aj s možnosťou, že vytvorením povrchovej nitridovanej vrstvy dochádza k zlepšeniu 

klzných vlastností, avšak klzná vrstva je veľmi krehká . 

Hrúbka vytvorenej povrchovej vrstvy závisí na dobe nitridácie , nitridačnom prostredí a 

teplote. Jej krehkosť však nemožno úpravou nitridačných podmienok zmeniť. Jedinou 

možnosťou je zaradenie procesu žíhania v plazme do technologického postupu nitridácie. 

Potom ju možno úplne odstrániť. 

  Pre proces nitridácie možno využiť rôzne nitridačné prostredia. Podľa použitého média 

je možné nitridáciu rozdeliť na nitridáciu: 

• v plyne - dusík je získavaný štiepením molekúl amoniaku, 

• v kúpeli - ide o soli na báze kyanidov a kyanatanov. Počas procesu dochádza k oxidácii 

kyanidov vzdušným kyslíkom na kyanatany, tie potom čiastočne oxidujú a čiastočne disociujú 

a tým dochádza k uvoľňovaniu atomárneho dusíka a jeho prenikanie do hĺbky materiálu 

súčasti , 

• v prášku - aplikuje sa v elektricky alebo plynom vykurovaných peciach, 

• v plazme - využíva pre proces ionizovaný plyn (najčastejšie zmes dusíka a vodíka). 

 

      V súčasnej dobe je najvyužívanejšou technológiou nitridácia v plyne a nitridácia 

plazmová. V každom z týchto procesov dochádza k vytváraniu nitridovaných vrstiev iných 

parametrov a iného chemického a krystalografického zloženia. [20,22]. 
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      V priebehu vývoja nitridačných technológií je postupne dosahované zvýšenie rozdielu 

meranej tvrdosti . Za posledných 50 rokov sa podarilo úpravou technológie dvojnásobné 

navýšenie rozdielu tvrdosti vrstvy z pôvodných 30 na súčasných 60 HRC [23]. 

     Procesom nitridácie je možné aplikovať nitridovanú vrstvu tak na podeutektoidné ako aj na 

nadeutektoidné ocele. Z dôvodu bezpečného priebehu plazmovej nitridácie a tiež z dôvodu 

vytvorenia vhodnej nitridovanej vrstvy sú v súčasnej dobe ocele rozdeľované na ocele vhodné 

a nevhodné pre tento proces. Vzhľadom k stagnácii hutníckeho priemyslu nie sú v Českej 

republike vyvíjané nové ocele, ale dochádza k overovaniu vytvorenej nitridovanej vrstvy a 

tým ku zisťovanie vhodnosti ocele pre nitridáciu experimentálnym spôsobom . Overovanie sa 

deje systémom merania mikrotvrdosti či tvrdosti povrchovej vrstvy materiálu pri využití 

princípu metalografie. Ocele, ktoré sú vhodné či menej vhodné na nitridáciu však analyzujú 

len spoločnosti , ktoré sa chemicko-tepelným spracovaním zaoberajú. Samotný 

experimentálny výskum je značne finančne aj časovo náročný, v súčasnej dobe neexistujú 

žiadne centrálne tabuľky ktoré by určovali, ktoré ocele sú vhodné pre nitridáciu. 

  Z hľadiska chemického chápania procesu nitridácie dochádza pri nasycovaní tuhého 

roztoku α k precipitácii nitridov. Proces vytvárania precipitátov spôsobuje koncentračný spád 

dusíka v oblastiach medzi povrchom, difúznym rozhraním a základným materiálom. Spád 

vzniká v dôsledku difúzneho toku atómov dusíka a atómov chemických prvkov. Výsledným 

efektom koncentračného spádu je posun difúzneho rozhrania od povrchu nitridovanej  

súčiastky do hĺbky základného materiálu, 

čím dochádza k zväčšovaniu hrúbky 

nitridovanej vrstvy. Absencia dusíka v 

povrchovej vrstve spôsobená precipitáciou 

je primárne nahradená alebo doplnená 

absorpciou ďalšieho dusíka z nitridačného 

prostredia [5,6].  

Nitridácia dochádza k vzniku nitridov 

železa. Nitridy vytvorené v Fe-N sa 

rozdeľujú podľa obsahu dusíka na nitridy a 

fázy:  

• γ 'označované Fe4N obsahujúce najnižšie  

 

Obr. 5 – Rovnovážný diagram železo-dusík 

(nitridácia prevedená pod teplotou A1) [13] 
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množstvo N; atómy Fe v nitride γ ' tvorí kubickú, plošne vystredenú mriežku, vyskytujú sa v 

oblasti teploty A1 , obsah dusíka je spravidla od 5.3 - 5.75 % . Pri teplote vyššej ako 650 ° C 

dochádza k rozpadu nitridu za vzniku nitridu ε , 

• ε označované Fe2 - 3N , ktoré sa vytvárajú od 450 do 550 ° C ; na teplote závisí obsah 

dusíka ( 4.35-11 % N pri teplote 670 ° C ) ; zloženie sa výrazne mení v závislosti na teplote ; 

ďalší rast je možný len v smere koncentračného spádu , 

• ξ označované Fe2N , ktoré existujú v rozmedzí hodnôt 11.07-11.18 % N ; stabilné za teploty 

490 ° C , 

• α fáza - tuhý roztok dusíka Feα ( N ) ; obsahuje maximálne 0,1 % N pri eutektoidná teplote ; 

mriežka kubická priestorovo vystredená , 

• γ fáza - tuhý roztok dusíka Feα ( N ) ; obsahuje 2,35 % N pri eutektoidná teplote ; mriežka 

kubická plošne vystredená, 

• α '' - nitrid Fe16N2 ; môže sa tvoriť na nasýtenom povrchu železa v rozmedzí teplôt 450 až 

500 ° C [ 4 ] . 

2.3 Plazmová nitridácia 

Princíp plazmovej nitridácie spočíva vo využití fyzikálnych vlastností ionizovaného 

plynu. Ako je známe, plyn je za normálnych podmienok nevodivý. Jeho vodivosť sa zvyšuje 

za predpokladu zvýšenia množstva voľných častíc s nábojom. Inak povedané, plyn sa stáva 

vodivým tzv. ionizáciou, pri ktorej dochádza k štiepeniu molekúl plynu na voľné elektróny a 

katióny, pričom uvoľnené elektróny sa môžu pripájať k neutrálnym molekulám a vytvárať 

anióny. V plynoch sa vytvárajú tak kladné, ako aj záporné ióny a voľné elektróny (obr.6). 

Energia dodávaná do prostredia musí byť dostatočná, aby došlo k ionizácii molekúl, teda k 

ich rozštiepeniu. Táto energia sa nazýva ionizačná energiou a je udávaná v elektrónvoltoch . 

V prípade vodíka je ionizačná energia 13,5 eV. 
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Obr. 6 – Princip plazmovej nitridácie [6] 

 

Súčasne s ionizáciou však v plynoch prebieha tzv rekombinácia, čo je prakticky dej 

opačný. Rekombináciou je spôsobené zvyšovanie počtu ionizovaných molekúl. Vhodný 

vnútorným usporiadaním potom možno v prostredí ionizovaného plynu dosiahnuť 

usporiadaného pohybu katiónov k záporne nabitej katóde, elektrónov a záporne nabitých 

aniónov ku kladne nabitej anóde (obr. 7). Priechod elektrického plynu je nazývaný výboj. [29] 

 

Obr. 7 – Zobrazenie výboja počas nitridácie, tzv. Eliášovo svetlo [7] 

 



24 
 

V prípade technológie plazmovej nitridácie sa jedná o výboj nesamostatný, teda vznik 

iónov a elektrónov je spôsobený cudzím vonkajším zdrojom, tzv ionizátorom. Ak prestane 

ionizátor pôsobiť, dochádza k rekombinácii a tým k poklesu ionizačnej energie, čo spôsobí 

útlm výboja. Proces ionizácie je v prípade plazmovej nitridácie zabezpečený zvýšením teploty 

plynu. 

      Pri procese plazmovej nitridácie dochádza k postupnému nasycovaniu povrchu súčiastky 

materiálu dusíkom, ktorá je v plynnej forme súčasťou nitridačného prostredia, tzv plazmy. K 

plazmovej nitridácii dochádza s využitím tlejivého výboja za zadefinovaného tlaku a teploty s 

využitím fyzikálnej podstaty popísanej vyššie . 

      Procesom plazmovej nitridácie sú v povrchovej časti materiálu súčiastky vytvárané nitridy 

železa a legujúcich prvkov. Proces plazmovej nitridácie je riadený oveľa efektívnejšie ako 

ostatné procesy uvedené v kapitole 2.2. Nespornou výhodou je možnosť riadenia plazmy, 

presnejšie riadenie koncentrácie plynu než je tomu napr. pri nitridácii v soli či plyne. 

Technológia plazmovej nitridácie sa javí ako najefektívnejší spôsob nitridácie. Jedným z 

dôvodov je aj jednoduché privedenie požadovaného množstva plynu do zariadenia a následná 

ionizácie . 

Technológia plazmovej nitridácie je využiteľná najmä z týchto dôvodov : 

            • zvýšenie mechanických vlastností materiálu súčiastok, najmä následnej povrchovej      

tvrdosti , 

           • zvýšenie medze únavy, 

           • zvýšenie koróznej odolnosti, 

           • zlepšenie klzných vlastností. 

Nespornou výhodou plazmovej nitridácie je čas a riadenie procesu nitridácie. 

Zariadenia majú programovateľný prevádzkový cyklus nitridácie a sú plne automatizované. 

Riadiaca jednotka zariadenia reguluje a registruje prevádzkové hodnoty tlaku, teploty, 

napätia, prúdu, zloženie plynu a čas . Z dôvodu schopnosti regulácie teploty je potrebné plásť 

ochladzovať pretekajúcou vodou. Vákuový systém udržuje v nádobe prevádzkový podtlak. 

Systém je tvorený vývevou, elektromagnetickými ventilmi, filtrom a regulátorom tlaku. 

Napájacia jednotka zabezpečuje rovnomerné prevádzkové napätie 400 až 1000 V [25-27]. 

Nitridačné zariadenie je v podstate vákuovou nádobou (recipientom), v ktorom je 

stena nádoby anódou , zatiaľ čo nitridované súčiastky sú katódy. K najväčšiemu úbytku 
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napätia dochádza v niekoľkých milimetroch od povrchu súčiastky. Vzhľadom k veľkej 

intenzite elektrického poľa nastáva v plyne ionizácia nárazom, čo v blízkosti katódy 

znázorňuje tzv. Eliášová svetlo (obr. 7, 8). Kladné ióny sú urýchľované smerom ku katóde, na 

ktorú dopadajú s vysokou kinetickou energiou. Časť dopadajúcich iónov sa premieňa na 

teplo, ktoré vsádzku rovnomerne ohrieva.  

 

 

Obr. 8 - Oblasť anomálního tlejivého výboja [29] 

 

Atómy železa a legujúcich prvkov vylúčené z povrchu vytvárajú s atomárnym dusíkom, 

prítomným v prostredí plazmy, nitridy, ktoré spätne kondenzujú na povrch katódy. Dochádza 

k ich rozpadu na menej nasýtené nitridy a ich difúzii do povrchu katódy (vzoriek). Tento jav 

sa nazýva odprašovanie alebo katódové odprašovanie. Okrem železa dochádza k 

odprašovaniu ďalších prvkov, predovšetkým uhlíka, kyslíka a dusíka. [31,38] 

 

      Tvorbu povrchovej vrstvy nitridov možno podstatne riadiť a ovplyvňovať voľbou 

vhodných podmienok nitridácie, najmä napätia, teploty, plošnej hustoty prúdu, tlaku, 

zložením atmosféry a dobou nitridácie [5]. Povrchová vrstva nitridov sa rozpadá na nižšie 

zložky. Pritom časť uvoľneného dusíka ďalej preniká do materiálu vzoriek a vytvára difúznu 

podpovrchovú nitridačnú vrstvu (obr.9). 
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Obr. 9 – Zloženie nitridačnej vrstvy [27] 

 

3. Experimentálna časť detekcie nitridovaných vrstiev 

Pre meranie vlastností nitridovaných vrstiev boli vybrané iba metódy, na základe 

ktorých je možné objektívne vyhodnotiť parametre vytvorených nitridovaných vrstiev. Po 

aplikácii nitridovaných vrstiev do zhotovených vzoriek boli merané ich skutočné 

charakteristiky 

      Primárne bolo hodnotené reálne chemické zloženie vzoriek s následnou analýzou 

chemického zloženia nitridovaných vrstiev. Pre meranie bola využitá metóda GDOES, ktorá 

bola aplikovaná na ploché referenčné vzorky, ktoré boli súčasťou každej vsádzky. 

Experimentálne meranie bolo vykonané na spektrometri LECO SA 2000.  

V rámci experimentálneho merania boli vykonané analýzy mikroštruktúry vrstiev v 

priečnom reze s využitím optického mikroskopu OLYMPUS GX 51 a konfokálneho 

laserového mikroskopu OLYMPUS OLS 3000.  

Ďalšia časť experimentov bola zameraná na detekciu hrúbky nitridovanej vrstvy, čo bolo 

analyzované metódou merania mikrotvrdosti podľa Vickersa s využitím automatizovaného 

mikrotvrdomeru LECO LM247AT. Na meranie univerzálnej tvrdosti nitridovanej vrstvy bol 

použitý univerzálny tvrdomer Zwick ZHU 2.5. Experimentálne meranie bolo vykonané na 

zariadeniach UO Brno. 
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3.1. Analýza mikroštruktúry vzoriek 

      Na hodnoteniu povrchov boli použitá metalografická analýza. Boli analyzované 

homogénne a heterogénne štruktúry, vrátane mikročistoty. a ďalších mikroštruktúrnych javov. 

Makroskopia bola využitá iba k vizuálnemu zhodnoteniu dielcov.  

      V prípade nami skúmaných charakteristík bol kladený dôraz na obstaranie obrazovej 

dokumentácie jednotlivých častí dutiny s dôrazom na stavbu vytvorenej vrstvy.  

Nevyhnutnou súčasťou analýzy mikroštruktúry je samotná príprava vzoriek [44]. Tá sa skladá 

z niekoľkých etáp zobrazených na obr. 10.  

 

3.1.1. Svetelná mikroskopia 

Jedným z najrozšírenejších optických prístrojov je mikroskop, ktorý nachádza široké 

uplatnenie v mnohých oblastiach vedy a techniky [46, 50].  

Metódy svetelnej mikroskopie sa používajú predovšetkým pre zobrazovanie a analýzu 

povrchov vzoriek. Jednou z úloh mikroskopu je kvalitne a verne zobraziť skúmaný predmet, 

štruktúru materiálu a poskytnúť pozorovateľovi kvantitatívne informácie o štruktúre 

skúmaného predmetu. Kvalita získaných informácií je úplne závislá na kvalite optických 

sústav použitých v danom mikroskopu [45,46].  

 

           Mikroskop OLYMPUS GX51 (obr. 11) [42] patrí do skupiny svetelných mikroskopov 

určených na sledovanie makro a mikroštruktúr vzoriek. Pozorovanie sa vykonáva v širokej 

škále zväčšenia 10 - 1000 ×. Pri skúmaní vlastností predmetu pomocou svetelnej mikroskopie 

sa využíva elektromagnetické žiarenie v intervaloch od 400 nm do 700 nm. Pri interakcii 

 

Obr. 10 – Príprava metalografických vzoriek [36, 44] 
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elektromagnetického žiarenia so skúmaným predmetom dochádza k zmene charakteristík 

žiarenia, ktorými sú: amplitúda, polarizácia, fázy a frekvencie (vlnová dĺžka) [49]. 

 

Obr. 11 - Svetelný mikroskop OLYMPUS GX 51 [42] 

 

3.1.2. Laserová konfokálna mikroskopia 

LEXT OLS 3000 (obr. 12) používa ako svetelný zdroj laserový lúč s vlnovou dĺžkou 

408 nm. Nespornou výhodou laserového konfokálního mikroskopu je rozlišovacia schopnosť, 

zväčšenie a hĺbka ostrosti. Rozsah zväčšenia je v rozmedzí od 120 × do 14 400 ×.  

Jeho výhodou oproti SEM, prípadne AFM (snímacie mikroskopy na princípe merania 

atomárnych síl) je tá vlastnosť, že sa môžu vzorky umiestňovať priamo na mikroskopický 

stolík, bez použitia vákuovej komory [39,48].  

Základným princípom konfokálneho mikroskopu LEXT je možnosť priestorovej 

rekonštrukcie mikroskopických objektov [50]. Netvoria obraz vcelku, naraz, ale bod po bode, 

riadkovaním. Pomocou riadkovania sú teda snímané optické rezy v rovine xy a vďaka presne 

definovanému posuvu objektívu v osi Z aj jednotlivé optické rezy. Konfokálne obrazy sú 

vždy zaostrené a predstavujú jednotlivé optické rezy vzorkou. LEXT umožňuje získať veľmi 

presný, opakovateľný výsledný 3D obraz [47]. 
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Obr. 12 - Konfokálny laserový mikroskop OLYMPUS OLS 3000 [43] 

 

3.2. Meranie hrúbky nitridovanej vrstvy na základe meraní mikrotvrdosti 

Skúška merania mikrotvrdosti je základnou metódou pre zisťovanie vlastností a hrúbok 

vrstiev. Jedná sa teda o metódu, pomocou ktorej je možné charakterizovať mechanické 

vlastnosti nitridovanej vrstvy [32 - 34]. Mnohé ďalšie normy sú aplikovateľné aj na povlaky 

[33,34].  

Mikrotvrdosť možno vyjadriť rovnakou definíciou ako tvrdosť. Jedná sa o odpor 

materiálu proti vnikaniu cudzieho telesa, čo nazývame indentor [30]. Hlavný rozdiel medzi 

spomínanými skúškami je veľkosť výsledného zaťaženia. Skúšky tvrdosti a mikrotvrdosti 

podľa Vickersa pre tri oblasti zaťažovania (tab. VII) sú opísané v norme STN EN ISO 6705-1 

[28,30,35].  

Hodnoty udávané európskymi normami sú udávané v jednotkách kilogramov [30, 32, 34]. 

Dôvodom je historické hľadisko, pretože zaťaženie a z neho vyplývajúca jednotka tvrdosti 

boli stanovené pred prijatím medzinárodnej sústavy [28].  
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Tab.VII -  Oblasť skúšobného zaťaženia pre skúšku tvrdosti podľa Vickerse v zmysle 

[30] 

 Oblasť skúšob.zaťaženia 

F [N] 

Označenie tvrdosti Rozdelenie skúšok podľa [30] 

F ≥ 49.03 ≥ HV 5 Skúška tvrdosti HV 

1.961 ≤ F < 49,03 HV 0.2 až < HV 5 
Skúška tvrdosti HV pri 

nízkom zaťažení 

0.09807 ≤ F < 1.961 HV 0.01 až < HV 0.2 Skúška mikrotvrdosti  HV 

 

Skúška mikrotvrdosti spočíva vo vtláčaní indentora (obr. 13), väčšinou Vickersovho ihlanu do 

povrchu testovaného materiálu. Vlastné meranie mikrotvrdosti je potom vykonané v súlade s 

normami [30, 32-34]. Tieto presne určujú postup merania a voľbu zaťaženia. 

Na meranie hrúbok nitridovaných vrstiev bola 

použitá norma DIN 50190 [32] čiastočne vychádzajúca 

z normy DIN 50133 [37]. Na priečnom reze vzoriek sa 

v presne definovaných vzdialenostiach od povrchu 

meria hodnota mikrotvrdosti. Získané hodnoty 

mikrotvrdosti sa znázornia ako funkcia vzdialeností.  

V dizertačnej práci bola na automatizovanom 

mikrotvrdoměru LM247AT LECO sa softvér AMH43 

(obr. 14) hodnotená mikrotvrdosť a hrúbka nitridovanej 

vrstvy. Zaťaženie pre skúšku bolo stanovené na 50 g. 

Jednotlivé hodnoty mikrotvrdosti sú vynesené do grafu, 

z ktorého je možné efektívne určiť limitná tvrdosť 

vrstvy. Tvrdosť základného materiálu zvýšená o 50 HV [32, 33]. Hĺbka nitridovanej vrstvy je 

prakticky určená 20 vpichmi, z ktorých prvý sa začína čo najbližšie okraju vzorky [34,51]. 

Krok jednotlivých vpichov je nastavený na 0.01mm.  

Všetky merania boli vykonané za rovnakých podmienok, vrátane prípravy vzoriek. Na každej 

vzorke bolo vykonané meranie mikrotvrdosti v závislosti na vzdialenosti od okraja. 

 

Obr. 13 - Indentor pro provedení 

zkoušky mikrotvrdosti dle Vickerse 

[37] 
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Obr. 14 - Automatizovaný mikrotvrdomer LM247AT LECO s automatizovaným systémom 

AMH43 [41] 

 

3.3. Analýza chemického zloženia  

3.3.1. Metóda GDOES 

Chemická analýza bola vykonaná metódou 

optickej emisnej spektrometrie GDOES (Glow 

Discharge Optical Emission Spectrometry). 

Optická emisná spektrometria je vhodná pre 

analýzu všetkých vodivých kovových materiálov. 

Analýza je vhodná nielen na určovanie 

objemového zloženia materiálu (BULK), ale aj k 

analýze hĺbkových koncentračných profilov 

tenkých vrstiev alebo povlakov (QDP) [56,58].  

 

Metóda je založená na excitáciu atómov odprášených z povrchu materiálu 

vzorky pôsobením tlejivý výboja. Katódovým  

 

Obr. 15 - Grimova lampa [41] 
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odprašováním sú z materiálu vzorky 

uvoľňované atómy, ktoré sú vo výboji 

excitované a vysielajú charakteristické 

žiarenie, tzv. atómové emisné spektrum 

(obr. 16).  

Po dopade celého spektra na holografickú 

konkávnu mriežku dochádza k jeho 

rozkladu na jednotlivé spektrálne čiary a 

následne dochádza k meraniu intenzít 

jednotlivých spektrálnych čiar a na 

výpočet koncentrácie atómových zložiek 

[39,52,57]. Charakteristická veľkosť analyzovanej oblasti je kruh o priemere 4 mm a rýchlosť 

odprašovania sa pohybuje od 10 do 50 nm.s-1. Budiacim zdrojom je v metóde GDOES tzv. 

Grimmovci lampa (obr. 15), ktorá sa využíva na excitáciu atómov na vyššie energetické 

hladiny. Tento zdroj je napojený na optický spektrometer, ktorý umožňuje meranie intenzít 

jednotlivých spektrálnych čiar. 

4. Experimentálna časť 

Experimentálna časť práce bola zameraná na analýzu plazmov nitridovaného vnútorného 

povrchu, konkrétne vnútorného povrchu dlhých dutín. V rámci spracovaného plánu 

experimentálnej časti bola stanovená metodika aplikácie nitridovanej vrstvy a jej skúšanie. Na 

základe teoretických poznatkov boli stanovené parametre procesu plazmovej nitridácie. Tieto 

boli na základe praktických výsledkov experimentov vhodne upravené pre získanie 

požadovaných vlastností aplikovanej nitridovanej vrstvy na vnútornom povrchu.  

Pre experimentálnu aplikáciu nitridovanej vrstvy bol využitý riadiaci systém spoločnosti 

RÜBIG, ktorý sa použil na riadenie priebehu jednotlivých fáz procesu plazmovej nitridácie. 

Autonómny systém zabezpečoval udržanie jednotlivých charakteristík procesu podľa 

nastavených limitov v týchto fázach nitridácie:  

• Fáza I - katódové odprašovanie;  

• Fáza II - plazmová nitridácia podľa zvolených parametrov; 

o skratová skúška; 

o nastavenie tlaku v nádobe podľa zadania; 

 

Obr.16 - Princip merania metódou GDOES [40] 
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o zmes plynnej pracovnej atmosféry podľa zadania 

Proces bol volený ako jednostupňový, vzhľadom k parametrom, ktoré sa majú po 

plazmovej nitridácii dosiahnuť. 

 Návrh technológie plazmovej nitridácie a následná spoľahlivá aplikácia nitridovanej 

vrstvy do dutiny bola skúmaná z dôvodu následného využitia poznatkov o aplikácii v rámci 

zbrojárskeho priemyslu. Hlavným dôvodom experimentov je hľadanie vhodnej náhrady 

existujúceho systému pokovovania hlavní palných zbraní. Z hľadiska ekológie sú v súčasnej 

dobe stále chrómované vývrty úplne nevhodné. Avšak nie je v súčasnosti vyvinutá žiadna iná 

spoľahlivá technológia, ktorá by dosahovala minimálne zhodné mechanické parametre 

[53,54].  

Cieľom experimentov je získať vhodnú metódu plazmovej nitridácie a pokúsiť sa 

nahradiť existujúce povrchovú úpravu vývrtov hlavní palných zbraní. S ohľadom na zložitosť 

technológie chrómovanie by metóda nitridácie priniesla uľahčenie metódy povrchovej úpravy 

hlavní. Pritom možno využiť široké spektrum vlastností, ktoré je možné plazmovou 

nitridáciou dosiahnuť.  

Jedným z najväčších problémov chrómovania je nezvládnutá technológia chrómovania 

dlhých úzkych dutín o priemere 6mm [55].  

Plazmovou nitridáciou by sa mala dosiahnuť vysoká povrchová tvrdosť materiálu pri 

zachovaní vysokej húževnatosti základného materiálu. Pri reálnych aplikáciách budú ako 

vzorka použité reálne funkčné hlavne palných zbraní z dôvodu zistenia všetkých negatívnych 

aspektov hlavní už v rámci samotných experimentov. Optimalizáciou nitridačného cyklu sa 

dosiahne  kvalitná difúzna nitridovaná vrstva a čiastočne aj tenká vrstva nitridov na povrchu 

vývrtu hlavne z dôvodu jeho ochrany pred vzdušnou vlhkosťou a chemickými spalinami 

bezdymového prachu. Týmto by sme mali tiež čiastočne zvýšiť odolnosť vnútornej časti 

hlavne proti korózii.  

           Zároveň sa dosiahne vyššia odolnosti proti opotrebeniu, čo je najmä v prípade hlavne 

strelnej zbrane veľmi významné. Pri každom výstrele dochádza k priechodu strely vývrtom 

hlavne strelnej zbrane čo v materiále spôsobuje tzv. pulzáciu. Pri tejto dochádza k 

"nafukovaniu" hlavne v mieste, kde sa práve nachádza strela. Práve tento jav spôsobuje 

najväčšie zaťaženie hlavne. 
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V podstate po výstrele sa hlaveň chová ako tlaková nádoba a to až do doby, kedy 

strela opustí jej ústie. Avšak aj otázka prechodu strely z nábojovej komory a jej opustenie 

hlavne na ústie je z hľadiska použitej technológie veľmi významná. Ako je známe z literatúry, 

k najväčšiemu opotrebeniu dochádza práve v týchto častiach hlavne. Preto je nevyhnutné 

dôkladne technologicky zvládnuť proces nitridácie v celej dutine, pričom najväčšiu vrstvu je 

potrebné vytvoriť na prechodovom kuželi a na ústí zbrane.  

Po aplikácii chemicko-tepelného spracovania sa na povrchu dutiny vytvorí rádiograficky 

zistiteľná monofázová biela vrstvička nitridu γ'o hrúbke max. 3μm. Fáza γ'je intermetalická 

zlúčenina nitridu železa Fe4N s kubickou mriežkou, plošne centrovaná (BCC) s vysokou 

tvrdosťou. Výhodou tejto vrstvy je jej vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a dobré 

antikorózne vlastnosti. Práve spomínanú fázu je potrebné dosiahnuť z dôvodu dosiahnutia 

vysokej tvrdosti, mechanickej odolnosti a jej odolnosti voči korózii [5,8].  

        4.1. Experimentálny materiál  

  Pre experimentálnu aplikáciu nitridovaných vrstiev do dutín boli vyrobené vzorky z chróm-

molybdénovej ocele PO209, ktorej chemické zloženie je uvedené v tab. VIII.  

Tab VIII -  Experimentálny materiál PO209  

 

Pre kompletnú sériu experimentov bolo vyrobených 6 dutín pre aplikáciu 

nitridovaných vrstiev a 12 referenčných vzoriek pre potreby vykonania analýzy chemického 

zloženia metódou GDOES a meranie univerzálnej tvrdosti. Referenčné vzorky boli vždy 

nitridované súbežne s danou vsádzkou a sú znázornené na obr. 24.  

Do tyčí z ocele PO209 o priemere 38 mm boli technológiu hlbokého vŕtania vyvŕtané otvory s 

priemermi 6 a 8 mm. Dĺžka jednotlivých tyčí bola 500 mm. Vyvŕtané tyče boli z vonkajšej 

strany sústružené na priemer 25 mm. Následne boli tepelne spracované podľa tab. IX. 

Tepelným spracovaním bola dosiahnutá tvrdosť 45 - 48 HRC. 

Obsah [ %] C Mn Si Cr Ni Mo V  Cu P S 

Max 0,30 0,60 0,17 2,80 1,60 0,80 0,25  

- 

max.  

0,025 

max.  

0,010 Min 0,35 0,80 0,35 3,20 2,10 1,20 0,35 
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4.2. Plazmová nitridácia vzoriek 

Nitridácia u vybraných vzoriek bola vykonaná v nitridačnom zariadení RÜBIG PN 

60/60 (obr.17). Podmienky nitridácie bolo nutné voliť s ohľadom na dosiahnutie vhodných 

vlastností vrstvy.  

 

          Každá časť vzoriek z daného materiálu bola ďalej členená na série, ktoré boli 

nitridované pri rozdielnych tlakoch nitridačnej atmosféry s využitím jednostupňového procesu 

nitridácie (tab. X).  

 

          Automatizovaný systém firmy RÜBIG (obr.18) umožňuje vykonať jednostupňový 

alebo dvojstupňový proces. Rozhodnutia, týkajúce sa zvolenia vhodného procesu závisia na 

vlastnostiach, ktoré chceme na povrchu dielca dosiahnuť [7,38]. V prípade dvojstupňového 

procesu možno eliminovať vznik a hrúbku bielej vrstvy a to pomocou tzv. žíhania v plazme. Z 

dôvodu zvýšenia koróznych vlastností je možné použiť aj oxinitridáciu vo vodnej pare. 

Ochladenie vsádzky potom prebieha v dusíku a dochádza k pozvoľnému znižovaniu teploty 

až na teplotu cca 150 ° C, kedy sa už v zariadení dosiahne atmosférický tlak. Pre experimenty 

bol použitý jednostupňový proces nitridácie. 

Tab. IX  - Tepelné spracovanie ocele PO 209 

Proces Prostredie Teplota [°C] 

Termálne kalenie Soľný kúpeľAS 140 940/190 

Popúšťanie Vákuum 650 
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Pri plazmovej nitridácii bol použitý rozsah tlaku od 400 – 600 Pa.  

 

                                                           
 

 

  

Obr. 17 - Nitridace vzoriek v zariadení 

PN 60/60 

Obr.18 – Zariadenie pre plazmovú nitridáciu 

PN60/60 RÜBIG 

Tab. X -  Prehľad vstupných parametrov procesu nitridácie aplikovaného do dutiny 

Proces 

Vstupné parametre 

Teplota Čas Tlak 
Dĺžka 

pulzu 

Dĺžka 

oneskorenia 
Napätie Podiel plynov [l/h] 

[°C] [h] [Pa] [μs] [μs] [V] H2 N2 Ar 

Odprašovanie 480 0.5 80 100 100 800 20 2 4 

Nitridácia 500 6 Y1 100 100 530 8 24 0 
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Vzhľadom ku skutočnosti, že hlaveň je veľmi exponovanou súčasťou zbrane je 

nevyhnutné, aby aplikovaná vrstva zvyšovala jej kvalitatívne parametre. Je nevyhnutné 

dosiahnuť vysokú tvrdosť, teplotnú stálosť, odolnosť proti abrazívnemu a mechanickému 

opotrebeniu spôsobenému pretláčaním strely hlavňou a sprievodnými nezhorenými zvyškami 

prachovej náplne. Pre nitridáciu bolo použité nitridačné prostredie uvedené v tab. X. 

Stanoveným postupom uvedeným vznikla monofázová biela vrstvička nitridu γ', ktorá 

má vysokú tvrdosť, výbornú odolnosť proti opotrebeniu a dobré antikorózne vlastnosti.  

V rámci riešenia experimentálnej časti bola ako premenná riešená iba jediná veličina procesu, 

ktorou je tlak. Zámerom experimentov je sledovať priebeh aplikácie plazmovej nitridácie v 

dutinách. Vyhodnotenie správania plazmy v dutinách bude riešené formou hodnotenia 

jednotlivých parametrov vrstvy na jednotlivých prístrojoch uvedených v kapitole 3.  

Hlavným cieľom experimentov je stanovenie parametrov procesu plazmovej nitridácie 

pre potreby nitridovania dlhých dutín. Jedným z čiastkových cieľov je nájsť limitný tlak, pri 

ktorom už nedochádza k efektívnemu procesu nitridácia. Ďalej potom stanoviť závislosti tlaku 

na hĺbke nitridácie a vyhodnotiť parametre nitridovaných vrstiev po experimentálnych 

meraniach.  

4.3. Príprava vzoriek pre experiment 

Kvalita prípravy vzoriek je dôležitým kritériom na dosiahnutie objektívnych 

výsledkov vyhodnocovanej štruktúry. Z dôvodu objektívnosti posudzovania charakteristík 

jednotlivých vzoriek musí byť postup prípravy vzoriek totožný. 

Nitridované dutiny boli rozrezané od čelnej časti brúsnym kotúčom firmy Struers na 

metalografickej kotúčovej píle LECO VIPER-300M2 (obr. 19).  
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Dĺžka prvej prstencovej vzorky sa zvolila širšia z 

dôvodu bezpečného nanitridovania povrchu dutiny v 

dĺžke 30 mm. Nasledujúce prstencové vzorky potom mali 

dĺžku 10 mm. Ďalšie 2 mm boli prirátané z dôvodu 

prierezu kotúča pri rezaní, tzn. výsledné vzdialenosti 

vzoriek od prednej časti boli 30, 42, 54, 66, 78, 90, 102, 

114, 126, 138, 150, 162, 174, 186, 198, 210, 222, 234, 

246, 258, 270, 282 , 294 mm (obr.20). Po odrezaní boli 

všetky prstencové vzorky označené a opäť osovo 

rozrezané na dve polovice tak, aby rovina rezu 

prechádzala osou otvoru (os otvoru tým pádom ležala 

priamo v rovine rezu, obr.21). Rozrezanie bolo vykonané 

na metalografickej píle MIKRON 150 MTH (obr. 22).  

Vzorky boli zalisované za tepla do lisovacej hmoty Struers Isofast na metalografickom 

lise LECO RR-4X pri tlaku lisu 26000 kPa. Lisovanie prebiehalo po dobu 4 minúty pri teplote 

180 ° C. 

Po zalisovaní boli jednotlivé vzorky popísané a ich povrch bol mechanicky brúsený 

pod vodou. Brúsenie bolo vykonané na poloautomatickej univerzálnej brúske / leštičke 

KOMPAKT 1031 MTH (obr. 23). Ako brusivo boli použité brúsne papiere firmy HERMES o 

zrnitosti 80, 120, 240, 400, 600, 1000 a 2000 podľa európskeho značenia FEPA. Leštenie 

vzoriek prebiehalo na brúsnom plátne LECO Brown Technotron, bola použitá diamantová 

 

Obr.19 - Metalografická píla 

LECO VIPER-300M2 

  

Obr.20 -  Vzorka po rozrezaní Obr.21 - Vzorka po následnom 

osovom rozrezaní 
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pasta LECO PREMIUM GRADE s veľkosťou diamantových častíc 3 µm a 1 µm. Po 

vyleštení bola vzorka očistená ultrazvukom v prístroji POLSONIC-2.  

 

5. Výsledky experimentov 

5.1. Plazmová nitridácia vnútorných povrchov  

Výroba a príprava dutých experimentálnych vzoriek bola vykonaná v súlade s kap. 4. 

Po procese tepelného spracovania, ktorého priebeh je uvedený v tab. IX, boli dutiny  

nitridované plazmou podľa špecifikácie uvedenej v tab. X. V rámci prípravy dutín boli 

pripravené aj tzv. referenčné vzorky.  

  

Obr.22 - Metalografická píla MIKRON         

150 MTH [45] 

Obr.23 - Univerzálna leštička     

KOMPAKT 1031 MTH [45] 
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Primárne bolo na oceli overené jej chemické zloženie s využitím prístroja SA 2000 

LECO. Overenie chemického zloženia bolo z technických dôvodov realizované na 

referenčných vzorkách (obr. 24) metódou GDOES / BULK. Namerané hodnoty chemického 

zloženia (tab. XI)  boli následne porovnané s hodnotami tabuľkovými pre definovanú oceľ 

(tab. VIII).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 -  Zobrazenie referenčnej vzorky počas procesu plazmovej nitridácie 

 Tab. XI -  Chemické zloženie ocele PO209 

 C Mn Si Cr Mo V P S 

 GDOES/Bulk 

 0.30 0.47 0.25 2.95 0.89 0.28 0.002 0.001 

 DIN standard 

 0.30 

0.35 

< 

0.60 

< 

0.35 

2.80 

3.20 

0.80 

1.20 

0.25 

0.35 

< 

0.025 

< 

0.010 
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Následne bola posudzovaná mikroštruktúra ocele po tepelnom spracovaní. Nitridovaná 

dutina bola pripravená pre experimentálnu časť v súlade s kap. 4. Po naleptaní nitalem bola 

doložená charakteristická predvolená štruktúra ocele najprv v zobrazení konfokálneho 

mikroskopu OLYMPUS LEXT OLS 3000 (obr.25) a následne svetelného mikroskopu 

OLYMPUS GX 51 (obr.26). Štruktúra východiskového stavu chróm-molybdénovej ocele bola 

vyhodnotená ako homogénna s mikrotvrdosťou 550 HV0.05, čo približne zodpovedá stavu 

nízkouhlíkového popúšťaného martenzitu.  

Proces plazmovej nitridácie vytvoril v povrchovej vrstve materiálu PO209 

nanitridovanú vrstvu skladajúcu sa z bielej a difúznej vrstvy. Hrúbka bielej vrstvy bola 

meraná svetelným mikroskopom vybaveným programom ANALYSIS. Výsledná hrúbka 

bielej vrstvy bola hodnotená ako aritmetický priemer zo 100 meraní (obr.27). Tieto merania 

boli vykonané automaticky s využitím systému ANALYSIS. 

  

Obr.25 - Mikroštruktúra vzorky z 

konfokálneho mikroskopu; NITAL 5 % 

Obr.26 - Mikroštruktúra vzorky zo 

svetelného mikroskopu; zväčšenie 1 000×, 

NITAL 5 % 

 

Obr. 27 -  Princip merania bielej vrstvy nitridov softvérom ANALYSIS 
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Ďalej bola meraná mikrotvrdosť difúznej vrstvy každej vzorky metódou podľa 

Vickersa, automatizovaným mikrotvrdomerom LECO LM 247 AT. Mikrotvrdomer bol 

vybavený softvérom AMH 43. Pre potreby merania mikrotvrdosti bola vytvorená metóda 

merania zobrazená na obr. 28. Na základe merania mikrotvrdosti bola určená hrúbka 

nitridovanej vrstvy.  

Nitridovaná vrstva bola meraná na piatich miestach (piatimi vektormi), pričom krok 

merania bol nastavený na 0.01 mm. Zaťaženie bolo zvolené 0.05 kg po dobu 10 sekúnd [37]. 

Pre vyhodnotenie indentačných vpichov bol zvolený objektív so zväčšením 1000 ×. V 

intervale 0 - 1.1 mm bolo vykonané 30 meraní. Konečná hodnota mikrotvrdosti potom bola 

daná aritmetickým priemerom všetkých tvrdostí v danej vzdialenosti od okraja meranej 

vzorky (obr. 28).  

 

Obr. 28 - Zostava protokolu z merania mikrotvrdosti 
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5.1.1. Vplyv tlaku plynu - 400 Pa 

Prvá séria vzoriek vyrobená z materiálu PO209 bola nitridovaná plazmou pri tlaku 

4mbar, pričom doba plazmovej nitridácie bola stanovená na 6 hodín. Vsádzka bola zložená zo 

4 vzoriek dutín (2 × vnútorný priemer 6 mm; 2 × vnútorný priemer 8 mm) a 2 referenčných 

vzoriek s priemerom 38 mm.  

V počiatočnej fáze procesu plazmovej nitridácie boli vzorky iónovo čistené. V tejto 

fáze prebehlo progresívne čistenie povrchu dielcov iónmi plynu argónu (Ar). Po procese 

čistenia bol automaticky spustený proces plazmovej nitridácie, ktorý prebiehal podľa tab. XII. 

  Prvá fáza experimentov po plazmovej 

nitridácii bola venovaná meraniu hĺbkových 

koncentračných profilov. Tieto merania bola 

realizované na nitridovaných referenčných 

vzorkách metódou GDOES / QDP (obr.29) na prístroji SA 2000 LECO. Na základe priebehu 

profilov bol analyzovaný priebeh koncentrácie uhlíka a dusíka v hĺbke vrstvy. Na referenčnej 

vzorke bola ďalej meraná mikrotvrdosť nitridovaných vrstiev na automatizovanom 

mikrotvrdomery LM 247 AT. Vyjadrenie priemernej hodnoty priebehu sily na hĺbke odtlačku 

z 10-tich meraní je zobrazené na obr.30. 

Tab. XII - Parametre plazmovej nitridácie 

Teplota [
o
C] 500 

Čas nitridácie [h] 6 

Atmosféra H2/N2 [l.min-1] 24/8 

Napätie [V] 530 

Tlak [Pa] 400 

Dĺžka pulzu [µs] 100 

Dĺžka oneskorenia [µs] 100 

 

Obr.29 -   Koncentračné profily ocele 

PO209; plazmová nitridácia při teplote 

500°C po dobu 6h pri tlaku 400 Pa 

Hĺbka[μm] 

A
n

al
yz

o
va

n
á 

h
m

. %
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5.1.1.1. Vzorky s vnútorným priemerom 6 mm 

Všetky vzorky s vnútorným priemerom 6 mm boli tepelne spracované podľa 

špecifikácie uvedenej v tab. IX. Po aplikácii procesu tepelného spracovania vznikla v 

materiále vzorky martenzitická štruktúra, dokumentovaná na obr. 31. 

 

Obr. 30 -  Priebeh merania mikrotvrdosti referenčnej vzorky; PN500°C/6h/400Pa 
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Nasledujúcou technologickou 

operáciou boli dutiny rozrezané 

podľa schematického zobrazenia 

dutiny na vzorky. Tieto slúžili pre 

potreby merania mikrotvrdosti 

(obr.32). Mikroštruktúra vzorky v 

celom priereze bola po procese 

plazmovej nitridácie následne 

analyzovaná v každom reze (viď. 

Kap. 4) v zobrazení konfokálneho 

laserového mikroskopu OLYMPUS 

LEXT OLS 3000 (obr. 33a, b, c). 

Okrem mikroštruktúry bola 

sledovaná aj oblasť ovplyvnená 

chemicko-tepelným procesom plazmovej nitridácie.  

V ďalšej fáze experimentálnej analýzy boli vzorky dokumentované s využitím 

svetelného mikroskopu 

Olympus GX 51. Plazmovou 

nitridáciou bola vytvorená v 

povrchovej vrstve materiálu 

nitridovaná vrstva skladajúca 

sa z bielej a difúznej vrstvy 

(obr.34 af). Hrúbka bielej 

vrstvy bola meraná optickým 

mikroskopom so zväčšením 1 000 × vybaveným softvérom ANALYSIS. 

 

Obr. 31 -  Mikroštruktúra vzorky s priemerom 6mm po 

tepelnom spracovaní 

 

                  Obr. 32 - Schematické zobrazenie dutiny v reze 

30 12 12 

Vstup nitridace 
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V zobrazení obr.34 je zreteľne viditeľný lem nitridov, ktorý je z hľadiska významnej 

tvrdosti doložený grafickým výstupom experimentálneho merania mikrotvrdosti (1150HV) -

viď obr. 35. Tepelne ovplyvnená oblasť po chemicko-tepelnom spracovaní je zjavná rovnako 

ako v prípade analýzy na konfokálnom mikroskope OLYMPUS LEXT OLS 3000. 

  

Obr. 33 a – Vzorka 4.0,  PN 500°C/6h/400Pa, 

NITAL 5 % 

Obr. 33 b – Vzorka 4.5,  PN 500°C/6h/400Pa, 

NITAL 5 % 

 

Obr. 33 c – Vzorka 4.10, PN 500°C/6h/400Pa, 

NITAL 5 % 
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Obr. 35 a – Priebeh mikrotvrdosti vzoriek 4.0 Obr.34 a – Vzorka 4.0,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

 

 

Obr. 35 b –  Priebeh mikrotvrdosti vzoriek 4.2 Obr. 34 b – Vzorka 4.2,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

  

Obr. 35 c –  Priebeh mikrotvrdosti vzoriek 4.4 Obr. 34 c – Vzorka 4.4,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšená 1000×, NITAL 5 % 
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Obr. 35 d –  Priebeh mikrotvrdosti vzoriek 4.6 Obr. 34 d – Vzorka 4.6,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

 

 

Obr. 35 e –  Priebeh mikrotvrdosti vzoriek 4.7 Obr. 34 e -  Vzorka 4.7,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

  

Obr. 35 f – Priebeh mikrotvrdosti vzorky 4.8 Obr. 34 f – Vzork 4.8,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 
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Meranie mikrotvrdosti a hrúbky difúznej vrstvy v dutinách bolo vykonané 

automatizovaným mikrotvrdomerom LM 247 AT podľa kapitol 3.2. a 5.1. Priebehy 

mikrotvrdosti v spojení so zobrazením mikroštruktúry vo vzdialenostiach 30, 54, 78, 102 a 

126 mm od čela dutiny s vyjadrením limitnej hrúbky vrstvy sú zdokumentované v obr.34 af, 

35 af. Z jednotlivých priebehov mikrotvrdosti bola zostavená tab. XIII, kde sú zaznamenané 

limitné hrúbky nitridovanej difúznej vrstvy a hrúbky bielej vrstvy v uvedených 

vzdialenostiach.  

 

Tab. XIII -   Hodnoty hrúbky nitridovaných vrstiev v dutine 6 mm  

Číslo 

vzorky 

Vzdialenost od čela 

[mm] 

Hrúbka difúznej vrstvy 

[mm] 

Hrúbka bielej vrstvy 

[μm] 

4.0 30 0.12 2.48 

4.1 42 0.12 2.46 

4.2 54 0.11 2.16 

4.3 66 0.11 1.89 

4.4 78 0.09 1.50 

4.5 90 0.09 1.60 

4.6 102 0.08 1.37 

4.7 114 0.06 1.55 

4.8 126 0.00 0.00 



50 
 

Povrchová mikrotvrdosť popúšťanej 

martenzitickej štruktúry bola po 

procese plazmovej nitridácie zvýšená z 

pôvodných 550 HV0.05 na 1250 

HV0.05 (obr. 36).  

Z experimentov merania mikrotvrdosti 

vyplýva, že limitná hrúbka nitridovanej 

vrstvy je priamo úmerná rozdielu 

nameraných hodnôt mikrotvrdosti 

plazmou nitridovaného povrchu otvoru 

a základného materiálu. Hrúbka 

difúznej a bielej nitridovanej vrstvy 

pritom klesá s rastúcou vzdialenosťou od čela dutiny. Priebehy hrúbok vrstiev z tab. XII boli 

graficky spracované na obr. 37.  

Vzorka s dutinou s 

vnútorným priemerom 6 mm 

bola v povrchovej vrstve 

nanitridovaná do vzdialenosti 

114 mm od čela dutiny. 

Hrúbka nitridovanej vrstvy vo 

vzdialenosti 126 mm od čela 

dutiny už nebola merateľná, 

tzn. meraná mikrotvrdosť 

vzorky 4.8 zodpovedala 

hodnotám mikrotvrdosti 

základného materiálu (tab. 

XIII, obr. 35F).  

Na základe výsledkov mikrotvrdosti a štruktúry povrchu bol vyhodnotený prienik plazmy do 

dutiny. Experimentálne bolo overené, že s využitím tlaku 400 Pa možno efektívne nitridovať 

vnútorné otvory dutín s priemerom 6 mm a to do hĺbky 114-126 mm. Procesom plazmovej 

nitridácie dochádza vplyvom vzniknutých vrstiev k zvýšeniu tvrdosti materiálu. V prípade 

povrchovej tvrdosti bolo dosiahnuté zvýšenie o cca 700HV. 

 

Obr. 36   Vyjadrenie zmeny mikrotvrdosti na 

referenčnej vzorke 

 

Obr. 37   Závislosť bielej a difúznej vrstvy na hĺbke dutiny s 

priemerom 6 mm 
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Priebeh limitnej hrúbky difúznej vrstvy vyjadrený na základe mikrotvrdosti 

korešponduje s priebehom hrúbky bielej vrstvy. Na základe teoretických vedomostí sa dá 

domnievať, že priebeh mikrotvrdosti súvisí s aktuálnou koncentráciou dusíka v danom mieste 

(rezu). Na obr.37 je zrejmá klesajúca hraničná hrúbka vrstvy v závislosti od vzdialenosti od 

počiatku nitridácie. Možno teda očakávať, že rovnako tak dochádza aj k poklesu koncentrácie 

dusíka, čo je nepriamo znázornené prostredníctvom znižujúcej sa vrstvy lemu nitridov. 

Všetky hodnoty použité ku grafickému vyjadrenia boli použité z tab. XIII.  

Z grafického vyjadrenia priebehu limitnej mikrotvrdosti nitridovanej vrstvy a hrúbky 

bielej vrstvy je zrejmá vzájomná závislosť týchto charakteristík vrstvy. S rastúcou 

vzdialenosťou od čela dutiny (s hĺbkou) sa mení mikrotvrdosť nitridovanej vrstvy, s ňou 

spojená hrúbka nitridovanej vrstvy, hrúbka vrstvy nitridov na povrchu dutiny a s tým 

súvisiace klesajúcej koncentrácie dusíka.  

Vhodnou interpretáciou výsledkov možno vyjadriť presvedčenie, že mikrotvrdosť je 

funkciou koncentrácie dusíka. So zvyšujúcou sa koncentráciou dusíka v oceli PO209 vzrastá 

hrúbka nitridovanej vrstvy (obr.37). 

5.1.1.2. Vzorky s vnútorným priemerom 8 mm 

Mikroštruktúra vzniknutá po tepelnom spracovaní (tab. IX) a následnej plazmovej nitridácie 

(tab. X) bola analyzovaná konfokálnym (Obr.38 a, b) a následne svetelným mikroskopom 

(obr. 39 af). 

  

Obr.38 a  -  Vzorka 4.0,  PN 500°C/6h/400Pa, 

NITAL 5 % 

Obr.38 b  - Vzorka 4.5,  PN 500°C/6h/400Pa, 

NITAL 5 % 
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Po plazmovej nitridácii sa v dutine s vnútorným priemerom 8 mm vytvorila 

nitridovaná vrstva skladajúca sa z bielej a difúznej vrstvy (obr. 39a, b). Hrúbka bielej vrstvy 

bola meraná svetelným mikroskopom so zväčšením 1000 × vybaveným softvérom 

ANALYSIS.  

 

 

Obr. 40 a – Priebeh mikrotvrdosti vzorky 4.0 Obr.39 a – Vzorka 4.0,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

 

 

Obr. 40 b –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 4.5 Obr.39 b – Vzorka 4.5,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 
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Obr. 40 c –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 4.10 Obr.39 c  -  Vzorka 4.10,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

 
 

Obr. 40 d –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 4.15 Obr.39 d  -  Vzorka 4.15,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

  

Obr. 40 e –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 4.18 Obr.39 e -  Vzorka 4.18,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 
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Obr. 40 f –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 4.20 Obr.39 f  -  Vzorka 4.20,  PN 500°C/6h/400Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

Tab. XIV -  Hodnoty hrúbky nitridovaných vrstiev v dutine 8 mm 

Číslo 

vzorky 

Vzdialenosť od čela 

[mm] 

Hrúbka difúznej vrstvy 

[mm] 

Hrúbka bielej vrstvy 

[μm] 

4.0 30 0.10 1.90 

4.1 42 0.10 1.65 

4.2 54 0.11 2.08 

4.3 66 0.09 2.05 

4.4 78 0.10 1.86 

4.5 90 0.09 2.10 

4.6 102 0.08 1.82 

4.7 114 0.07 1.54 

4.8 126 0.07 1.60 

4.9 138 0.06 1.46 

4.10 150 0.06 1.28 
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Meranie mikrotvrdosti a hrúbky difúznej vrstvy v dutinách bylo prevedené 

automatizovaným mikrotvrdomerom LM 247 AT.  

Mikrotvrdosť bola po procese plazmovej nitridácie zvýšená z pôvodných 550 HV0.05 

na 1150 HV0.05 (obr. 40a). Hodnoty hrúbok bielej a difúznej vrstvy jednotlivých 

prstencových vzoriek sú uvedené v tab. XIV. Priebehy mikrotvrdosti nitridovaných vrstiev vo 

vzdialenostiach 4.0, 4.5, 4.10, 4.15, 4.18 a 4.20 od čela dutiny s doložením mikroštruktúry 

nitridovanej vrstvy v mieste merania sú zobrazené na Obr.39 af, 40 af .. Na základe limitnej 

hrúbky difúznej vrstvy vyjadrenej z meraní mikrotvrdosti bol vyhodnotený prienik plazmy do 

dutiny pri uvedenom tlaku (obr.41).  

4.11 162 0.06 1.24 

4.12 174 0.06 1.22 

4.13 186 0.06 1.24 

4.14 198 0.06 1.28 

4.15 210 0.05 1.29 

4.16 222 0.04 0.97 

4.17 234 0.02 0.00 

4.18 246 0.03 0.85 

4.19 258 0.05 1.78 
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Plazmou nitridovaný 

otvor dutiny s priemerom 8 mm 

bol v povrchovej vrstve 

nitridovaný v celej dĺžke 500 

mm. Vo vzdialenosti 234 mm 

od čela (vzorka 4.17) bola 

limitná hrúbka vrstvy 0.02 mm, 

nasledujúca (susedná) vzorka 

prstenca odobratá zo 

vzdialenosti 246 mm od čela 

dutiny, mala limitnú hrúbku 

vrstvy 0.03 mm. Vo 

vzdialenosti 258mm od okraja 

dutiny bola nameraná hrúbka 

nitridovanej vrstvy 0.05mm, tzn. dochádza k postupnému zvyšovaniu limitnej hrúbky 

nitridovanej vrstvy, čo zodpovedá faktu, že nitridácia prebehla obojstranne a avšak 

nesúmerne. Väčšia dĺžka 

(vzdialenosť) nitridácie 

bola dosiahnutá zo spodnej 

časti nitridačného 

zariadenia (tab. XIV). 

Priebeh bielej a difúznej 

vrstvy je znázornený na 

obr. 41.  

Plazmou nitridovaná dutina 

s priemerom 8 mm bola v 

povrchovej vrstve 

nanitridována do 

vzdialenosti 234 mm od 

čela dutiny (obr. 41). 

Priebeh hrúbky difúznej 

vrstvy korešponduje s 

priebehom bielej vrstvy. Dá sa preto očakávať, že vo vzdialenosti 234 mm bolo po plazmové 

nitridáciu dosiahla najnižšia koncentrácia dusíka. Z predchádzajúcich vyjadrení sa dá 

 

Obr. 41 – Zobrazenie priebehu nitridovaných vrstiev po 

plazmovej nitridácii v dutine s priemerom 8 mm 

 

Obr.42  - Grafické porovnánie hrúbky difúznych vrstiev; 

PN500°C/6h/400Pa  
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predpokladať, že priebeh koncentrácie dusíka v materiále zodpovedá jednotlivým priebehom 

z obr.41. 

Závislosť hrúbky 

limitnej difúznej vrstvy 

(vyjadrená z mikrotvrdosti 

HV0.05) na obsahu dusíka 

v plazmou nitridovanej 

vrstve otvoru s vnútorným 

priemerom 8 mm, je 

graficky znázornená na 

obr. 42, 43. Z grafického 

vyjadrenia je zrejmá 

klesajúca tendencia 

mikrotvrdosti difúznej 

vrstvy vyjadrená limitná 

hrúbkou vrstvy a 

koncentrácie dusíka. Všetky hodnoty použité ku grafickému vyjadrenia boli prenesené z tab. 

XIII, XIV.                   

5.1.1.3. Dielčí záver 

Aplikáciou procesu plazmovej nitridácie pri tlaku 400 Pa bola vytvorená nitridovaná 

vrstva skladajúca sa z bielej vrstvy na povrchu a difúznej vrstvy.  

Limitná hrúbka difúznej vrstvy je definovaná ako rozdiel hodnôt mikrotvrdosti v danom reze 

a hodnôt mikrotvrdosti základného materiálu. Tvrdosť difúznej vrstvy, rovnako ako jej 

hrúbka, bola zmeraná metódou mikrotvrdosti podľa Vickersa v celej dĺžke každej z 

pripravených dutín a to na všetkých prstencových vzorkách vždy od čela dutín. Spoločne s 

hodnotami limitnej hrúbky difúznej vrstvy boli merané aj hodnoty hrúbky bielej vrstvy v 

závislosti od vzdialenosti od čela dutiny (tab. XIII a XIV).  

Na základe výsledkov merania mikrotvrdosti jednotlivých vzoriek bol vyhodnotený prienik 

tlejivého výboja v dutinách o priemeroch 6 a 8 mm pri tlaku 400 Pa. Experimentálne bolo 

preukázané, že priemer dutiny má pri rovnakom parciálnom tlaku nitridácie výrazný vplyv na 

vzdialenosť nitridácie od čela dutiny (obr.42). Z dôvodu presnejšej predstavy o priebehu 

 

Obr. 43 - Grafické porovnánie hrúbky bielych vrstiev; 

PN500°C/6h/400Pa 
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nitridovanej difúznej a bielej vrstvy v dutinách sú tieto priebehy graficky zobrazené v obr.42 a 

43 .  

5.1.2. Vplyv tlaku plynu - 500 Pa 

Séria vzoriek vyrobená z materiálu 

PO209 bola nitridovaná plazmou pri tlaku 500 

Pa, pričom doba plazmovej nitridácie bola 

stanovená na 6 hodín. Vsádzka bola zložená zo 

2 vzoriek s dutinami s vnútorným priemerom 6 

mm a 8 mma 1 referenčnej vzorky 

s priemerom 38mm.  

V počiatočnej fáze procesu 

plazmovej nitridácie boli vzorky iónovo 

čistené. V tejto fáze dochádza k 

progresívnemu čistenie povrchu dielcov 

iónmi plynu, v tomto prípade argónu (Ar). 

Po procese čistenia bol automaticky 

spustený proces plazmové nitridácie, ktorý 

prebiehal podľa tab. XV.  

V rámci experimentu boli merané hĺbkové 

koncentračné profily na referenčnej vzorke 

metódou GDOES / QDP (obr.44) na 

prístroji SA 2000 LECO. Na základe 

priebehu profilov bol analyzovaný priebeh 

koncentrácie uhlíka a dusíka v nitridovanej 

vrstve. Na referenčnej vzorke bola ďalej meraná mikrotvrdosť nitridovaných vrstiev na 

automatizovanom mikrotvrdoměru LM 247 AT (obr.45). 

Tab. XV -  Parametre plazmovej nitridácie 

Teplota [°C] 500 

Čas nitridácie [h] 6 

Podiel plynov H2/N2 [l.min-1] 24/8 

Napätie[V] 530 

Tlak [Pa] 500 

Dĺžka pulzu [µs] 100 

Dĺžka oneskorenia [µs] 100 

 

Obr. 44 -  Porovnanie koncentračných profilov 

ocele PO209; PN500°C/6h/400Pa a 500Pa 

Hĺbka [μm] 
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5.1.2.1. Vzorky s vnútorným priemerom 6 mm  

Mikroštruktúra vzniknutá po tepelnom spracovaní (tab. IX) a následnej plazmovej 

nitridácii (tab. X) bola analyzovaná konfokálním mikroskopom (obr.46 ae) a následne 

svetelným mikroskopom (obr.47 af).  

 

Obr. 45 – Priebeh  merania mikrotvrdosti referenčnej vzorky; PN 500°C/6h/500Pa 

  

Obr.46 a – Vzorka 5.0,  PN 500°C/6h/500Pa, 

NITAL 5 % 

Obr. 46 b – Vzorka 5.5,  PN 500°C/6h/500Pa, 

NITAL 5 % 
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Plazmová nitridácia vytvorila v povrchovej vrstve materiálu nitridovanú vrstvu 

skladajúci sa z bielej a difúznej vrstvy. Hrúbka bielej vrstvy bola meraná svetelným 

mikroskopom so zväčšením 1 000 × vybaveným softvérom ANALYSIS. 

  

Obr. 46 c – Vzorka 5.10, PN 500°C/6h/500Pa Obr. 46 d – Vzorka 5.15, PN 500°C/6h/500Pa, 

NITAL 5 % 

 

Obr. 46 e – Vzorka 5.20, PN 500°C/6h/500Pa, 

NITAL 5 % 

 
 

Obr. 48 a – Priebeh mikrotvrdosti vzorky 5.0 Obr.47 a – Vzorka 5.0, PN 500°C/6h/500Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 
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Obr. 48 b –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 5.2 Obr.47 b – Vzorka 5.2, PN 500°C/6h/500Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

 
 

Obr. 48 c–  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 5.4 Obr.47 c – Vzorka 5.4, PN 500°C/6h/500Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

 
 

Obr. 48 d–  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 5.6 Obr. 47 d – Vzorka 5.6,  PN 500°C/6h/500Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 
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Meranie mikrotvrdosti a hrúbky difúznej vrstvy v dutinách bolo vykonané 

automatizovaným mikrotvrdomerom LM 247 AT. Priebehy mikrotvrdosti v spojení so 

zobrazením mikroštruktúry vo vzdialenostiach 30, 54, 78, 102, 126 a 150 mm od čela dutiny s 

vyjadrením limitnej hrúbky vrstvy sú zdokumentované v obr. 48 af. Z jednotlivých priebehov 

mikrotvrdosti bola zostavená tab. XVI, kde sú zaznamenané limitné hrúbky nitridovanej a 

bielej vrstvy v definovaných vzdialenostiach.  

 

 

 

 
 

Obr. 48 e–  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 5.8 Obr. 47 e – Vzorka 5.8,  PN 500°C/6h/500Pa,  

zväčšené  1000×, NITAL 5 % 

 
 

Obr. 48 f –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 5.10 Obr. 47 f –  Vzorka 5.10, PN 500°C/6h/500Pa,  

zväčšené  1000×, NITAL 5 % 
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Povrchová mikrotvrdosť popustenej martenzitickej štruktúry bola po procese plazmovej 

nitridácie zvýšená z pôvodných 550 HV0.05 na 1170 HV0.05 (obr.45).  

 

Tab. XVI - Hodnoty hrúbky nitridovaných vrstiev v dutine 6 mm  

Číslo 

vzorky 

Vzdialenosť od čela  

[mm] 

Hrúbka difúznej vrstvy  

[mm] 

Hrúbka bielej vrstvy 

 [μm] 

5.0 30 0.14 3.4 

5.1 42 0.14 3.6 

5.2 54 0.12 3.3 

5.3 66 0.12 2.7 

5.4 78 0.11 2.6 

5.5 90 0.11 2.0 

5.6 102 0.10 1.7 

5.7 114 0.09 1.3 

5.8 126 0.09 0.9 

5.9 138 0.07 0.0 

5.10 150 0.00 0.0 
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Z vykonaných 

experimentov je 

zreteľné, že hrúbka 

Plazmové nitridovanej 

vrstvy klesá s rastúcou 

vzdialenosťou od čela 

dutiny. Údaje o 

mikrotvrdosti as ňou 

spojené medzné 

hrúbke vrstvy z tab. 

XVI boli graficky 

spracované na obr.49.  

Namerané údaje boli 

graficky znázornená v 

závislosti na polohe 

vzorky od čela dutiny. Ich priebeh poskytuje základnú informáciu o tom, do akej 

vzdialenosti je pri tlaku použitého plynu 500 Pa plazmová nitridácia účinná (obr.49).  

Na základe výsledkov mikrotvrdosti a štruktúry povrchu bol stanovený prienik plazmy 

dutinou pri uvedenom tlaku. Ukazuje sa, že pri tlaku 500 Pa možno nanitridovat vnútorné 

otvory dutín o priemere 6 mm do 150 mm od čela. Plazmovou nitridáciou bola zvýšená 

povrchová tvrdosť základného materiálu takmer o 100%. Priebeh limitnej hrúbky difúznej 

vrstvy korešponduje s priebehom hrúbky bielej vrstvy a súčasne naopak. Rovnako tak možno 

očakávať, že priebeh týchto vrstiev súvisí s percentuálnym obsahom dusíka. Väzba medzi 

limitnou hrúbkou difúznej vrstvy (vyjadrená mikrotvrdosťou HV0.05) a hrúbkou bielej vrstvy 

je graficky znázornená na obr.49. Na základe prijatej dohody možno opäť povedať, že priebeh 

nitridovanej difúznej a bielej vrstvy súvisí s koncentráciou dusíka v plazmovej nitridovanej 

vrstve otvoru s priemerom 6 mm a je graficky znázornený na obr.49.  

Výsledky meraní chemického zloženia a mikrotvrdosti potvrdzujú, že mikrotvrdosť je 

funkciou koncentrácie dusíka, ale nemožno jednoznačne stanoviť, akej tvrdosti zodpovedá 

percentuálny obsah dusíka.  

 

 

 

Obr. 49  - Závislosť hrúbky bielej a difúznej vrstvy na vzdialenosti od 

čela v dutine s priemerom 6 mm  
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5.1.2.2. Vzorky s vnútorným priemerom 8 mm 

Mikroštruktúra vzniknutá po tepelnom (tab. IX) a následnom chemicko-tepelnom 

spracovaní (tab. X) bola analyzovaná konfokálnym mikroskopom. Na obr.50 a-e sú zobrazené 

analyzované vnútorné štruktúry materiálu v jednotlivých rezoch. V zobrazení konfokálnym 

mikroskopom je zreteľne viditeľná vrstva lemu nitridov na povrchu dielca. Z jednotlivých 

zobrazení možno vyvodiť princíp prieniku dusíka po hraniciach zŕn materiálu. 

  

Obr.50 a  – Vzorka 5.0, PN 500°C/6h/500Pa, 

NITAL 5 % 

Obr. 50 b  – Vzorka 5.5, PN 500°C/6h/500Pa, 

NITAL 5 % 

  

Obr. 50 c  – Vzorka 5.10, PN 500°C/6h/500Pa Obr.50 d – Vzorka 5.15, PN 500°C/6h/500Pa, 

NITAL 5 % 
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Po plazmovej nitridácii sa v dutine 8 

mm vytvorila nitridovaná vrstva skladajúca 

sa z bielej a difúznej vrstvy.  

Mikrotvrdosť štruktúry bola po 

procese plazmovej nitridácie zvýšená z 

pôvodných 550 HV0.05 na 1170 HV0.05 

(obr.45). Hodnoty hrúbok bielej a difúznej 

vrstvy jednotlivých prstencových vzoriek sú 

uvedené v tab. XVII. Priebehy mikrotvrdosti 

nitridovaných vrstiev vo vzdialenostiach 5.0, 5.5, 5.10, 5.15, 5.20 a 5.22 od čela dutiny s 

doložením mikroštruktúry nitridovanej vrstvy v zobrazení svetelného mikroskopu so 

zväčšením 1 000 × vybaveným softvérom ANALYSIS v mieste merania sú zobrazené v 

obr.51 a-f, 52 a-f. 

   

 

Obr.50 e  – Vzorka 5.20, PN 500°C/6h/500Pa, 

NITAL 5 % 

  Tab. XVII  - Hodnoty hrúbky nitridovaných vrstiev v dutine 8 mm 

Číslo 

vzorky 

Vzdialenosť od čela  

[mm] 

Hrúbka difúznej vrstvy  

[mm] 

Hrúbka bielej vrstvy 

 [μm] 

5.0 30 0.18 4.6 

5.1 42 0.17 4.2 

5.2 54 0.18 5.1 

5.3 66 0.18 5.1 

5.4 78 0.17 3.1 

5.5 90 0.15 3.7 

5.6 102 0.14 4.0 

5.7 114 0.14 2.9 

5.8 126 0.13 3.5 

5.9 138 0.12 2.8 

5.10 150 0.11 3.5 

5.11 162 0.11 3.4 
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Na základe výsledkov mikrotvrdosti bol vyhodnotený prienik plazmy do dutiny pri uvedenom 

tlaku (obr.52 a-f). 

5.12 174 0.10 2.6 

5.13 186 0.09 2.0 

5.14 198 0.09 3.1 

5.15 210 0.08 2.3 

5.16 222 0.08 2.7 

5.17 234 0.07 2.2 

5.18 246 0.07 2.2 

5.19 258 0.04 1.9 

5.20 270 0.03 1.8 

5.21 282 0.04 1.7 

5.22 294 0.05 2.1 

  

Obr. 52 a – Priebeh mikrotvrdosti vzorky 5.0 Obr.51 a  – Vzorka 5.0, PN 500°C/6h/500Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 
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Obr. 52 b –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky  5.5 Obr.51 b  – Vzorka 5.5, PN 500°C/6h/500Pa,  

zväčšené  1000×, NITAL 5 % 

  

Obr. 52 c –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky  5.10 Obr.51 c -  Vzorka 5.10, PN 500°C/6h/500Pa,  

zväčšené  1000×, NITAL 5 % 

  

Obr. 52 d –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky  5.15 Obr.51 d  -  Vzorka 5.15, PN 500°C/6h/500Pa,  

zväčšené  1000×, NITAL 5 % 
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Obr. 52 e –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky  5.20 Obr.51 e -  Vzorka 5.20, PN 500°C/6h/500Pa,  

zväčšené  1000×, NITAL 5 % 

  

Obr. 52 f –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky  5.22 Obr.51 f  -  Vzorka 5.22, PN 500°C/6h/500Pa,  

zväčšené  1000×, NITAL 5 % 
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Plazmou nitridovaný otvor 

dutiny s priemerom 8 mm bol v 

povrchovej vrstve nanitridovaný v 

celej dĺžke 500 mm. Vo vzdialenosti 

270 mm od čela (vzorka 5.20) bola 

limitná hrúbka difúznej vrstvy 0.03 

mm, nasledujúca (susedná) vzorka 

prstenca odobratá z väčšej 

vzdialenosti od čela dutiny, zo 

vzdialenosti 5.22, mala už limitnú 

hrúbku vrstvy 0.04 mm, tzn. na 

ďalšej vzorke už dochádza k 

postupnému zvyšovaniu limitnej 

hrúbky nitridovanej vrstvy, čo zodpovedá faktu, že nitridácia prebehla obojstranne a 

nesúmerne. Väčšia vzdialenosť nitridácie bolo dosiahnutá z hornej časti nitridačného 

zariadenia (tab. XVII).  

Nameraná dáta boli graficky znázornené v závislosti na polohe povrchu plazmou 

nitridovanej vzorky od čela dutiny. Ich priebeh poskytuje základnú informáciu o tom, do akej 

vzdialenosti od čela dutiny je pri tlaku použitého plynu 500 Pa plazmová nitridácia účinná.  

Grafické zobrazenie nameraných koncentračných dát prvkov v plazmou nitridovanej 

dutine je znázornené v závislosti na poradí prstencovej vzorky na obr. 44.  

Plazmou nitridovaná dutina s vnútorným priemerom 8 mm bola v povrchovej vrstve 

nanitridovaná z jednej strany po prstencovú vzorku 5.20, čo zodpovedá hĺbke 270 mm od 

čelnej časti dutiny (obr. 51 e). Vo vzdialenosti vzorky 5.20 bola dosiahnutá najnižšia hodnota 

limitnej tvrdosti.  

Ukazuje sa, že pri použití obojstrannej nitridácie možno nitridovať vnútorné otvory 

dutín s priemerom 8 mm v celej dĺžke dutiny 500 mm. V prípade použitia iba jednostrannej 

nitridácie potom možno dutinu nitridovať do 270 mm.  

Priebeh hrúbky difúznej vrstvy korešponduje s priebehom hrúbky bielej vrstvy.  

 

 

 

Obr. 53 - Závislost hrúbky bielej a difúznej vrstvy na 

hĺbke v dutine s priemerom 8 mm  
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5.1.2.3. Dielčí záver       

Aplikáciou procesu plazmovej nitridácie pri tlaku 500 Pa bola vytvorená nitridovaná 

vrstva skladajúca sa z bielej vrstvy na povrchu a difúznej vrstvy (obr. 50, 51).  

Limitná hrúbka difúznej vrstvy je definovaná ako rozdiel hodnôt mikrotvrdosti v 

danom reze a hodnôt mikrotvrdosti základného materiálu. Tvrdosť difúznej vrstvy bola 

zmeraná metódou mikrotvrdosti podľa Vickersa v celej dĺžke každej z pripravených dutín a to 

na všetkých prstencových vzorkách vždy od čela dutín (obr. 52). Spoločne s hodnotami 

limitnej hrúbky difúznej vrstvy boli merané aj hodnoty hrúbky bielej vrstvy v závislosti od 

vzdialenosti od čela dutiny (tab. XVI, XVII).  

Na základe výsledkov merania mikrotvrdosti jednotlivých vzoriek bol vyhodnotený 

prienik tlejivého výboja do dutín o priemeroch 6 a 8 mm pri tlaku 500 Pa. Experimentálne 

bolo preukázané, že priemer dutiny má pri rovnakom parciálnom tlaku nitridácie výrazný 

vplyv na vzdialenosť nitridácie od čela dutiny (obr. 54, 55).  

Z grafického vyjadrenia priebehu nitridovaných vrstiev v dutine s priemerom 6 mm (obr. 49) 

je zrejmá väzba medzi hrúbkou difúznej a bielej vrstvy. Vzájomné väzba nitridovaných 

vrstiev zrejme súvisí s koncentráciou dusíka.  

  

Obr.54 - Grafické znázornenie limitnej hrúbky 

difúznych vrstiev; PN500°C/6h/500Pa  

Obr. 55 - Grafické znázornenie limitnej hrúbky 

vrstiev; PN500°C/6h/500Pa 
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5.1.3. Vplyv tlaku plynu - 600 Pa 

Séria vzoriek vyrobená z materiálu PO209 bola nitridovaná plazmou pri tlaku 600 Pa, 

pričom doba plazmovej nitridácie bola stanovená na 6 hodín. Vsádzka bola zložená z 2 

vzoriek s dutinami (1 × vnútorný priemer 6 mm; 1 × vnútorný priemer 8 mm) a referenčnej 

vzorky o priemere 38 mm. 

 V počiatočnej fáze procesu plazmovej 

nitridácie boli vzorky iónovo čistené. V tejto 

fáze dochádza k progresívnemu čistenie 

povrchu iónmi plynu, v tomto prípade argónu 

(Ar). Po procese čistenia bol automaticky 

spustený proces plazmovej nitridácie, ktorý 

prebiehal podľa tab. XVIII.  

V rámci experimentu boli merané hĺbkové 

koncentračné profily na referenčnej vzorke 

metódou GDOES / QDP (obr. 56) na prístroji 

SA 2000 LECO. Na základe priebehu profilov bol analyzovaný priebeh koncentrácie uhlíka a 

dusíka v hĺbke vrstvy.  

Tab. XVIII  - Parametre plazmovej nitridácie 

Teplota [
°
C] 500 

Čas nitridácie [h] 6 

Podiel plynov H2/N2 [l.min-1] 24/8 

Napätie [V] 530 

Tlak [Pa] 600 

Dĺžka pulzu [µs] 100 

Dĺžka omeškania [µs] 100 

 

 

Obr. 56 - Koncentračné profily ocele PO209 Obr. 57 - Priebeh merania mikrotvrdosti 

referenčnej vzorky; PN500°C/6h/600Pa 
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Na referenčnom vzorke bola ďalej meraná mikrotvrdosť nitridovaných vrstiev na 

automatizovanom mikrotvrdoměru LM 247 - viď obr. 57. 

5.1.3.1. Vzorky s vnútorným priemerom 6 mm 

Mikroštruktúra vzniknutá po tepelnom spracovaní (tab. IX) a následnej plazmovej 

nitridácii (tab. X) bola analyzovaná konfokálním mikroskopom (obr. 58 a-c) a následne 

svetelným mikroskopom (obr. 59 a-e).     

Plazmová nitridácia vytvorila v povrchovej vrstve materiálu nitridovanú vrstvu 

skladajúcu sa z bielej a difúznej vrstvy (obr. 58 ac). Hrúbka bielej vrstvy bola meraná 

svetelným mikroskopom so zväčšením 1 000 × vybaveným softvérom ANALYSIS, ako už 

bolo spomenuté v kapitole 5.1. 

  

Obr. 58 a – Vzorka 6.0,  PN 500°C/6h/600Pa, 

NITAL 5 % 

Obr. 58 b – Vzorka 6.5,  PN 500°C/6h/600Pa, 

NITAL 5 % 

 

Obr. 58 c – Vzorka 6.10, PN 500°C/6h/600Pa 
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Obr. 60 a – Priebeh mikrotvrdosti vzorky 6.0 Obr. 59 a – Vzorka 6.0, PN 500°C/6h/600Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

  

Obr. 60 b –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 6.2 Obr. 59 b – Vzorka 6.2, PN 500°C/6h/600Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

  

Obr. 60 c – Priebeh mikrotvrdosti vzorky 6.4 Obr. 59 c – Vzorka 6.4, PN 500°C/6h/600Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 
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Meranie mikrotvrdosti a hrúbky difúznej vrstvy v dutinách bolo vykonané 

automatizovaným mikrotvrdomerom LM 247 AT. Priebehy mikrotvrdosti v spojení so 

zobrazením mikroštruktúry vo vzdialenostiach 30, 54, 78, 90, 102, 114 a 126mm od čela 

dutiny s vyjadrením limitnej hrúbky vrstvy sú zdokumentované v obr. 59 ae, 60 ae. Z 

jednotlivých priebehov mikrotvrdosti bola zostavená tab. XIX, kde sú zaznamenané limitné 

hrúbky nitridovanej a bielej vrstvy v definovaných vzdialenostiach.  

 

 

 

 

 
 

Obr. 60 d –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 6.6 Obr. 59 d -  Vzorka 6.6, PN 500°C/6h/600Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

  

Obr. 60 e –  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 6.8 Obr. 59 e -  Vzorka 6.8, PN 500°C/6h/600Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 
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Plazmovou nitridáciou bola vytvorená v povrchovej vrstve materiálu nitridovaná 

vrstva skladajúca sa z bielej a difúznej vrstvy.  

Povrchová mikrotvrdosť popustenej martenzitickej štruktúry bola po procese 

plazmovej nitridácie zvýšená z pôvodných 550 HV0.05 na 1150 HV0.05. 

  

Tab. XIX  -  Hodnoty hrúbky nitridovaných vrstiev v dutine 6 mm  

Číslo 

vzorky 

Vzdialenosť od čela  

[mm] 

Hrúbka difúznej vrstvy  

[mm] 

Hrúbka bielej vrstvy 

 [μm] 

6.0 30 0.12 2.2 

6.1 42 0.12 2.2 

6.2 54 0.11 2.3 

6.3 66 0.11 2.5 

6.4 78 0.10 2.2 

6.5 90 0.10 2.3 

6.6 102 0.10 1.3 

6.7 114 0.08 0.5 

6.8 126 0.07 0.1 

6.9 138 0.04 
0.0 

6.10 150 0.00 
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Z vykonaných experimentov 

je zreteľné, že hrúbka 

plazmovej nitridovanej vrstvy 

klesá s rastúcou vzdialenosťou 

od čela dutiny. Údaje o 

mikrotvrdosti a s ňou spojenej 

limitnej hrúbke vrstvy z tab. 

XIX boli graficky spracované 

na obr. 61.  

Podľa výsledkov 

merania mikrotvrdosti a 

vyhodnotenia morfológie 

povrchu bolo zistené, že 

plazmou nitridovaná dutina s 

priemerom 6 mm bola v povrchovej vrstve nanitridována do vzdialenosti 150 mm od čela 

dutiny. Reinterpretácia výsledku experimentálneho merania mikrotvrdosti vyjadreného 

graficky na obr. 60 a-e je vyjadrená vo forme limitnej hrúbky vrstvy v tab. XIX.  

Na základe výsledkov mikrotvrdosti a morfológie povrchu bol stanovený prienik 

plazmy do dutiny pri uvedenom tlaku. Ukazuje sa, že pri tlaku 600 Pa možno nanitridovat 

vnútorné otvory dutín o priemere 6 mm do 150 mm od čela. Plazmovou nitridáciou bola 

zvýšená povrchová tvrdosť základného materiálu takmer o 100% rovnako ako v prípade 

nitridácie pri tlaku 400 a 500 Pa. Priebeh hrúbky difúznej vrstvy korešponduje s priebehom 

hrúbky bielej vrstvy a možno očakávať, že tento jav súvisí s koncentráciou dusíka.  

Vzájomným porovnaním mikrotvrdosti povrchu a hrúbky nitridovanej vrstvy (tab. 

XIX) možno zistiť, že s rastúcou vzdialenosťou od čela dutiny sa mení mikrotvrdosť 

nitridovanej vrstvy a jej hrúbka a s tým súvisiaci obsah dusíka.  

Výsledky meraní chemického zloženia a mikrotvrdosti potvrdzujú, že mikrotvrdosť je 

funkciou koncentrácie dusíka, ale nemožno jednoznačne stanoviť, akej tvrdosti zodpovedá 

percentuálna koncentrácia dusíka.  

 

 

 

Obr. 61 - Závislosť bielej a difúznej vrstvy na hĺbke v dutine 

s priemerom 6 mm 
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5.1.3.2. Vzorky s vnútorným priemerom 8 mm 

Mikroštruktúra vznikla tepelným spracovaním (tab. IX) a následnou plazmovou 

nitridáciou (tab. X) bola analyzovaná konfokálnym mikroskopom (obr. 62a-d) a následne 

svetelným mikroskopom (obr. 63 a-e).  

 

Plazmovou nitridáciou bola v dutine 8 mm vytvorená nitridovaná vrstva skladajúca sa 

z bielej a difúznej vrstvy. Hrúbka bielej vrstvy bola meraná optickým mikroskopom so 

zväčšením 1000 × vybaveným softvérom ANALYSIS (kap. 5.1).  

  

Obr. 62a – Vzorka 6.0, PN 500°C/6h/600Pa, 

NITAL 5 % 

Obr. 62b – Vzorka 6.5, PN 500°C/6h/600Pa, 

NITAL 5 % 

  

Obr. 62c – Vzorka 6.10, PN 500°C/6h/600Pa, 

NITAL 5 % 

Obr. 62d – Vzorka 6.15, PN 500°C/6h/600Pa, 

NITAL 5 % 
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Obr. 64 a – Priebeh mikrotvrdosti vzorky 6.0 Obr. 63 a - Vzorka 6.0, PN 600°C/6h/600Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

 
 

Obr. 64 b -  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 6.5 Obr. 63 b - Vzorka 6.5, PN 600°C/6h/600Pa,  

zväčšené  1000×, NITAL 5 % 

 
 

Obr. 64 c -  Priebeh mikrotvrdosti vzorky  6.10 Obr. 63 c - Vzorka 6.10, PN 600°C/6h/600Pa,  

zväčšené  1000×, NITAL 5 % 
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Meranie mikrotvrdosti a hrúbky difúznej vrstvy v dutinách bolo vykonané 

automatizovaným mikrotvrdomerom LM 247 AT.  

Mikrotvrdosť štruktúry bola po procese plazmovej nitridácie zvýšená z pôvodných 

550 HV0.05 na 950-1150 HV0.05. Hodnoty hrúbok bielej a difúznej vrstvy jednotlivých 

prstencových vzoriek sú uvedené v tab. XX. Priebehy mikrotvrdosti nitridovaných vrstiev vo 

vzdialenostiach 6.0, 6.5, 6.10, 6.15 a 6.20 od čela dutiny s doložením mikroštruktúry 

nitridovanej vrstvy v mieste merania sú zobrazené na obr. 63 a-e, 64 a-e. Na základe 

výsledkov mikrotvrdosti bol vyhodnotený prienik plazmy do hĺbky dutiny pri uvedenom tlaku 

(obr. 65).  

 

 

  

Obr. 64 d -  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 6.15 Obr. 64 d - Vzorka 6.15, PN 600°C/6h/600Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 

  

Obr. 64 e -  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 6.19 Obr. 63 e  - Vzorka 6.19, PN 600°C/6h/600Pa, 

zväčšené 1000×, NITAL 5 % 
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Tab. XX  - Hodnoty hrúbky nitridovaných vrstiev v dutine 8 mm 

Číslo 

vzorky 

Vzdialenosť od čela 

[mm] 

Hrúbka difúznej vrstvy 

[mm] 

Hrúbka bielej vrstvy 

[μm] 

6.0 30 0.27 9.5 

6.1 42 0.25 9.5 

6.2 54 0.24 7.2 

6.3 66 0.21 6.2 

6.4 78 0.20 6.0 

6.5 90 0.17 5.8 

6.6 102 0.16 5.7 

6.7 114 0.16 6.2 

6.8 126 0.15 5.1 

6.9 138 0.14 3.7 

6.10 150 0.14 3.4 

6.11 162 0.12 3.9 

6.12 174 0.12 3.8 

6.13 186 0.12 3.8 

6.14 198 0.11 3.3 

6.15 210 0.10 3.3 

6.16 222 0.10 2.7 

6.17 234 0.09 2.3 

6.18 246 0.08 2.6 

6.19 258 0.04 2.8 

6.20 270 0.05 1.1 
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Plazmou nitridovaný otvor 

dutiny s priemerom 8 mm bol v 

povrchovej vrstve nitridovaný v 

celej dĺžke 500 mm. Vo vzdialenosti 

258 mm od čela dutiny (vzorka 

6.19) bola limitná hrúbka difúznej 

vrstvy 0.04 mm, nasledujúca 

(susedná) vzorka prstenca odobratá 

z väčšej vzdialenosti od čela dutiny 

(270 mm) - vzorka 6.20, mala už 

limitnú hrúbku vrstvy 0.05 mm, tzn. 

na ďalšej vzorke už dochádza k 

postupnému zvyšovaniu limitnej 

hrúbky nitridovanej vrstvy. Toto odpovedá tvrdeniu, že nitridácia prebehla obojstranne, ale 

nesúmerne (tab. XX).  

Plazmou nitridovaná dutina s priemerom 8 mm bola v povrchovej vrstve nanitridována 

z jednej strany po prstencovú vzorku 6.19, čo zodpovedá vzdialenosti 258 mm od čelnej časti 

dutiny (obr. 65).  

Opäť sa ukázalo, že pri použití obojstrannej nitridácie možno nitridovať vnútorné 

otvory dutín s priemerom 8 mm v celej dĺžke dutiny 500 mm. V prípade použitia iba 

jednostrannej nitridácie potom možno dutinu nitridovať do 270 mm. Väčšia vzdialenosť 

nitridácie od čela dutiny bola dosiahnutá z hornej časti zariadenia. Priebeh mikrotvrdosti 

difúznej vrstvy korešponduje s priebehom bielej vrstvy. 

5.1.3.3. Dielčí záver 

Aplikáciou procesu plazmovej nitridácie pri tlaku 600 Pa bola vytvorená nitridovaná 

vrstva skladajúca sa z bielej vrstvy na povrchu a difúznej vrstvy.  

Na základe výsledkov merania mikrotvrdosti jednotlivých vzoriek bol vyhodnotený 

prienik tlejivého výboja do dutín s priemerom 6 a 8 mm pri tlaku 600 Pa. Experimentálne 

bolo preukázané, že priemer dutiny má pri rovnakom parciálnom tlaku nitridácie výrazný 

vplyv na vzdialenosť nitridovanej vrstvy od čela dutiny, teda od vstupu tlejivého výboja (obr. 

66, 67).  

 

Obr. 65 - Závislost tloušťky bílé a difúzní vrstvy na 

hloubce dutiny o průměru 8 mm  
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Z grafického vyjadrenia priebehov nitridovaných vrstiev v dutine s priemerom 8 mm 

je zrejmá väzba medzi hrúbkou difúznej a bielej vrstvy. Mimo vzájomnú väzbu nitridovaných 

vrstiev si možno všimnúť ďalšie väzby medzi hrúbkou difúznej a bielej vrstvy (obr. 65).  

  

Obr. 66 - Grafické znázornenie hrúbky bielych 

vrstiev; PN500°C/6h/600Pa  

Obr. 67 - Grafické znázornenie hrúbky difúznych 

vrstiev; PN500°C/6h/600Pa 
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5.1.4. Vyhodnotenie plazmovej nitridácie dutín vybranej ocele PO209 

Pri procese plazmovej nitridácie ocele PO 209 bol pre každú vsádzku zvýšený 

parciálny tlak procesu plazmovej nitridácie o 100 Pa. Zvýšením tlaku boli dosiahnuté 

významné poznatky.  

Pri tlaku 400 Pa prenikla plazma do dutiny s vnútorným priemerom 6 mm do 

vzdialenosti 126 mm od čela dutiny. Dutina bola nanitridována od začiatku až do vzdialenosti 

vzorky 4.8 (obr. 37). Nitridovaná vrstva sa skladala z bielej a difúznej vrstvy. Limitná hrúbka 

nitridovanej vrstvy vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny potom bola 0.12 mm (tab. XIII). 

Biela vrstva dosiahla vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny hrúbku 2.48 mikrometrov, pričom 

jej hrúbka s rastúcou vzdialenosťou od čela dutiny klesala podobne ako limitná hrúbka 

difúznej vrstvy (obr. 37).  

V prípade dutiny s vnútorným priemerom 8 mm sa dosiahla nitridácia od čela dutiny 

do vzdialenosti 234 mm. Pri rovnakom tlaku teda bola vzdialenosť nitridácie zvýšená zo 126 

mm pri priemere dutiny 6 mm na 234 mm pri priemere dutiny 8 mm (obr. 42). Z porovnania 

je zrejmé, že priemer dutiny je veľmi dôležitým parametrom pre proces plazmovej nitridácie. 

Rovnako tak dĺžka dutiny je podstatnou veličinou pre kalkuláciu vzdialenosti dosiahnutej 

nitridácie. Limitná hrúbka nitridovanej vrstvy vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny 

dosahovala hodnotu 0.10 mm (tab. XIV). Biela vrstva dosiahla vo vzdialenosti 30 mm od čela 

dutiny hrúbky 1.9 mikrometrov, pričom jej hrúbka s rastúcou vzdialenosťou od čela dutiny 

klesala podobne ako limitná hrúbka difúznej vrstvy (obr. 41).  

Pri tlaku 500 Pa prenikla plazma do dutiny s vnútorným priemerom 6 mm do 

vzdialenosti 150 mm od čela. Nitridovaná vrstva sa opäť skladala z vrstvy bielej a difúznej 

(obr. 47 a-f). Limitná hrúbka nitridovanej vrstvy vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny 

dosahovala hodnoty 0.14 mm (tab. XVI). Biela vrstva dosiahla vo vzdialenosti 30 mm od čela 

dutiny hrúbku 3.48 mikrometrov, pričom jej hrúbka s rastúcou vzdialenosťou od čela dutiny 

klesala podobne ako limitná hrúbka difúznej vrstvy (obr. 49).  

V prípade dutiny s vnútorným priemerom 8 mm sa dosiahla nitridácia do vzdialenosti 

270 mm od čela dutiny. Pri rovnakom tlaku teda bola zvýšená vzdialenosť nitridácie od čela 

dutiny zo 150 mm pri priemere dutiny 6 mm na 270 mm pri priemere dutiny 8 mm (obr. 54). 

Limitná hrúbka nitridovanej vrstvy vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny dosahovala hodnoty 

0.18 mm (tab. XVII). Biela vrstva dosiahla vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny hrúbku 4.61 
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μm, pričom jej hrúbka s rastúcou vzdialenosťou od čela dutiny klesala podobne ako limitná 

hrúbka difúznej vrstvy.  

Pri tlaku 600 Pa prenikla plazma do dutiny s vnútorným priemerom 6 mm do 

vzdialenosti 150 mm od čela dutiny. Nitridovaná vrstva sa skladala z vrstvy bielej a difúznej. 

Limitná hrúbka nitridovanej vrstvy vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny dosahovala hodnotu 

0.12 mm (tab. XIX). Biela vrstva dosiahla vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny hrúbku 2.21 

μm, pričom jej hrúbka s rastúcou vzdialenosťou od čela dutiny klesala podobne ako limitná 

hrúbka difúznej vrstvy (obr. 55).  

V prípade dutiny s vnútorným priemerom 8 mm sa dosiahla nitridácia do vzdialenosti 

258 mm od čela dutiny. Pri rovnakom tlaku teda bola zvýšená vzdialenosť nitridácie od čela 

dutiny zo 150 mm pri priemere dutiny 6 mm na 270 mm pri priemere dutiny 8 mm (obr. 67). 

Limitná hrúbka nitridovanej vrstvy vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny dosahovala hodnotu 

0.27 mm (tab. XX). Biela vrstva dosiahla vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny hrúbky 9.5 

μm, pričom jej hrúbka s rastúcou vzdialenosťou od čela dutiny klesala podobne ako limitná 

hrúbka difúznej vrstvy (obr. 65).  

Z jednotlivých hodnotení experimentálnych meraní vyplýva, že mikrotvrdosť plazmou 

nitridovaného povrchu otvoru je úmerná hrúbke plazmou nitridovanej vrstvy. Hrúbka 

plazmou nitridovanej vrstvy pritom klesá s rastúcou vzdialenosťou od čela dutiny.  

Mikrotvrdosť difúznej vrstvy, rovnako ako jej hrúbka, bola zmeraná metódou mikrotvrdosti 

podľa Vickersa po celej hĺbke každej z pripravených dutín a to na všetkých prstencových 

vzorkách vždy od čela dutín. Zvýšenie tlaku spôsobilo zvýšenie limitnej hrúbky nitridovanej 

difúznej vrstvy (obr. 68, 69, 72, 73). S hodnotou limitnej hrúbky vrstvy úzko súvisí hrúbka 

bielej vrstvy, ako sa už naznačilo v priebehu jednotlivých experimentálnych vyhodnotení.  
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Na základe výsledkov merania mikrotvrdosti jednotlivých vzoriek bol graficky 

vyhodnotený prienik tlejivého výboja plazmy do dutín o vnútorných priemeroch 6 a 8 mm pri 

tlakoch 400 - 600 Pa. Tabuľky nameraných hodnôt sú uvedené v kapitole 5. 

 

  

Obr. 68 – Priebeh mikrotvrdosti vzorky 4.0 

v dutine s priemerom 6 mm 

Obr. 69 -  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 5.0 

v dutine s priemerom 6 mm 

 
 

Obr. 70 - Zobrazenie priebehu difúznej 

nitridovanej vrstvy v dutine s priemerom 6 mm 

pri tlaku 400 a 500 Pa 

Obr. 71 -  Zobrazenie priebehu bielej 

nitridovanej vrstvy v dutine s priemerom 6 mm 

pri tlaku 400 a 500 Pa 
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Z obr. 70, 71 je zrejmý nárast hrúbky nitridovanej vrstvy. V dutine s vnútorným 

priemerom 6 mm bola dosiahnutá pri tlakoch 400 a 500 Pa zhodná dĺžka (vzdialenosť 

nitridácie od čela) nitridácie. Pri tlaku 400 Pa boli dosiahnuté menšie hrúbky nitridovaných 

vrstiev, teda ako biele, tak difúzne. Z grafického vyjadrenia vyplýva, že zvýšenie tlaku zo 400 

Pa na 500 Pa dochádza k nárastu hrúbky nitridovanej vrstvy. V prípade dutiny s vnútorným 

priemerom 6 mm nedochádza k markantnému nárastu vzdialenosti nitridácie od čela dutiny.  

Z obr. 72, 73 je zrejmý nárast 

vzdialenosti nitridácie od čela dutiny s 

vnútorným priemerom 8 mm v závislosti 

na tlaku výraznejšie než u dutiny s 

vnútorným priemerom 6 mm.    Z 

grafického vyjadrenia je zrejmý nárast 

bielej aj difúzne nitridovanej vrstvy v 

závislosti na zvýšenom tlaku. V tomto 

prípade sa premieta parameter tlaku aj 

do zvýšenia dosiahnutej vzdialenosti 

nitridácie vnútri dutiny, čo je najviac 

zrejmé z grafického vyjadrenia 

limitných tvrdostí pri tlakoch 400 a 500 

Pa.  

Z uvedených poznatkov možno vyvodiť fakt, že v dutinách je možné dosiahnuť väčšie 

 
 

Obr. 72 - Zobrazenie priebehu difúzne nitridovanej 

vrstvy v dutine s priemerom 8 mm pri rozdielnych 

tlakoch 

Obr. 73 -  Zobrazenie priebehu bielej nitridovanej 

vrstvy v dutine s priemerom 8 mm pri 

rozdielnych tlakoch 

 

Obr. 74- Zobrazení průběhů difúzní nitridované vrstvy 

v dutině o průměru 6 mm při rozdílných tlacích 
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vzdialenosti nitridácie zvýšením parciálneho tlaku počas procesu plazmovej nitridácie. Dutiny 

o priemeroch 8 mm možno nitridovať bez väčších ťažkostí. Postupným zvyšovaním 

parciálneho tlaku dochádza k zvyšovaniu tak vzdialenosti nitridácie od čela dutiny, ako aj 

hrúbky nitridovaných vrstiev (obr. 70, 72, 74). Plazmová nitridácia dutín s priemerom 6 mm 

možno nitridovať, avšak iba do 150 mm. Najväčšieho zvýšenie dĺžky (vzdialenosti) nitridácie 

a hrúbky nitridovaných vrstiev bolo dosiahnuté pri zvýšení tlaku zo 400 Pa na 500 Pa. 

Zvýšením parciálneho tlaku nad 500 Pa neprináša ani zvýšenie vzdialenosti nitridácie od čela 

dutiny, ani zvýšenie hrúbky vrstiev. Naopak zvýšením tlaku nad 500 Pa dochádza k poklesu 

dosiahnutej vzdialenosti nitridácie v dutine a k následnému poklesu hrúbok nitridovaných 

vrstiev (obr. 74).  

Pri tlaku 400 Pa dochádza k vytváraniu nitridovanej vrstvy s nižšími hodnotami 

tvrdosti a hrúbky, zatiaľ čo pri tlakoch nad 500 Pa vznikajú vrstvy o vyšších hrúbkach a 

tvrdostiach. Merania zobrazená na obr. 72 a 74 ukazujú zásadný rozdiel vo vytvorených 

nitridovaných vrstvách, čo je spôsobené použitým nitridačním tlakom počas procesu 

nitridácie.  

Všeobecne sa dá povedať, že nitridáciou pri tlaku 500 Pa a vyššom dosiahneme väčšie 

hrúbky vrstvy ako v prípade nitridácie pri tlaku 400 Pa pri zachovaní rovnakých podmienok 

nitridácie. Ako je zrejmé z obr. 70 a 71, v prípade vrstvy vytvorenej pri tlaku 500 Pa a 

vyššom, sú jednotlivé tvrdosti naprieč vrstvou vyššie než u tlaku 400 Pa. Tento fakt dokladajú 

aj priebehy mikrotvrdosti, ktoré boli premerané na jednotlivých referenčných vzorkách (obr. 

75). 
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Obr. 75 - Priebehy mikrotvrdosti v nitridovaných vrstvách (merané na referenčných vzorkách) 

Pri plazmovej nitridácii povrchov sa najviac prejavuje zmena parciálneho tlaku v 

rozmedzí hodnôt 400 a 500 Pa. Pri nižších či vyšších tlakoch sú dosahované hodnoty veľmi 

blízke uvedeným tlakom. 
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6. Záver 

 Cieľom práce bol výber vhodného oceľového materiálu s ohľadom na jeho chemické 

zloženie pre plazmovú nitridáciu vnútorných povrchov, konkrétne dlhých dutín hlavní 

palných zbraní. V súlade s uvedeným boli navrhnuté parametre plazmovej nitridácie, 

konkrétne tlaku, pre zajistenie čo najefektívnejšieho prieniku nitridovanej vrstvy do dutiny. 

 Hrúbka vrstvy nitridov je pre každý materiál špecifická nakoľko závisí na chemickom 

zložení daného materiálu. Chemické zloženie materiálov má významný vplyv na parametre 

vytvorenej nitridovanej vrstvy. Je známe, že nie všetky legujúce prvky vytvárajú vhodné 

nitridy a sú pozitívnou podporou procesu nitridácie. Preto sa u rôznych materiálov dosahuje 

rôzna tvrdosť nitridovaných vrstiev. Hodnoty vysokej tvrdosti sú dosahované u ocelí ktoré 

obsahujú prvky s vysokou afinitou dusíka, ktoré sú schopné vytvárať stabilné nitridy.  

Hrúbka vrstvy závisí na viacerých parametroch ktoré do procesu nitridácie vstupujú. 

Z hľadiska vplyvu parametrov nitridácie na hrúbku vrstvy má najvýznamnejší vplyv doba 

nitridácie, teplota a v neposlednej rade aj tlak. Z tohto dôvodu bola v práci pozornosť 

venovaná návrhu týchto parametrov. Bola použitá teplota nitridácie 500°C, doba 6 hod. a tlak 

v rozmedzí 400 – 600 Pa. 

K zaisteniu vynikajúcich vlastností nitridovaného povrchu, konkrétne tvrdosti, 

odolnosti voči opotrebeniu, odolnosti proti únave, proti korózii, boli parametre testované na 

dvoch priemeroch dutín. Boli použité trubky priemerov 6 mm a 8 mm. 

For experimental application of nitrided layers into cavities were used the samples of 

chrome-molybdenum steel PO209 whose composition is given in Tab.VIII. 

Pre kompletnú sériu experimentov bolo vyrobených 6 dutín pre aplikáciu 

nitridovaných vrstiev a 12 referenčných vzoriek pre potreby prevedenia analýzy chemického 

zloženia metódou GDOES a merania univerzálnej tvrdosti. Referenčné vzorky boli 

nitridované súbežne s danou vsádzkou a sú znázornené na Obr.24. 

Do tyčí z ocele PO209 s priemerom 38 mm boli technológiou hlbokého vŕtania 

vyvŕtané otvory o priemere 6 a 8 mm. Dĺžka jednotlivých tyčí bola 500 mm.Vyvŕtané tyče 

boli s vonkajšej strany sústružené na priemer 25 mm. Následne boli tepelne spracované podľa 

tabuľky IX. Tepelným spracovaním bola dosiahnutá tvrdosť 45-48 HRC. 

Optimalizáciou nitridačného cyklu sa dosiahla kvalitná difúzná nitridovaná vrstva 

a čiastočne aj tenká vrstva nitridov na povrchu vývrtu hlavne z dôvodu jej ochrany pred 

vlhkosťou vzduchu a chemickými splodinami bezdymového prachu.  

 Nitridácia vzoriek bola prevedená v nitridačnom zariadení RÜBIG PN 60/60. 

U nitridovaných dutín bola prevedená metalografická analýza s použitím tak svetelného 

mikroskopu ako aj konfokálneho mikroskopu. Hrúbka vytvorených vrstiev bola meraná 

svetelným mikroskopom vybaveným programom ANALYSIS. Následne bola meraná 

mikrotvrdosť v rôznych vzdialenostiach od čela dutiny. 
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 Pri tlaku 400 Pa prenikla plazma do dutiny s vnútorným priemerom 6mm do 

vzdialenosti 126 mm od jej čela. V prípade dutiny s vnútorným priemerom 8mm bola 

dosiahnutá nitridácia od čela dutiny do vzdialenosti 234 mm. Z porovnania je zrejmé že 

priemer dutiny je veľmi dôležitý parameter pre proces plazmovej nitridácie. 

 Pri tlaku 500 Pa prenikla plazma do dutiny s vnútorným priemerom 6 mm do 

vzdialenosti 150 mm od čela, zatiaľ čo u dutiny s vnútorným priemerom 8 mm sa dosiahla 

hĺbka nitridácie do vzdialenosti  270 mm od čela. 

 Napokon, pri tlaku 600 Pa prenikla plazma do dutiny s vnútorným priemerom 6 mm 

do vzdialenosti 150 mm od čela a u vnútorného priemeru 8 mm bol prienik plazmy do 

vzdialenosti 258 mm od čela. 

 Najväčší rozdiel v hrúbke vrstvy sa dosiahne pri tlaku 400 až 500 Pa. Pri nitridácii pri 

tlaku vyššom ako 600 Pa sa dosiahnuté výsledky veľmi približujú k výsledkom pri tlaku 500 

Pa. Zvýšením tlaku plazmovej nitridácie dochádza nielen ku zvyšovaniu hrúbky jednotlivých 

nitridovaných vrstiev ale aj ku zvýšeniu hĺbky nitridácie v dutinách. 

 Zvýšením tlaku pri plazmovej nitridácii dochádza na povrchu súčiastky 

k progresívnejšiemu nasycovaniu povrchu materiálu dusíkom.  

 Návrh technológie plazmovej nitridácie a následná spoľahlivá aplikácia nitridovanej 

vrstvy do dutiny bola skúmaná z dôvodu následného využitia poznatkov o aplikácii v rámci 

zbrojárskeho priemyslu. Hlavným dôvodom experimentov bolo hľadanie vhodnej náhrady 

existujúceho systému pokovovania hlavní palných zbraní. Z hľadiska ekológie sú v súčasnosti 

stále chromované vývrty v podstate nevhodné. 

 S ohľadom na zložitosť technológie chrómovania metóda nitridácie prináša uľahčenie 

metódy povrchovej úpravy hlavní. Naviac je možné využiť široké spektrum vlastností ktoré 

ponúka práve proces plazmovej nitridácie. 

 Prínos dizertačnej práce jednoznačne spočíva v získaní cenných výsledkov z oblasti 

plazmovej nitridácie dlhých dutín, rozširujúcich poznaní v oblasti materiálového inžinierstva 

a prinášajúcich nové technologické možnosti praktickej aplikácie tejto technológie.  

 Praktická aplikácia povedie nielen k získaniu vynikajúcich mechanických vlastností 

získaných nitridovaných vrstiev pre bezpečné prevádzkovanie strojárenských komponentov, v 

našom prípade hlavňových systémov palných zbraní, ale z ekologického hľadiska sa nahradia 

menej šetrné technológie pokovovania. 
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7. Conclusion  

  

      The aim of the work was the selection of a suitable steel material with respect to its 

chemical composition for internal surfaces plasma nitriding, namely the long cavities of 

firearms barrels. In accordance with the above were defined parameters for plasma nitriding, 

namely pressure, in other to achieve the most effective nitrided layer penetration into the 

cavity.  

      The thickness of the nitride layer is specific for each material as it depends on the 

chemical composition of the material. The chemical composition of the material has a 

significant impact on the parameters of created nitrided layer. It is known that not all alloying 

elements form appropriate nitrides and that those are positive support for nitriding process. 

Therefore, various materials result in various hardness of the nitrided layers. High hardness 

values are achieved with steels containing elements of high affinity of nitrogen that are 

capable of forming stable nitrides. 

      The layer thickness depends on several parameters that enter into the process of nitriding. 

In terms of impact of parameters on the nitriding layer thickness the most significant effect 

has nitriding time, temperature and ultimately the pressure. Therefore, the thesis dedicated the 

attention to listed parameters definition. Nitriding temperature used was 500 ° C, 6 hours 

duration and the pressure in the range of 400-600. 

       To ensure nitrided surface with excellent properties, the particular hardness, wear 

resistance, fatigue resistance, corrosion parameters were tested on two cavities diameters. 

There were used pipes with diameter of 6 mm and 8 mm.  

       For the experimental application of nitrided layers into cavities were used the samples of 

chrome-molybdenum steel PO209 whose composition is given in Tab.VIII.  

For the entire series of experiments was made 6 cavities for application of nitrided layers and 

12 reference samples for analysis of chemical composition design method GDOES and 

universal hardness measurements. Reference samples were nitrided in parallel with that of 

burden and are shown in Fig.24 

      With deep drilling technology there were drilled holes with diameter of 6 and 8 mm into 

the steel bars PO209 with diameter of 38 mm. The length of each bar was 500 mm.Drilled 

bars were turned to the outside diameter of 25 mm. They were subsequently heat-treated 

according to Table IX. By heat treatment was achieved hardness of 45-48 HRC.  

      By optimizing of the nitriding cycle was achieved high quality nitrided diffusion layer and 

partly also thin nitride layer on the surface of the barrel bored hole mainly due to its 

protection against humidity and blank fire chemical fumes.  

      Nitriding of samples was performed in nitriding equipment RÜBIG PN 60/60. The 

nitrided cavities metallographic analysis was performed using Luminous and Confocal 

Microscopes. The thickness of the layers formed was measured with Lumious microscope 
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equipped with the program ANALYSIS. Subsequently, the microhardness was measured at 

different distances from the face of the cavity. 

      At a pressure of 400 Pa plasma penetrated into the cavity with an inside diameter of 6 mm 

within 126 mm from its face. In the case of the cavity with an inside diameter of 8 mm was 

achieved nitriding within 234 mm from its face. From the comparison is obvious that the 

diameter of the cavity is a very important parameter for plasma nitriding process.  

      At a pressure of 500 Pa plasma penetrated into the cavity with an inside diameter of 6 mm 

to 150 mm distance from its face, while in the cavity with an internal diameter of 8 mm was 

achieved nitriding depth within distance of 270 mm from its face. 

      Finally, at a pressure of 600 Pa plasma penetrated into the cavity with an inside diameter 

of 6 mm within the distance of 150 mm from its face and the penetration of plasma was 

within 258 mm from the face at the inside diameter of 8 mm.  

      The maximum difference in layer thickness is achieved at a pressure of 400 to 500 Pa. For 

nitriding at a pressure higher than 600 Pa was achieved results very close to the results at a 

pressure of 500 Pa. Increasing pressure of plasma nitriding occurs not only to increasing the 

thickness of each of the nitrided layers but also to increase of the nitriding depth in cavities. 

      By increasing the pressure in the plasma nitriding there occurs more progressive 

saturation of the material surface with nitrogen on the surface of parts.  

      Project of technology of plasma nitriding and subsequent reliable application of nitrided 

layer in the cavity was investigated due to subsequent utilization of knowledge about the 

application within Armament Industry. The main reason for the experiments was to find 

suitable alternative to the existing system of plating the firearms barrels. In terms of ecology, 

currently still chromed bores are essentially inappropriate.  

      Considering complexity of the chroming technology the method of nitriding brings 

simplification in method of barrels surface treatment. Moreover, it is possible to use a wide 

range of properties offered by the process of plasma nitriding.  

     The contribution of Dissertation Thesis clearly involves obtaining valuable results in the 

field of long cavities plasma nitriding, expanding knowledge in the field of material 

engineering and bringing new technological possibilities for practical application of this 

technology.  

      Practical application will lead not only to achievement of the excellent mechanical 

properties of obtained nitrided layers obtained needed for safe operation of mechanical 

components, in our case Firearms Barrel systems, but from the ecological point of view will 

be replaced less friendly coating technology. 
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