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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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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 povrchov a ich následná využiteľnosť v praxi. Výsledky budú ďalej aplikovateľné pre 
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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. 

   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.  

   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 obráběním 

 

 

 

 

          

        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.               

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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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. 

 

Tab.IV -  Chemické zloženie ocele 15 142 podľa ČSN 41 51 42 

 

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 

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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     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] 
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3. 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. [4,6] 

 

 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  

 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 [7-13]. 

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

vysokým obsahom dusíka. 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 vrstvy ako v prípade ocele zliatinovej, kde okrem nitridov železa 

vznikajú aj jemné nitridy legujúcich prvkov. 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.1 a 2. 

  

Obr. 1 – Vliv legur na povrchovou tvrdost 

vrstvy (550°C/ 24 h) [14] 

Obr. 2 - Vliv legur na celkovou hloubku 

vrstvy (550°C/ 24 h) [14] 

 

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: 
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•Čas; 

•Teplota;  

•Chemickézloženie ocele a prúdu plynu;  

• Povrchová úprava materiálu.  

3.1  Plazmová nitridace 

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. 

. 

 

 

Obr. 3 – Princíp plazmovej nitridácie [4] 

 

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

opačný. Rekombináciou je spôsobené zvyšovanie počtu ionizovaných molekúl, čo spôsobuje 

zvýšenie vodivosti. Vhodný vnútorným usporiadaním je potom možné v prostredí 
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ionizovaného plynu dosiahnuť usporiadaného pohybu katiónov k záporne nabité katóde, 

elektrónov a záporne nabitých aniónov ku kladne nabitej anóde (obr. 4). Priechod 

elektrického plynu je nazývaný výbojom. 

 

Obr. 4 – Zobrazenie výboja počas nitridácie, tzv. Eliášovo svetlo [5] 

 

 

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 
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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 [15]. 

 

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

stena nádoby anódou , zatiaľ čo nitridované súčiastky sú katódy. K najväčšiemu úbytku 

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. 4, 5). 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. 5 - Oblasť anomálneho tlejivého výboja [16] 
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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. [17] 

 

      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.6). 

 

 

Obr. 6 – Zloženie nitridačnej vrstvy [5] 
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4. 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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5. Experimentálna čásť 

5.1 Materiál a experimentálna technika 

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

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

Tab VII -  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. 

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. 

VIII. Tepelným spracovaním bola dosiahnutá tvrdosť 45 - 48 HRC. 

 

 

 

 

 

 

Pre meranie vlastností nitridovaných vrstiev boli vybrané 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 

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 

Tab. VIII  - Tepelné spracovanie ocele PO 209 

 

Proces Prostredie Teplota [°C] 

Termálne kalenie Soľný kúpeľAS 140 940/190 

Popúšťanie Vákuum 650 
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bola aplikovaná na ploché referenčné vzorky, ktoré boli súčasťou každej vsádzky. 

Experimentálne meranie bolo vykonané na spektrometre LECO SA 2000.  

Nitridácia u vybraných vzoriek bola vykonaná v nitridačnom zariadení RÜBIG PN 

60/60 (obr.7). 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.5) umožňuje vykonať jednostupňový alebo 

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

vlastnostiach, ktoré chceme na povrchu dielca dosiahnuť [5]. 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. 

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

  

Obr.7 - Nitridácia vzoriek v zariadení PN 

60/60 

Obr.8 – Zariadenie pre plazmovú nitridáciu 

PN60/60 RÜBIG 
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.  

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 nitridácie  

Po plazmovej nitridácii boli urobené merania hĺbkových koncentračních profilov na 

nitridovaných referenčných vzorkách metódou GDOES / QDP na prístroji SA 2000 LECO. 

Na základe priebehu profilov bol analyzovaný priebeh koncentrácie uhlíka a dusíka v hĺbke 

vrstvy. Na obr. 9  je uvedené porovnanie koncentračných profilov pre tlaky 400 a 500 Pa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 -   Porovnanie koncentračných profilov ocele PO209; PN500°C/6h/400Pa a 500Pa 
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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, ktoré 

bolo analyzované metódou merania mikrotvrdosti podľa Vickersa s využitím 

automatizovaného mikrotvrdoměru LECO LM247AT. Meranie univerzálny tvrdosti 

nitridovanej vrstvy bolo merané na univerzálnom tvrdomeru Zwick ZHU 2.5. Experimentálne 

meranie bolo vykonané v spolupráci s katedrou strojárstvo UO Brno. 

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

metalografickej kotúčovej píle LECO VIPER-300M2 (obr. 10).  

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.11). 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.12). Rozrezanie bolo vykonané 

na metalografickej píle MIKRON 150 MTH (obr.13).  

 

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. 

 

Obr.10 - Metalografická píla 

LECO VIPER-300M2 
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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. 14). 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 

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

vyleštení bola vzorka očistená ultrazvukom v prístroji POLSONIC-2.  

 

 

 

 

  

Obr.11 -  Vzorka po rozrezaní Obr.12 - Vzorka po následnom 

osovom rozrezaní 

  

Obr.13 - Metalografická píla MIKRON         

150 MTH [45] 

Obr.14 - Univerzálna leštička     

KOMPAKT 1031 MTH [45] 
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5.1.1. Výsledky experimentov 

Štruktúra východiskového stavu chróm-molybdénovej ocele bola vyhodnotená ako 

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

popúšťaného martenzitu (obr.15,16). 

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.17). Tieto merania 

boli vykonané automaticky s využitím systému ANALYSIS. 

 

 

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 [19]. 

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 

  

Obr.15 - Mikroštruktúra vzorky z 

konfokálneho mikroskopu; NITAL 5 % 

Obr.16 - Mikroštruktúra vzorky zo 

svetelného mikroskopu; zväčšenie 1 000×, 

NITAL 5 % 

 

Obr. 17 -  Princíp merania bielej vrstvy nitridov softvérom ANALYSIS 
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daná aritmetickým priemerom všetkých tvrdostí v danej vzdialenosti od okraja meranej 

vzorky (obr. 18).  

 

Obr. 18 - Zostava protokolu z merania mikrotvrdosti 

 

5.2. 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. 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. 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. 
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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. 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. 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.  

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. 

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

0.14 mm. 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.  

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. Limitná 

hrúbka nitridovanej vrstvy vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny dosahovala hodnoty 0.18 

mm. Biela vrstva dosiahla vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny hrúbku 4.61 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. 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.  

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. Limitná 

hrúbka nitridovanej vrstvy vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny dosahovala hodnotu 0.27 

mm. Biela vrstva dosiahla vo vzdialenosti 30 mm od čela dutiny hrúbky 9.5 μm, pričom jej 
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hrúbka s rastúcou vzdialenosťou od čela dutiny klesala podobne ako limitná hrúbka difúznej 

vrstvy.  

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. 19, 20, 23, 24). S hodnotou limitnej hrúbky vrstvy úzko 

súvisí hrúbka bielej vrstvy, ako sa už naznačilo v priebehu jednotlivých experimentálnych 

vyhodnotení.  

 

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.  

  
Obr. 19 – Priebeh mikrotvrdosti vzorky 

4.0 v dutine s priemerom 6 mm 

Obr. 20 -  Priebeh mikrotvrdosti vzorky 5.0 

v dutine s priemerom 6 mm 
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Z obr. 21, 22 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.  

.  

 
 

Obr. 21 - Zobrazenie priebehu difúznej 

nitridovanej vrstvy v dutine s priemerom 6 

mm pri tlaku 400 a 500 Pa 

Obr. 22 -  Zobrazenie priebehu bielej 

nitridovanej vrstvy v dutine s priemerom 6 

mm pri tlaku 400 a 500 Pa 

 
 

Obr. 23 - Zobrazenie priebehu difúzne 

nitridovanej vrstvy v dutine s priemerom 8 

mm pri rozdielnych tlakoch 

Obr. 24 -  Zobrazenie priebehu bielej 

nitridovanej vrstvy v dutine s priemerom 8 

mm pri rozdielnych tlakách 
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Z obr. 23, 24 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 

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. 21, 23, 25). 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. 25).  

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 zobrazené na obr. 23 a 25 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. 21 a 23, v prípade vrstvy vytvorenej pri tlaku 500 Pa a 

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

 
Obr. 25 - Zobrazení průběhů difúzní nitridované 

vrstvy v dutině o průměru 6 mm při rozdílných 

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

26). 

 

 

Obr. 26 - 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. 

 

Pre experimentálne použitie nitridovaných vrstiev do dutín boli použité vzorky chróm-

molybdénovej ocele, PO209, ktorého zloženie je uvedené v 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. 

 

 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 
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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 

equipped with the program ANALYSIS. Subsequently, the microhardness was measured at 

different distances from the face of the cavity. 
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      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. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Publikačná činnosť 

[1] KOŠTIAL, P., JONŠTA, P., DOBROVSKÝ, Ľ., RUŽIAK, I., GABČOVÁ, M. 

Experimental Method for Metal Thermal Evaluation from Tensile Test.  In Proceedings of the 

19th International Metallurgical & Materials Conference METAL 2010. Rožnov p. 

Radhoštěm (Czech Republic): Tanger, s. r. o., 2010, CD-ROM. ISBN 978-80-87294-15-4.  

[2] JONŠTA, Z., JONŠTA, P., KONEČNÁ, K., GABČOVÁ, M. Phase Analysis of Nickel 

Superalloy INCONEL 738 LC. Communications, Vol. 12, No. 4, 2010, pp. 90-94. ISSN 

1335-4205. - SCOPUS  

[3] HEIDE, R., GABČOVÁ, M., JONŠTA, P., JONŠTA, Z. Vliv technologických poruch na 

vnitřní homogenitu při výrobě hmotných ingotů. Zeszyty naukowe, Mechanika  Nr 337/2010, 

z. 97, CD-ROM. ISSN 1429-6055.  

[4] JONŠTA, P., KONEČNÁ, K., HEIDE, R., GABČOVÁ, M., JONŠTA, Z. Microstructural 

Analysis of Cast Variant of Nickel Superalloy INCONEL 738 LC after High Temperature 

Exposition.  In Proceedings of the 20th International Metallurgical & Materials Conference 

METAL 2011. Brno (Czech Republic): Tanger, s. r. o., 2011, pp. 517-522. ISBN 978-80-

87294-24-6. – Web of Science  

[5] JONŠTA, P., KONEČNÁ, K., JONŠTA, Z., GABČOVÁ, M., HRBÁČEK., K. Structural 

Phase Analysis of Nickel Super-Alloy MAR-M247. In Proceedings of the 21th International 

Metallurgical & Materials Conference METAL 2012. Brno  (Czech Republic): Tanger, s. r. 

o., 2012, pp 576-581. ISBN 978-80-87294-31-4. – Web of Science  

[6] JONŠTA, P., JONŠTA, Z., KONEČNÁ, K., GABČOVÁ, M., HRBÁČEK, K. 

Microstructural Analysis of Nickel Superalloy MAR-M247. Communications, Vol. 14, No. 4, 

2012, pp. 43-47. ISSN 1335-4205. - scopus  

[7] HEIDE, R., JONŠTA, P., JONŠTA, Z., GABČOVÁ, M., JANDOŠ, F. Effect of Steel 

Purity on Rotor Degradation. In Proceedings of the 22th International Metallurgical & 

Materials Conference METAL 2013. Brno  (Czech Republic): Tanger, s. r. o., 2013, CD-

ROM. ISBN 978-80-87294-41-3. – Web of Science  

[8] JONŠTA, P., HEIDE, R., VLČKOVÁ, I., GABČOVÁ, M., JONŠTA, Z., JANDOŠ, F. 

Evaluation of the Degradation Causes of the NiCrMoV Steel Rotor Forging. Materials 

Science Forum, Vol. 782 (2014) pp 227-230. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.782.227- 

Web of Science, Scopus  

[9] JONŠTA, Z., GABČOVÁ, M., KOSTIUKOVÁ, G., VLČKOVÁ, I., FOLTA, Z. Material 

Assessment of the Causes of Degradation of the Hoist Engine Bearing. Applied Mechanics 

and Materials, 683 (2014) pp 257-261. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.683.257  

 

 

 



34 

 

 

Literatúra 

 

[1]    Fišer, M.: Konstrukce hlavní malorážkových zbraní. Brno, VA, 2002, 217 s. 

[2]   Fišer, M., Procházka S., Škvarek, J.: Hlavně palných zbraní. Brno, Univerzita obrany,  

2006, 202 s. 

[3]  Jelínek, M., et.al.: Gradient titanium-carbon layer grown by pilsed laser deposition 

combined with magnetron sputering. Laser physics. 2003, 13, 10, s. 1330-1333. 

 [4]  Pye,D.: Practical nitriding and ferritic nitrocarburizing. 2.vyd. Ohio:ASM International 

materials park. 2003, 256 s. 

[5]    Hrubý, V., Kadlec, J.: Povrchové technologie. Brno , VA,1998, 140 s. 

[6]    Holemář, A., Hrubý, V.: Iontová nitridace v praxi. Praha, SNTL, 1989, 168 s. 

 [7]  Jurči, P.: Termochemical processing of ledeburitic cold work tool steels. In Metal, 2009, 

Ostrava, Tanger, 2009. 

[8]  Fattah, M., Mahboubi, F.: Comparison of ferritic and austenitic plasma nitriding and 

nitrocarburising behavior of AISI 4140 low alloy steel. Materials and Design. 2010, 31, 8, s. 

3915-3921. 

[9]  Bannykh, O.,A.,et.al.: Advancement of Nitriding in Russia.Metal Science and Heat 

Treatment. 1999, 7, 41,s. 287-291. 

[10]  Bannykh, O.,A.,et.al.: Development of Nitriding in Russia. Second Period (1940 – 

1960): Classical Gas Nitriding. Metal Science and Heat Treatment. 2000, 1, 42, s. 21-24.  

[11]  Bannykh, O.,A.,et.al.: Development of Nitriding in Russia. Thidr Period (1960-1980): 

Low temperature termochemical treatment. Metal Science and Heat Treatment. 2000, 5, 41,s. 

174-182. 

[12]  Bannykh, O.,A.,et.al.: Development of Nitriding in Russia. Fourth Period (1980 – 

present time):  Low temperature termochemical treatment Metal Science and Heat Treatment. 

3-4, 43, s. 131-137.  

 [13] Joska, Z.,et.al.: Characteristics of Duplex Coating on Austenitic Stainless Steel. In: 

MSMF 6 Inter. Conf. On Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Brno. VUT 

Brno, 2010, s. 155-155. 

 [14] Marlot, M., Le Boutrhis, E., Straboni, A.: Improved nitridation efficiency and 

mechanical property of stainless steel surface after N2 – H2 plasma nitridation at low 

temperature. Material Letters. 2002, 56, s. 76-79. 



35 

 

 [15]  Yong,Kim., M., Jeon, Han, G.: Spectroscopy study for pilsed DC plasma nitriding of   

narrow deep holes. Surface and Coating Technology. 2002, 171, s.205-210. 

 [16]   Pink, Ch.,et.al.: Metal-N-H systems for the hydrogen storage. Scripta Materialia. 2007, 

56, 10, s. 817-822. 

 [17]  Salas, O.,et.al.: Mechanisms of phase formation during post-discharge nitriding. Surface 

and Coatings Technology. 1996, 86-87, s. 332-337. 

 [18] MTH Hrazdil [online]. 2009 [cit.2011-10-21]. Dostupné z WWW: http://www.mth-

hrazdil.cz 

 [19]   DIN 50133 Testing of Metallic Materials; Vickers Hardness Testing. 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mth-hrazdil.cz/
http://www.mth-hrazdil.cz/

