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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením zbytkového austenitu v  ocelích 14 220 

a 14 221, které byly nacementovány a  následně tepelně zpracovány. Obsah zbytkového 

austenitu v cementační vrstvě je stanoven metalograficky pomocí obrazové analýzy, 

metodou EBSD a rtg difrakční analýzou. Teoretická část je věnována tepelnému zpracování 

ocelí, především cementování, popisu martenzitické transformace a zbytkového austenitu 

a popisu jednotlivých metod hodnocení. V experimentální části je popsána příprava vzorků, 

popis postupů při získávání výsledků metodami rtg difrakce, EBSD a obrazové analýzy 

a interpretace dosažených výsledků. Práce je zaměřena především na porovnání použitých 

metod stanovení podílu zbytkového austenitu. 
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Abstract 

This thesis deals with the evaluation of retained austenite in steels 14 220 and 14 221 

which were carburized and subsequent heat treatmented. Content of retained austenite in 

the carburizing layer is determined metallographically by using the image analysis, the EBSD 

analysis and the X-ray diffraction. The theoretical part is focused on the thermal treatment of 

steels, especially carburizing, the description of martensitic transformation and retained 

austenite and a description of particular methods. The experimental part describes the 

preparation of samples, descriptions of procedures for obtaining results by using the 

methods X-ray diffraction, the EBSD and the image analysis and interpretation of reached 

results. The work is focused on comparing of used methods of determination the proportion 

of retained austenite. 
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1 ÚVOD 

Cementace je příkladem povrchového chemicko-tepelného zpracování, kdy dochází 

k sycení povrchu ocelové součásti uhlíkem. Cílem nauhličení je úmyslně vyvolaná změna 

chemického složení oceli v povrchové vrstvě difúzními reakcemi při zvýšené teplotě 

a vhodném složení pecní atmosféry, která se projeví zvýšenou tvrdostí povrchu, zatímco 

jádro oceli zůstává houževnaté. Po skončení cementace je ocel kalena nebo popouštěna na 

nízkou teplotu a ocel tak získává požadované vlastnosti. Rychlým ochlazením oceli 

z austenitické teploty dochází k její transformaci na martenzit s určitým podílem zbytkového 

austenitu. Obsah zbytkového austenitu v povrchové vrstvě oceli nepříznivě snižuje její 

tvrdost. Jeho přítomnost v oceli se dá stanovit rastrovacím elektronovým mikroskopem, rtg 

analýzou, z metalografických výbrusů nebo technikou EBSD. 

V teoretické části je popsáno chemicko-tepelné zpracování ocelí, především 

technologie cementování, oceli vhodné k cementování, martenzitická transformace, zbytkový 

austenit a základní principy jednotlivých metod hodnocení zbytkového austenitu. 

Praktická část diplomové práce je zaměřena především na porovnání použitých metod 

hodnocení podílu zbytkového austenitu v cementačních vrstvách. Zabývá se popisem 

postupů při získávání obsahu zbytkového austenitu metodami rtg difrakce, EBSD a obrazové 

analýzy a interpretací dosažených výsledků. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování se provádí za účelem dosažení požadované struktury s určitými 

mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Změny vnitřní stavby materiálu 

a v jejich důsledku i změny vlastností jsou vyvolány kvantitativními změnami teploty, popř. 

účinky aktivního prostředí. 

V závislosti na působení vnějších podmínek můžeme tepelná zpracování rozdělit na: 

 Tepelné zpracování, při kterém se vnitřní struktura kovu (oceli) záměrně mění pomocí 

změn teploty v závislosti na čase. Mezi tento druh tepelného zpracování patří žíhání, 

kalení a popouštění. 

 Chemicko-tepelné zpracování je způsob tepelného zpracování, při kterém se při určitém 

teplotním cyklu a vhodném složení pecní atmosféry mění chemické složení povrchových 

vrstev nebo i celého objemu výrobku. Při povrchovém chemicko-tepelném zpracování 

dochází většinou k difúznímu sycení povrchu výrobku nekovovými prvky. Příkladem je 

sycení povrchu uhlíkem, tzv. cementování, nebo dusíkem, tzv. nitridování. K difúznímu 

sycení povrchu se používají také kovy, např. Cr nebo Al. Pak hovoříme o chromování 

nebo alitování. Při objemovém chemicko-tepelném zpracování se obvykle odstraňují 

nežádoucí příměsi jako vodík nebo uhlík z celého objemu výrobku. Příkladem 

objemového chemicko-tepelného zpracování je protivločkové žíhání nebo oduhličování 

elektroplechů. 

 Termomechanické zpracování vede ke změně struktury při společném působení změn 

teploty a plastické deformace. [1] 

2.1.1 Chemicko-tepelné zpracování 

Podstatou povrchového chemicko-tepelného zpracování je úmyslně vyvolaná změna 

chemického složení oceli v povrchových vrstvách při zvýšené teplotě difúzními reakcemi, což 

se projeví zvýšenou tvrdostí. V prostředí pevném, kapalném nebo plynném se obohacuje 

povrchová vrstva oceli do určité hloubky daným prvkem (např. C, N, B, Si, Al), zatímco jádro 

oceli zůstává beze změn. To vede ke změně mechanických a fyzikálně chemických 

vlastností povrchu oceli. 

Hlavním účelem je zvýšení tvrdosti povrchu a jeho odolnosti proti opotřebení, korozi 

a únavě. Jádro součástí má mnohem nižší tvrdost a je houževnatější. Změny chemického 

složení se dosahuje buď přímo ohřevem v aktivním prostředí, při němž se povrch obohacuje 

uhlíkem (cementování), dusíkem (nitridování), kombinací těchto prvků (nitrocementace) nebo 



4 
 

sírou (sulfidování). Přidávaný prvek proniká do podpovrchových vrstev difúzí. K dalším 

způsobům patří např. sulfonitridace, difúzní pokovování (alitace, chromování). Nebo se 

požadovaných vlastností dosahuje následujícím tepelným zpracováním, kterým obvykle bývá 

kalení a nízkoteplotní popouštění. [2] [3] [4] 

2.1.1.1 Základní pochody při chemicko-tepelném zpracování 

Za základní dílčí pochody při chemicko-tepelném zpracování se považují adsorpce, 

disociace, absorpce a difúze, které na sebe navazují a vzájemně se podmiňují. Při 

dostatečně vysoké teplotě a ve styku s povrchem oceli uvolňují použitá prostředí rozkladem 

(disociací) molekul sloučenin požadovaný prvek v atomárním stavu (aktivní atom), který je 

absorbován povrchem oceli a pohybuje se mřížkou železa difúzním mechanizmem zpravidla 

ve směru koncentračního spádu (ve směru od povrchu). Intenzita dílčích pochodů závisí na 

druhu oceli, chemickém složení prostředí, druhu prvku, kterým je její povrch sycen, teplotě 

sycení apod. [4] 

a) Adsorpce molekul chemických sloučenin – je proces, při kterém dochází k přichycení 

molekul nasycujícího prostředí (nejčastěji plynné molekuly) k nasycovanému povrchu. 

Je buď fyzikální povahy, kde se uplatňují slabé van der Waalsovy interakce mezi 

molekulami plynu a povrchem, nebo chemické povahy, kde působí mezi disociovanými 

ionty a povrchem meziatomové síly. Průběh adsorpce ovlivňuje stav nasycovaného 

povrchu. Molekuly nejsou adsorbované celým povrchem, ale jen jeho aktivními centry, 

které mají vhodnou krystalografickou stavbu. Počet aktivních center mohou silně snížit 

oxidace a znečištění adsorpčního povrchu a tím snížit rychlost růstu difúzní vrstvy. 

Rychlost adsorpce, tj. počet atomů vázaných na plošné jednotce povrchu materiálu za 

jednotku času, závisí na: 

 povaze materiálu a obohacujícího prvku, 

 teplotě a tlaku, 

 koncentračním poměru, tj. na množství aktivních atomů obohacujícího prvku 

v atmosféře a v povrchové vrstvě kovu, 

 na čistotě povrchu materiálu. 

b) Disociace – je provázena rozpadem molekul sloučenin sytící látky za vzniku aktivních 

atomů, které jsou absorbovány povrchem. 

c) Absorpce – je pohlcování aktivních atomů nasyceným povrchem. Závislost míry 

absorpce na čase je parabolická. 

d) Difúze – aktivních atomů z povrchu do středu součásti je proces, který určuje hloubku 

nasycované vrstvy. Hloubka difúzní vrstvy je závislá na čase podle parabolické závislosti 
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Difúze je nejpomalejší pochod a udává rychlost celého nasycování. Pohyb atomů ve 

směru koncentračního spádu probíhá účinně tehdy, jsou-li splněny dvě podmínky: 

 na povrchu základního kovu musí být stále dostatečná koncentrace difundujícího 

prvku, 

 předmět musí být ohřátý na dostatečně vysokou teplotu, aby se zvýšil tepelný pohyb 

atomů. [1] [3] 

Tyto kroky jsou založeny na předpokladu, že mezi plynem a ocelí existuje koncentrační 

spád. 

Plynné atmosféry používané při tepelném zpracování se skládají z molekul CO, CO2, H2, 

vodní páry, O2, NH3 a CH4 a dalších uhlovodíků, které jsou schopny reagovat mezi sebou, 

ale také s katalyzujícím povrchem nauhličující se součásti (a stěnou pece), čímž se uvolní 

nebo pohltí uhlík, kyslík, vodík a dusík. Reakce mezi složkami plynu jsou homogenními 

reakcemi. Reakce probíhající mezi plynnou atmosférou a povrchem součásti se označují 

jako heterogenní reakce a jsou zodpovědné za přenos hmoty. Tyto reakce se řídí prvním 

a druhým zákonem termodynamiky, jejichž spojením lze odvodit vztah pro Gibbsovu volnou 

energii, která je hybnou silou difúze: [5] 

                 (1) 

Gibbsova volná energie pro reakci:             je: 

        
   
 

      
  .      (2) 

2.2 Cementace 

Cementace je sycení povrchu ocelového předmětu uhlíkem obsaženým v tuhém, 

kapalném nebo plynném prostředí při teplotě nad Ac3 (850 °C až 900 °C) v oblasti austenitu, 

tj. při teplotě, kdy je materiál schopen v sobě uhlík dobře rozpouštět. Ocel se cementuje tak 

dlouho, až obsah uhlíku v povrchové vrstvě dosáhne eutektoidní nebo v některých případech 

i nadeutektoidní koncentrace. Po skončení cementace je ocel kalena a popouštěna na 

nízkou teplotu a ocel tak získává požadované vlastnosti. Používají se oceli s obsahem uhlíku 

v rozmezí 0,10 až 0,25 hm. %. Takovéto oceli jsou houževnaté a pro malý obsah uhlíku 

nekalitelné, označují se jako cementační. Ve správně nauhličeném povrchu má být obsah 

uhlíku 0,85 %. Hloubka cementované vrstvy je nejčastěji do 1 mm (0,8 mm), povrchová 

tvrdost cementovaných součástí dosahuje až 800 HV. Obsah uhlíku vyšší než 1 % se projeví 

vyloučením nadeutektoidních karbidů na hranicích zrn, což vede ke snížení houževnatosti 

cementační vrstvy. Cementují se např. ozubená kola, řetězová kola, drážkové hřídele, čepy 

apod. 
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Obsah a rozložení uhlíku v cementační vrstvě závisí na použitém cementačním 

prostředí, na výši cementační teploty, době výdrže na teplotě a na chemickém složení 

cementované oceli, především na obsahu uhlíku a karbidotvorných prvků. [2] [4] [6] 

2.2.1 Vliv cementační teploty a setrvání na teplotě 

Rychlost nauhličení je ovlivněna teplotou a odpovídajícím strukturním stavem. 

Absorpce uhlíku a jeho difúze z povrchu k jádru začíná už při teplotě 500 až 600 °C, kdy je 

ocel tvořena feritem, ve kterém je ale malá rozpustnost uhlíku. Ferit se rychle nasytí a na 

povrchu oceli se tvoří vrstvička cementitu podle reakce: 

                   .     (3) 

Sycení povrchu předmětu uhlíkem se provádí až při teplotách nad AC3, kdy je 

struktura cementační vrstvy austenitická, ve které je podstatně vyšší rozpustnost uhlíku než 

ve feritu. Překročení mezní rozpustnosti uhlíku v austenitu by vedlo k precipitaci 

sekundárního cementitu v povrchové vrstvě, což by mělo za následek její nežádoucí 

zkřehnutí. Teploty cementování se obvykle pohybují v rozmezí 850 °C až 950 °C, nižších 

teplot se používá u Cr-Ni ocelí nebo u součástí o velmi malých průřezech. Naopak použití 

cementačních teplot až 1150 °C je podmíněno volbou tzv. jemnozrnných cementačních ocelí 

(Cr-Mn-Ti), neboť při vyšších teplotách značně hrubne zrno austenitu, čímž se zhoršují 

vlastnosti vrstvy, u slitinových ocelí přibývá rovněž množství zbytkového austenitu. Při 

vyšších teplotách se cementace urychluje zejména v důsledku zvětšení difuzivity uhlíku 

v austenitu, obsah uhlíku v povrchové vrstvě však klesá a hloubka vrstvy se zvětšuje (obr. 

2.1). U součástí s malým průřezem by tak mohlo dojít k nauhličení v celém průřezu. [3] [4] 

 

 

Obr. 2.1: Rychlost nauhličení v sypkém prostředí za různých teplot. [3] 
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Zvětší-li se objem nauhličující složky atmosféry, např. CO při stejné teplotě, zvětší se 

obsah uhlíku v povrchové vrstvě, aniž se změní její hloubka, pokud doba zůstává stejná – 

obr. 2.2. [3] 

 

Obr. 2.2: Rozložení uhlíku v povrchové vrstvě oceli po 20 h nauhličování při teplotě 950°C 

a různé spotřeby CO. [3] 

 

Zvýší-li se doba cementace při stálé teplotě bez současného zvýšení nauhličující 

složky v atmosféře, snižuje se možnost nauhličení, přičemž obsah uhlíku zůstává 

v povrchové vrstvě stejný, zvětší se ale hloubka nauhličené vrstvy, obr. 2.3. [7] 

 

Obr. 2.3: Vliv prodloužení doby cementace na hloubku vrstvy a koncentraci uhlíku ve vrstvě. 

[3] 

 

Průběh nauhličování je také do určité míry ovlivňován složením oceli. Ve stejném 

cementačním prostředí a za stejných podmínek se rychleji obohacuje povrch uhlíkem 

u nízkouhlíkatých ocelí než oceli s vysokým obsahem uhlíku. Také přísady různou měrou 

ovlivňují průběh difúze, a tedy také adsorpce, a podle toho mění koncentraci uhlíku 

v povrchové vrstvě i její hloubku. Karbidotvorné přísady (Cr, Mo, V, W) zvyšují koncentraci 

uhlíku v povrchové vrstvě a zvětšují její hloubku, proto je nutné cementovat tyto oceli v méně 

aktivním prostředí – obr. 2.4 a 2.5. Naproti tomu nekarbidotvorné prvky (Ni, Si) zmenšují 
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koncentraci uhlíku v povrchové vrstvě a zmenšují její hloubku a tedy i rychlost cementace – 

obr. 2.4 a 2.5. Oceli s příměsí titanu umožňují zkrácení doby cementace. Bývají 

cementovány při teplotách až 1150 °C, protože nejsou náchylné ke zhrubnutí zrna. [2] [3] 

 

Obr. 2.4: Vliv přísad na koncentraci uhlíku v povrchové vrstvě a na její hloubku. Křivka 1 

uhlíková ocel, křivka 2 ocel legovaná karbidotvornými prvky, křivka 3 ocel legovaná 

nekarbidotvornými prvky. [3] 

 

 

Obr. 2.5: Vliv legujících přísad na hloubku cementační vrstvy po 11 h v plynné atmosféře při 

teplotě 925 °C. [3] 

2.2.2 Rovnovážné a nerovnovážné stavy při cementaci 

Průběh cementace udává adsorpce, disociace, absorpce a difúze. Aktivní uhlík může 

vznikat buď termickou disociací oxidu uhelnatého (cementování v pevném prostředí) nebo 

termickou disociací metanu (cementování v plynném prostředí): 

             (Boudouardova reakce)    (4) 

                   (5) 

Disociace probíhá při zvýšených teplotách, kdy je ocel v austenitickém stavu, což je 

dáno velkou rozpustností uhlíku v austenitu. Během nauhličování jsou vedle sebe dvě plynné 

fáze CO a CO2 nebo CH4 a H2 a povrch oceli s určitým obsahem uhlíku. Dosáhne-li obsah 

uhlíku v povrchu oceli za daného složení atmosféry určité hodnoty, zpomaluje se adsorpce 
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a tedy i rychlost disociace. Zvýšit adsorpci je možné zvýšením obsahu CO nebo CH4 

v atmosféře, která obklopuje ocel. Sledovat okamžitý průběh reakcí je možné na základě 

termodynamického rozboru rovnováhy jednotlivých složek. 

Obr. 2.6 ukazuje rovnováhu mezi nauhličením a oduhličením pro Boudouardovu 

reakci v přítomnosti čistého uhlíku v závislosti na tlaku a teplotě. Rovnováhu lze popsat 

rovnovážnou konstantou plynných složek K, určenou podle Guldberg-Waageova zákona 

parciálními tlaky jednotlivých složek. Pro reakci           se rovnovážná konstanta 

vypočítá: 

   
   

 

      

 ,      (6) 

kde     
 a    

  jsou parciální tlaky těchto plynů a    je aktivita uhlíku. 

Aktivita uhlíku je spojena s hmotnostními procenty uhlíku v austenitu a aktivitním 

koeficientem uhlíku (fC) pomocí rovnice: 

                  (7) 

Rovnovážná konstanta je funkcí teploty, a pro reakci           je rovna: 

      
     

 
        ,    (8) 

kde T je absolutní teplota. 

Parciální tlaky CO a CO2 potřebné k udržení obsahu uhlíku v povrchu austenitu jsou dány 

kombinací rovnice (6) a (7): 

        
 

   
    

      
    (9) 

V případě, že reakce            probíhá ve směru zprava doleva, jedná se 

o exotermickou reakci a dochází k cementování až k dosažení nové rovnováhy. [8] 

Analogicky je možné odvodit příslušné vztahy pro nauhličování metanem. [5] 

 

Obr. 2.6: Boudouardova reakce v rovnováze s čistým uhlíkem. [12] 
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2.2.3 Technologie cementování 

Technologie cementování se dělí podle použitého prostředí, ve kterém probíhá 

nauhličování součásti, na pevné (sypké), kapalné nebo plynné. K cementaci v plynném 

prostředí se řadí také vakuová a plazmová cementace. 

2.2.3.1 Pevné prostředí 

Při této technologii jsou předměty zasypány v uzavřených krabicích ze žáruvzdorné 

oceli práškovou směsí dřevěného uhlí s přísadou 7 % až 20 % BaCO3 (nebo NaCO3, 

CaCO3), který funguje jako aktivátor a urychluje proces nauhličení. Cementační krabice se 

utěsní ohnivzdornou hlínou a vkládají se do komory kalicí pece, kde setrvávají po 

stanovenou dobu na předem dané teplotě. 

Při cementační teplotě reaguje uhlík z dřevěného uhlí s kyslíkem, který zůstal 

v prostoru krabice, na oxid uhelnatý CO. Ten se rozkládá při styku s rozžhaveným povrchem 

oceli na oxid uhličitý a uhlík (           ). Atomární uhlík je adsorbován na povrchu 

součásti, CO2 reaguje s uhlíkem za vzniku CO (           ) a jeho rozkladem se 

získávají další atomy uhlíku. Proces se urychlí přítomností aktivátorů, které buď uvolňují 

potřebný CO2 pro reakci:            , nebo naopak přebytečný CO2 váží. Udržují tedy 

stále v optimálním poměru atmosféru        a udržují průběh reakce             ve 

směru doprava. Proces aktivace vyjadřuje rovnice: 

               .    (10) 

Zvýší-li se obsah CO2 na úkor CO, probíhá reakce doleva (            ) 

a dochází k oduhličování povrchu součásti, viz obr. 2.7. [4] [7] [9] 

 

Obr. 2.7: Závislost složení atmosféry (CO/CO2 v objem. %) na obsahu uhlíku v oceli po 

nauhličení za různých teplot. [4] 
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Cementace v pevném prostředí má celou řadu nevýhod. Jedná se o zdlouhavý 

proces (přírůstek hloubky vrstvy je asi 0,1 mm/h), kdy je obtížná kontrola složení cementační 

atmosféry a tedy i získání rovnoměrné vrstvy jak z hlediska obsahu uhlíku, tak i z hlediska 

hloubky vrstvy. Předností jsou nízké pořizovací náklady. V současné době se cementovaní 

v pevném prostředí využívá v omezeném rozsahu v kusové výrobě. [4] [7] 

2.2.3.2 Kapalné prostředí 

K cementování v kapalném prostředí se používají lázně roztavených chloridových solí 

s přísadou kyanidů (KCN, NaCN) jako zdroje uhlíku, případně dusíku, které jsou aktivními 

složkami lázně. Kyanidové lázně mohou být nízkoteplotní nebo vysokoteplotní. 

Nízkoteplotní kyanidové lázně jsou používány obvykle v teplotním rozsahu 845 až 

900 °C. Jejich hlavní složkou jsou kyanid sodný a chlorid sodný. Nauhličení dosahuje 

hloubky 0,13 až 0,25 mm. 

Vysokoteplotní kyanidové lázně s obsahem kyanidu sodného a chloridu barnatého 

pracují při teplotách 900 až 950 C, reakce je označována jako přeměna kyanamidu (11). 

S teplotou roste rychlost nauhličení, hloubka vrstvy je 0,5 až 3,0 mm. 

                      (11) 

Výhodné je použití kombinace těchto lázní. Pro vyšší rychlost nauhličení se součást 

nejprve vkládá do vysokoteplotní lázně a poté do nízkoteplotní lázně, jelikož kalení 

z nízkoteplotní lázně navíc snižuje deformace součásti a minimalizuje množství zbytkového 

austenitu. [9] 

Kyanidové lázně jsou vysoce jedovaté, proto byly nahrazeny solemi Na2CO3 a SiC 

jakožto zdroje uhlíku. Aktivní uhlík se uvolňuje např. reakcemi: 

                                  ;   (12) 

                 (13) 

Cementování v solných lázních není příliš rozšířeno, přestože rychlost nauhličování je 

vysoká. [4] [7] [9] 

2.2.3.3 Plynné prostředí 

Tepelné zpracování v plynné atmosféře se dělí do dvou kategorií: na procesy s cílem 

zabránit přenosu hmoty mezi atmosférou a součástí a na procesy s cílem tohoto přenosu 

dosáhnout. K přenosu hmoty dochází při rozdílných potenciálech složek plynné atmosféry 

a součásti. Buď přechází prvky z atmosféry do součásti (nauhličení), nebo prvky ze součásti 

emitují do plynné atmosféry (oduhličení). [5] 
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Při cementaci v plynném prostředí jsou součásti určené k cementování volně uloženy 

v prostoru, kterým proudí pecní atmosféra. Teplota cementace leží v rozmezí 900 °C až 

930 °C. Pro uhlíkové oceli se používají vyšší teploty, pro slitinové oceli teploty nižší. Obsah 

uhlíku v povrchové vrstvě je obvykle v rozsahu 0,8 % až 1,0 %. Na nauhličování se podílí 

oxid uhelnatý a uhlovodíky, které disociací uvolňují aktivní uhlík: 

                    (14) 

                         (15) 

Plyny je nutné upravit mimo pec, aby se dosáhlo vhodného poměru mezi množstvím 

uhlovodíku, vodíku, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého. Úprava plynů probíhá jejich 

spalováním ve spalovací komoře s přesně stanoveným množstvím vzduchu za vzniku směsi 

plynů CO, CO2, CH4, H2, H2O. Ty zřeďují cementační atmosféru a snižují její nauhličující 

potenciál. Proto se musí do pracovního prostoru komory přivádět stále čerstvá směs. [3] 

K výrobě atmosfér se používají plyny bohaté na uhlovodíky (metan, propan, butan) 

nebo kapaliny (petrolej, benzín, minerální oleje, alkohol). 

V malosériové výrobě se cementuje v plynotěsných šachtových elektrických pecích 

s nucenou cirkulací atmosféry (pece Monocarb), ve kterých se účinná atmosféra získává 

přímo v peci krakováním uhlovodíků. Ve velkosériové výrobě se používají průběžné pece, 

které umožňují mechanizaci cementačního procesu a jeho spojení s dalšími operacemi, tj. 

kalením a popouštěním. Atmosféry pro průběžné pece se připravují v generátorech 

spalováním směsí propanu a butanu, popř. svítiplynu s regulovaným množstvím vzduchu. 

K cementaci lze využít také víceúčelové komorové pece pracující s atmosférou vyrobenou 

v generátoru. [4] 

Vakuové cementování 

využívá nauhličujícího a difuzního stádia. Ocel je nejprve austenitizována na cementační 

teplotu v mírném vakuu 10 až 40 Pa pro pece s grafitovými topnými elementy (nebo 40 až 

70 Pa pro pece s topnými tělesy z karbidu křemíku). Pak je nauhličena při parciálním tlaku 

uhlovodíku, kdy sytícím plynem je buď čistý uhlovodík (metan-propan) nebo směs 

uhlovodíku a inertního plynu (dusíku). Poté je ocel podrobena difuznímu žíhání při mírném 

vakuu (70 až 130 Pa) a nakonec zakalena v oleji nebo proudícím plynem. 

Ve srovnání s konvenčním atmosférickým cementováním má vakuové cementování 

rovnoměrnou hloubku nauhličené vrstvy, postup je reprodukovatelný, je docíleno lepších 

mechanických vlastností, neboť nedochází k oxidaci na hranicích zrn, a časových úspor při 

vysokoteplotním procesu. [10] 
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Plazmové (iontové) cementování 

urychluje proces cementování tím, že pomocí doutnavého výboje ve vakuu přímo přivádí 

ionty nesoucí uhlík na povrch oceli, na rozdíl od konvenčního cementování v plynu, při němž 

dochází k rozkladu metanu postupně. K sycení uhlíkem dochází v bezkyslíkatém prostředí, 

což umožňuje vyšší teplotu a tedy i vyšší rychlost difúze a s tím související úsporu času. 

Zaručuje rovnoměrnou hloubku cementační vrstvy, poskytuje mnohem čistší a bezpečnější 

prostředí ve srovnání s atmosférickým cementováním (nehrozí nebezpečí vznícení nebo 

toxicity oxidu uhelnatého). [10] 

2.2.4 Struktura nauhličených součástí 

Struktura cementovaných součástí od povrchu k jádru plyne z druhu cementované 

oceli a celého technologického cyklu cementování. 

Při cementaci je povrchová vrstva tvořena austenitem o různé koncentraci uhlíku, 

která postupně přechází v jádro součásti s austenitem o koncentraci 0,1 až 0,25 %. Je-li 

obsah uhlíku vyšší než eutektoidní koncentrace, objevuje se na povrchu součásti (po 

rekrystalizaci a ochlazení na normální teplotu) cementitové síťoví, což odpovídá 

rovnovážnému diagramu. Okrajová část je až do určité hloubky nadeutektoidní, skládá se 

z cementitového síťoví a perlitu. Na tuto vrstvu navazuje vrstva eutektoidní, která přechází ve 

vrstvu podeutektoidní z feritu a perlitu. Obvykle se cementuje tak, aby v povrchové vrstvě 

nevzniklo cementitové síťoví, protože by byl povrch součásti příliš křehký, odlupoval by se 

a trpěl větším opotřebením. Z tohoto důvodu obsah uhlíku v povrchové vrstvě nepřekračuje 

obsah uhlíku 0,9 až 1,0 % (obr. 2.8). [3] [7] 

Hloubka cementační vrstvy závisí na době nauhličování a jednotlivých nauhličovacích 

prostředích, jak ukazuje obr. 2.9. [10] 
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Obr. 2.8: Difúzní vrstva po nauhličení: a) nadeutektoidní vrstva, b) eutektoidní vrstva, 

c)  podeutektoidní vrstva. [3] 

 

Hloubka nauhličení je určena šířkou povrchového pásma, ve kterém je obsah uhlíku 

vyšší než v jádře. Průběh nauhličení je dán křivkou nauhličení, určující obsah uhlíku 

v jednotlivých místech vrstvy, může být plochá nebo naopak strmá, což ovlivňuje i vlastnosti 

vrstvy. Prudký pokles uhlíku od povrchu směrem k jádru působí nepříznivě na vznik vnitřního 

napětí. 

Hloubka vrstvy se dá zjistit: 

 měřením tvrdosti, kdy je hloubka nauhličené vrstvy definována jako vzdálenost až po 

místo o určité, předem stanovené tvrdosti; 

 metalografickým vyhodnocením, kdy je hloubka vrstvy dána nadeutektoidním, 

eutektoidním a polovinou podeutektoidního pásma; 

 mikroskopickým vyhodnocením za pomocí kontrolních snímků různě hlubokých vrstev; 

 chemickým rozborem oceli; 

 lomovou zkouškou. [3] 
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Obr. 2.9: Závislost hloubky cementační vrstvy na době nauhličování v jednotlivých 

nauhličovacích prostředích. [10] 

2.2.5 Tepelné zpracování po nauhličení 

Při cementování díky poměrně vysoké teplotě a dlouhé době setrvání na teplotě 

většinou hrubne zrno, čímž se mohou zhoršit mechanické vlastnosti součástky. Nepříznivě 

na mechanické vlastnosti působí také nehomogenita chemického složení v průřezu 

součástky, což má za následek vznik vnitřního pnutí, které je dále zvětšováno nestejnými 

objemovými změnami povrchu a jádra součásti při ochlazování a po zakalení. 

Vysoké tvrdosti cementované vrstvy se dosahuje tepelným zpracováním – kalením 

a nízkoteplotním popouštěním. [4] 

Značný rozdíl obsahu uhlíku v povrchové vrstvě a jádru součásti komplikuje 

provedení tepelného zpracování. Povrchová vrstva s vysokým obsahem uhlíku má podstatně 

nižší kalicí teplotu než jádro s nízkým obsahem uhlíku. Při kalení z kalicí teploty povrchové 

vrstvy je jádro podkaleno a naopak při kalení z kalicí teploty jádra je přehřátá povrchová 

vrstva. [3] 

2.2.5.1 Žíhání 

V některých případech je nutné snížit pevnost cementační vrstvy součásti vzniklé 

nauhličovacím procesem, aby bylo možné zlepšit obrobitelnost součástek. V takovýchto 

případech se před konečné kalení a popouštění zařazuje proces žíhání. 

Žíhání naměkko 

Používá se u ocelí třídy 12 a 14 se strukturou lamelárního perlitu po nauhličení. 

Teplota žíhání je 650 až 680 °C, doba výdrže na teplotě 3 až 5 h. 

Izotermické žíhání 

Zařazuje se hned po cementování, kdy se přenese součást z cementační pece do 

pece popouštěcí. Teplota žíhání je zhruba 670 °C a výdrž na teplotě 30 až 60 min. [7] 
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2.2.5.2 Kalení 

Optimální kalicí teplota nauhličené vrstvy leží 30 až 50 °C nad AC1. Při této teplotě se 

však jádro kalí ze struktury feriticko-austenitické, což vede mj. k poklesu houževnatosti. 

Bude-li kalicí teplota odpovídat nominálnímu chemickému složení oceli (30 až 50 °C nad 

AC3), pak v cementované vrstvě bude hrubý martenzit a vysoký obsah zbytkového austenitu 

spolu s vysokou úrovní vnitřních pnutí. Používané způsoby kalení vedou ke kompromisu 

mezi optimální strukturou nauhličené vrstvy (jemný martenzit a rovnoměrně distribuované 

částice sekundárního cementitu) a jádra (sorbit). 

Nejčastěji se po cementování volí přímé kalení z cementační teploty, kalení 

s přichlazením, kalení po normalizačním žíhání nebo dvojité kalení, viz obr. 2.10. [4] 

 

Obr. 2.10: Schéma postupů kalení po cementování: 1) přímé z cementační teploty, 

2) s přichlazením, 3) po normalizačním žíhání, 4) dvojité kalení. [4] 

 

Přímé kalení z cementační teploty 

Přímé kalení z cementační teploty lze použít při cementování v plynném nebo 

kapalném prostředí. Pro cementaci v prášku není vhodné, neboť na kalených součástkách 

ulpívá cementační směs nebo okuje způsobující nestejnoměrnou tvrdost. Uhlíkové oceli se 

kalí do vody, legované do oleje. Během dlouhé doby setrvání na cementační teplotě (900 až 

950 °C) dochází ke zhrubnutí austenitického zrna, s výjimkou jemnozrnných ocelí, což vede 

k hrubé martenzitické struktuře a vysokému podílu zbytkového austenitu v cementační vrstvě 

i v jádru součásti, vysoké úrovni vnitřních pnutí a deformaci součásti. Součástka má tedy 

nižší tvrdost a menší odolnost proti únavě. Kalení z cementační teploty je výhodné 

ekonomicky, je nejjednodušší a vhodné pro menší součástky. [4] [7] 

Kalení s přichlazením 

Částečného omezení deformací lze dosáhnout kalením s přichlazením, kdy se 

součást ochladí z cementační teploty na teplotu těsně nad AC1 (750 až 780 °C) a z této 

teploty se pak kalí. Zrno zůstává hrubé, ale sníží se podíl zbytkového austenitu. 
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Kalení s podchlazením 

Kalení následuje po rychlém ochlazení z cementační teploty na teplotu asi 650 až 

600 °C. Překrystalizací při ochlazení pod AC1 a novém ohřevu na kalicí teplotu se zjemní 

velikost austenitického zrna. Kalí se buď z teploty nad AC3 (kalení na jádro) nebo z teploty 

těsně nad AC1 (kalení na povrch), popř. z teploty mezi AC1 a AC3 (asi 840 °C). Je vhodné pro 

běžné cementační oceli. 

Dvojité kalení 

Při dvojitém kalení se po prvním kalení z teploty nad AC3 (kalení na jádro) zjemní 

austenitické zrno a rozpustí sekundární cementit v povrchové vrstvě. Kalí se do vody nebo 

oleje. První kalení může být nahrazeno v některých případech normalizačním žíháním. 

Druhým kalením z teploty AC1 (kalení na povrch) se získá v cementované vrstvě jemný 

martenzit, zatímco v jádru se vyskytuje určitý podíl jemného feritu, který má jen nepatrný vliv 

na pokles houževnatosti jádra součásti. Dvojité kalení je časově náročné a několikerý ohřev 

může způsobit borcení součástí. [3] [4] 

Termální kalení 

Termálním kalením lze dosáhnout snížení vnitřního pnutí a zmenšení deformace, 

součásti jsou poměrně houževnaté a cementační vrstva nemá sklon k odlupování. Součásti 

se z cementační teploty kalí přímo do lázně o teplotě 160 až 180 °C. Teplota lázně je nižší 

než teplota Ms povrchově nauhličené vrstvy. Vzhledem k tomu, že teplota Ms jádra pro ocel 

s nízkým obsahem uhlíku je přibližně 400 °C, začíná martenzitická přeměna nejdříve v jádře, 

což je spojeno s malými objemovými změnami, a na ni navazuje přeměna povrchové vrstvy. 

Zde nejprve vzniká malé množství martenzitu a část austenitu se stabilizuje. Po dalším 

ochlazení na normální teplotu se přemění zbývající austenit na martenzit a zbytkový austenit, 

který způsobuje nižší tvrdost povrchové vrstvy, než by byla u přímého kalení do studené 

lázně. [3] 

 

Je-li ve struktuře cementační vrstvy přítomen zbytkový austenit, který snižuje její 

tvrdost a při kontaktním namáhání se může transformovat na martenzit (což se projeví 

růstem objemu a vznikem reliéfu na broušeném povrchu a jeho poškozením), provádí se 

bezprostředně po zakalení oceli zmrazení na teplotu -70 až -80 °C vedoucí ke snížení 

zbytkového austenitu. Ke vzniku většího podílu zbytkového austenitu jsou náchylné 

především oceli legované niklem. [9] 

2.2.5.3 Nízkoteplotní popouštění 

Závěrečnou operací tepelného zpracování cementovaných součástí je nízkoteplotní 

popouštění, při teplotě 150 až 200 °C po dobu 1 až 2 h, kterým se snižuje úroveň zbytkových 
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pnutí a vede ke stabilizaci struktury. Tvrdost cementovaných vrstev dosahuje 60 až 62 HRC. 

[4] 

2.2.6 Oceli k cementování 

Volba ocelí k cementování je závislá na požadované tvrdosti povrchu a pevnosti 

i houževnatosti jádra. Pevnost jádra je rozhodující nejen pro dimenzování cementované 

součásti, ale musí odpovídat i měrným tlakům, jímž je vrstva vystavena. Při vysokých tlacích 

a nedostatečné pevnosti jádra se křehký povrch prolamuje, čímž se výrazně snižuje 

životnost součásti. Podle ČSN EN 10084 se oceli určené k cementování vyznačují nízkým 

obsahem uhlíku a jsou určeny k povrchovému nauhličení nebo ke karbonitridaci s následným 

kalením. U oceli je předepsaná velikost austenitického zrna od 5 do 8 a dále její čistota. 

Podle chemického složení lze oceli rozdělit do šesti skupin: ušlechtilé nelegované, 

chromové, chrom-manganové, chrom-molybdenové, chrom-niklové a chrom-molybden-

niklové. 

Uhlíkové nelegované oceli se obsahují 0,07 až 0,18 % uhlíku. Vzhledem k jejich nízké 

prokalitelnosti mohou být použity pouze na součásti tvarově jednoduché a méně namáhané, 

malého průřezu. K cementování se hodí oceli třídy 12. Kalení probíhá do vody, jen velmi 

tenké součásti lze kalit do oleje. Dvojité kalení zjemňuje zrno a zlepšuje mechanické 

vlastnosti jádra. 

Legující prvky ovlivňují obsah uhlíku v cementované vrstvě, její tloušťku a tvrdost. 

Prvky zvyšující aktivitu uhlíku v austenitu, snižují jeho rozpustnost. Austenitotvorné prvky 

zvyšují podíl zbytkového austenitu po kalení. Nikl a mangan zvyšují houževnatost jádra. 

Chrom a molybden zvyšují prokalitelnost a tvrdost vrstvy, chrom zpomaluje rychlost difúze od 

povrchu do středu, takže snadno vzniká nadeutektoidní vrstva. Cementované vrstvy 

chromových ocelí mají dobrou odolnost proti opotřebení, jsou však křehké. Oceli se většinou 

kalí do oleje. Hodí se pro tvarově složitější součásti, kde je vyšší nárok na pevnost jádra než 

u uhlíkových ocelí. Používají se oceli třídy 14 (chrom-manganové oceli) nebo třídy 16 

(chrom-manganové oceli s přísadou niklu). 

Přísadou molybdenu nebo wolframu k chrom-niklovým ocelím lze potlačit popouštěcí 

křehkost. Tyto oceli mají vysokou prokalitelnost, při ochlazování na vzduchu vzniká v jádře 

nízkouhlíkový houževnatý martenzit. Proto se tyto oceli používají i jako oceli k zušlechťování. 

[2] [4] [11] 
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2.3 Fázové transformace 

Konečná struktura oceli vytvořená v průběhu ochlazování závisí na teplotě 

transformace a na době potřebné k zahájení transformace, která začíná na austenitizační 

teplotě, pokračuje ochlazením na danou teplotu, při které se má transformace uskutečnit, 

a dochlazením na teplotu místnosti. Postupy ochlazování a vznik nových fází jsou 

znázorněny na obr. 2.11. [12] 

 

Obr. 2.11: Fázové transformace vyplývající z různých režimů ochlazování pro oceli, které 

obsahují (a) 0,80 % C; (b) 0,45 % C; (c) 1,0 % C. A = austenit, B = bainit, C = cementit, F = 

ferit, P = perlit, M = martenzit, Ms = začátek tvorby martenzitu. [12] 

 

U všech ocelí s výjimkou eutektoidních předcházejí eutektoidní přeměně austenitu na 

perlit tzv. proeutektoidní přeměny. Při ochlazování austenitu začíná jeho rozpad 

u podeutektoidních ocelí vylučováním feritu, u nadeutektoidních ocelí vylučováním 

sekundárního cementitu. Obě tyto fáze vznikají vždy na hranicích austenitických zrn ve dvou 

morfologiích v závislosti na rychlosti ochlazování: 

Při menším podchlazení a pomalejší rychlosti ochlazování, kdy je dostatek času na 

přesun uhlíku ve feritu i cementitu i na delší vzdálenosti, se ferit i cementit vylučují na 

hranicích austenitických zrn a vytvářejí tak kolem austenitu síťoví feritu nebo cementitu. Tyto 

struktury vznikají difúzním mechanizmem (perlitická, a částečně bainitická struktura). 
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Při rychlejším ochlazování ocelí z vysokých teplot a při větším austenitickém zrnu se 

uhlík nestačí přemisťovat po hranicích zrn, proniká do vnitřku zrna a vytváří feritické nebo 

cementitické desky nebo jehlice. Tyto struktury vznikají bezdifúzním mechanizmem, tzv. 

smykem (martenzitická struktura). [13] 

2.3.1 Martenzitická transformace 

V případě, že se ocel ochlazuje velkou rychlostí z oblasti austenitu, není dostatek 

času k difúzní přeměně a dochází k její transformaci na martenzit, nebo na martenzit 

s několika procenty zbytkového austenitu. 

Bezdifúzní transformace (displacivní, smykem) může proběhnout u všech kovů a slitin 

za předpokladu, že rychlost ochlazování a rychlost ohřevu jsou dostatečně rychlé, aby se 

zabránilo přeměně mechanizmem zahrnujícím difúzní pohyb atomů. Způsob, jakým atomy 

změní polohu při této transformaci, se označuje jako vojenská transformace, zatímco difúzně 

řízené transformace se nazývají civilní. [14] 

Aby vznikla metastabilní fáze, je nutné ochlazovat austenitizovanou ocel pod teplotu 

Ms v čase kratším, než je doba potřebná pro zahájení perlitické nebo bainitické přeměny. 

Minimální rychlost, při které jsou potlačeny difúzní přeměny, a probíhá bezdifúzní přeměna 

na martenzit, se označuje jako kritická rychlost ochlazování, její hodnota závisí na složení 

a struktuře austenitu. Všechny prvky rozpuštěné v austenitu snižují teplotu Ms, výrazný je 

zejména vliv uhlíku. Jen hliník a kobalt teplotu Ms zvyšují. Tato fáze vzniká uspořádanými 

přesuny skupin atomů z uzlových bodů původní fáze do uzlů nové mříže tak, že relativní 

změny poloh sousedních atomů jsou menší než meziatomová vzdálenost. [3] 

V případě martenzitu atomy uhlíku zůstávají v tuhém roztoku α-železa. Vzhledem 

k tomu, že prostor, který je k dispozici pro atomy uhlíku, je v α-železe menší než v γ-železe, 

atomy uhlíku deformují mřížku. Výsledná napjatost zvyšuje tvrdost oceli. Nová složka, 

nazvaná martenzit, je nerovnovážný, silně přesycený tuhý roztok uhlíku v α-železe. [12] 

Obrázek 2.12 znázorňuje jednoduchý model transformace γ-železa během přeměny 

na martenzit. Atomy uhlíku jsou umístěny v intersticiálních oktaedrických polohách kubické 

mřížky železa a způsobují její deformaci v mřížku tetragonální. Martenzit má tedy 

krystalografickou mřížku tetragonální prostorově centrovanou, jejíž poměr parametrů c/a 

vzrůstá s obsahem uhlíku. Se zvyšujícím se obsahem uhlíku se také zvyšuje objem 

martenzitu. Koncentrace uhlíku v martenzitu zůstává stejná jako ve výchozím austenitu. [3] 

[12] 
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Obr. 2.12: Jednoduchý model pro transformaci austenitu (γ) na martenzit (α´). [12] 

 

Kolem rostoucího martenzitu vzrůstá v austenitické matrici napětí, dochází k plastické 

deformaci a roste hustota dislokací; původní koherence popř. semikoherence hranice se 

porušuje, rozhraní ztrácí schopnost skluzového pohybu a přeměna ustává. Přeměna 

posledních zbytků austenitu je obtížná také proto, že martenzit má větší měrný objem než 

austenit. [3] 

První desky martenzitu se začínají tvořit při teplotě Ms (martensit start, začátek 

martenzitické přeměny). Tato teplota je spojena s určitou hnací silou bezdifúzní transformace 

γ v α‘. Každá teplota pod Ms odpovídá určitému podílu martenzitu. Množství vzniklého 

martenzitu závisí na typu oceli, podmínkách zpracování, teplotě austenitizace a rychlosti 

ochlazování. V nízkouhlíkových ocelích rostoucí obsah uhlíku postupně snižuje teplotu Mf. 

Přeměna austenitu na martenzit je ukončena při teplotě Mf (martensit finish, konec 

martenzitické přeměny). Pod teplotou Mf zůstává ve struktuře určitý podíl zbytkového 

austenitu. Deska martenzitu roste v zrnu austenitu až do okamžiku, než narazí na nějakou 

překážku, kterou může být další deska nebo vysokoúhlová hranice zrn (obr. 2.13a,b). [12]  

[14] 

 

 

Obr. 2.13a,b: Růst desek martenzitu. [12] 

 

Existují dva různé typy martenzitu, tzv. deskový martenzit a jehlicovitý (laťkový) 

martenzit. Známější deskový martenzit se nachází v ocelích se středním a vyšším obsahem 

uhlíku (nad 0,6 hm. %). Struktura těchto ocelí se skládá z různě uspořádaných desek 

v matrici austenitu, tvořících vnitřní dvojčata (dvojčatový martenzit) (obr 2.14b). Jehlicovitý 

martenzit se vyskytuje v ocelích s nižším obsahem uhlíku (do 0,6 hm. %) s vysokou hustotou 

dislokací (dislokační martenzit), které nahrazují zpevňující efekt dvojčat. Tento typ martenzitu 
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se skládá z paketů rovnoběžných lamel (obr 2.14a), viditelných v elektronovém mikroskopu. 

V rozsahu obsahu (0,6 - 1,0) hm. % uhlíku se mohou vyskytnout současně oba typy 

martenzitu. [12] [14] 

 

 

Obr. 2.14: (a) jehlicovitý martenzit; (b) deskový martenzit.[12] 

 

Tvorba latěk martenzitu je závislá nejen na obsahu uhlíku, ale také na teplotě, při 

které se tvoří. Legující prvky, které snižují teplotu Ms, jako je Mn a Ni, proto podporují tvorbu 

deskového martenzitu, obr. 2.15. [12] 

 

 

Obr. 2.15: Vliv obsahu uhlíku na teploty Ms a Mf a na typ martenzitu v nelegované oceli. [12] 

 

Martenzit kalitelných ocelí se vyznačuje vysokou pevností a tvrdostí, ale také 

značnou křehkostí. Vysoká úroveň tvrdosti martenzitu v ocelích je dána velikostí zrna, 

zpevněním tuhého roztoku, zejména intersticiálním uhlíkem, zpevněním vyvolaným 

hranicemi martenzitických útvarů, substrukturním zpevněním (dislokační nebo dvojčatový 

martenzit). 

Křehkost martenzitu je způsobena výše uvedenými zpevňujícími mechanizmy 

společně s vnitřním pnutím. Je vyvolána mikrotrhlinami, které jsou způsobeny nárazy rychle 

rostoucích desek martenzitu buď na hranice zrn, nebo na jiné martenzitické desky. [3] [15] 
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2.3.2 Zbytkový austenit 

Austenit, který zůstává zachován ve struktuře kalené oceli, se označuje jako zbytkový 

austenit. Jeho přítomnost po kalení do lázně o pokojové teplotě závisí na teplotním rozsahu 

martenzitické oblasti, na možnosti stabilizace austenitu a na velikosti zrna austenitu. Proto 

množství zbytkového austenitu po kalení do lázně o pokojové teplotě prudce vzrůstá 

s obsahem uhlíku, obr. 2.16. Velký vliv mají také přísadové prvky, obr. 2.17. Podíl 

zbytkového austenitu vzrůstá se zmenšujícím se zrnem austenitu a s klesající rychlostí 

ochlazování, takže je největší při kritické rychlosti ochlazování. [3] 

 

Obr. 2.16: Vliv obsahu uhlíku na množství zbytkového austenitu. [10] 

 

 

Obr. 2.17: Vliv legujících prvků na množství zbytkového austenitu. [10] 

 

Tvrdost jádra se zvyšuje s obsahem legujících přísad. Legující prvky obecně zlepšují 

prokalitelnost oceli, tvrdost je však spíše přičítána vyššímu obsahu uhlíku v oceli. Na 

množství zbytkového austenitu mají legující prvky nepřímý vliv. Mnohem důležitější 

u legovaných ocelí je teplota ochlazování. Např. při rychlém ochlazování na teplotu 60 °C se 

austenit transformuje kromě martenzitu i na zbytkový austenit, jehož struktura je měkká, 

a tedy i odpovědná za pokles tvrdosti součásti. Množství zbytkového austenitu zůstávajícího 

po kalení je možné snížit hlubokým chlazením, což způsobuje transformaci zbytkového 

austenitu na martenzit (obr. 2.18, 2.19). [12] 
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Obr. 2.18: Množství zbytkového austenitu po kalení. [5] 

 

 

Obr. 2.19: Množství zbytkového austenitu po hlubokém chlazení. [5] 

 

Snížení obsahu zbytkového austenitu v oceli hlubokým mrazením může způsobit 

v oceli vysoká tahová pnutí (napětí), která mohou vést na povrchu k lokálním trhlinám. 

(obr. 2.20). [12] 

 

Obr. 2.20: Závislost odolnosti proti únavě na obsahu zbytkového austenitu. [5] 

 

Zbytkový austenit v uhlíkových konstrukčních ocelích zpravidla nabývá hodnot 2 až 

5 %, roste s klesající velikostí austenitických zrn a s rostoucím obsahem uhlíku a legujících 
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prvků. Při plynulém ochlazování odpovídá největší podíl zbytkového austenitu kritické 

rychlosti kalení a při jejím překročení tento podíl klesá. Ke stabilizaci austenitu, tedy ke 

zvýšení jeho podílu, přispívá izotermická prodleva mezi teplotami Ms a Mf (tepelná 

stabilizace) nebo prodleva při teplotách nad Md po plastické deformaci (mechanická 

stabilizace). 

Zbytkový austenit vyskytující se v zakalených ocelích může v některých případech 

příznivě ovlivňovat jejich tvárnost, houževnatost. Převážně se však přítomnost zbytkového 

austenitu považuje za nežádoucí, neboť snižuje tvrdost zakalené oceli a může docházet 

k samovolné přeměně na feriticko-karbidickou směs bainitického typu, která je doprovázena 

změnou vlastností, rozměrovou nestabilitou, popřípadě i tvaru zakalené součásti, lokálním 

nárůstem vnitřního pnutí s možným vznikem trhlin. Přílišná tvrdost a křehkost spolu se 

zbytkovým austenitem se odstraňuje popouštěním, které následuje bezprostředně po 

zakalení. [4] 

Přeměny austenitu lze dosáhnout (podle chemického složení oceli) již základním 

procesem zušlechťování, resp. opakovaným popouštěním. Stále častěji používanou 

technologií, hlavně u ocelí s vysokým podílem zbytkového austenitu, je technologie 

zmrazování, která musí přímo navazovat na obvyklé kalení tak, aby se zamezilo stabilizaci 

zbytkového austenitu. Na začátku zakalení musí být rychlost zchlazování dostatečně vysoká, 

aby zůstala zachována celková austenitická struktura, dokud nebude dosažena počáteční 

teplota Ms pro vznik martenzitu. Pak musí být rychlost zakalení tak nízká, aby při vytváření 

martenzitu nevznikala příliš velká lomová napětí a nemohlo docházet k deformacím 

materiálu. 

Řízená přeměna zbytkového austenitu kombinací obvyklých technologií tepelného 

zpracování se zmrazováním je často technicky i ekonomicky nejvhodnější metoda, jak 

dosáhnout požadovaných vlastností materiálu. Teplota kapalného dusíku (-196 °C) lze využít 

několika způsoby, např. přímé zmrazování ponorem, mražení pomocí organické látky 

(např. trichlorethylen, methylcyklohexan), v současnosti je nejpoužívanější nástřik kapalného 

dusíku do chladicího prostoru mrazicí skříně a boxu. [16] 

V případě malého obsahu uhlíku dochází k úplné přeměně, u velkého obsahu uhlíku 

přetrvávají podíly zbytkového austenitu. Ty jsou však při zchlazení na úroveň teploty 

zkapalněného dusíku podstatně nižší než při teplotě prostředí, obr. 2.21. 

Použitím technologie zmrazování lze získat: 

 vyšší tvrdost a větší odolnost vůči opotřebení, 

 rozměrová stálost a odstranění vnitřního pnutí, 

 zkrácení procesu zušlechťování o asi 15–20 %. [16] 
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Obr. 2.21: Tvorba martenzitu při malém a velkém obsahu uhlíku v závislosti na teplotě 

chlazení. [16] 

 

2.4 Metody studia zbytkového austenitu 

Mezi základní metody studia struktury pevných krystalických látek patří mimo jiné 

světelná mikroskopie (metalografické hodnocení), metody využívající zfokusovaný svazek 

elektronů, např. difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD), rentgenová difrakce. 

 

2.4.1  EBSD 

Krystalografická data o studovaném objemovém („bulk“) vzorku je možné získat za 

použití techniky difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD), která je založena na analýze 

Kikuchiho linií vystupujících z povrchu silně nakloněného vzorku v komoře SEM. [17] 

Pozorování vysokoúhlových Kikuchiho linií z odražených elektronů, jako předchůdce 

EBSD techniky, bylo zaznamenáno v roce 1933 (Meibom a Rupp) a 1937 (Boersch). 

Zkoumání struktury materiálů s využitím difrakce zpětně odražených elektronů se masivně 

rozvíjí od r. 1973 (Venables, Harland). [18] 

2.4.1.1 Princip metody EBSD 

EBSD difraktogramy vznikají dvoustupňovým procesem. Nejprve dopadají elektrony 

primárního svazku na vzorek a pronikají do velmi malé hloubky pod jeho povrch, kde 

interagují s hmotou mechanizmem nepružných srážek. Dochází k rozptylu elektronů. 

Rozptýlené elektrony se pohybují v interakčním objemu ve vzorku všemi směry, tj. i proti 

směru dopadu primárního svazku. Dopadnou-li pohybující se rozptýlené elektrony na 

některou z krystalových rovin (hkl) pod vhodným úhlem, v souladu s Braggovou rovnicí 

(              , nastává pružná interakce s atomy na daných krystalových rovinách za 

vzniku dvojic Kosselových kuželů difraktovaných svazků, které svírají s kolmicí k příslušným 
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atomovým rovinám (hkl) úhel 90°-θ a úhel mezi površkami obou kuželů je 2θ, obr. 2.22. 

Vzhledem k tomu, že Braggův úhel θ je malý, protínají difrakční kužely rovinné stínítko 

v téměř rovnoběžné dvojici čar, tzv. Kikuchiho liniích. Vzdálenost mezi světlou a tmavou 

Kikuchiho linií je proporcionální mezirovinné vzdálenosti difraktujícího systému rovin 

a poloha fiktivní čáry uprostřed mezi Kikuchiho liniemi odpovídá gnómické projekci 

difraktující roviny (hkl) na rovinu stínítka. [17] [19] 

 

Obr. 2.22. Vznik Kikuchiho linií. [19] 

 

2.4.1.2 Technické vybavení 

Typická konfigurace umožňující automatické načítání a zpracování EBSD 

difraktogramu v SEM je znázorněna na obr. 2.23. Objemový („bulk“) vzorek je v držáku 

mikroskopu nakloněn na úhel cca 70° (obr. 2.24), aby bylo možné pozorovat Kikuchiho linie 

vystupující z povrchu vzorku na fluorescenčním fosforovém stínítku. Stínítko je obvykle 

umístěno ve vzdálenosti cca 25 až 40 mm od studovaného vzorku. Difraktogramy jsou ze 

stínítka snímány CCD kamerou. Držák vzorku mikroskopu je ovládán piezoelektrickým x-y 

manipulátorem. Vzorek se pohybuje v rovině rovnoběžné s rovinou pohybu držáku - pohyb 

vzorku v této rovině zachovává zfokusovaný elektronový svazek. Řídící jednotky kamery 

a držáku vzorku jsou řízeny počítačem. Počítač umožňuje zpracovat digitalizované 

difraktogramy a provést jejich automatickou analýzu; jsou „indexovány“ difrakční stopy, tj. 

identifikován typ krystalové mřížky, ze kterých je odvozena mezirovinná vzdálenost 

a orientace krystalu ve vzorku. [17] [19] 
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Obr. 2.23: Schematické znázornění EBSD systému. [19] 

 

 

Obr. 2.24: Interakční prostor pod primárním svazkem ve skloněném vzorku pro EBSD. [18] 

 

Mezi základní parametry, které ovlivňují kvalitu EBSD difraktogramu, patří poměr 

signál/pozadí a počet pixelů, rychlost načítání a zpracování difraktogramu, prostorové 

rozlišení. Jednotlivé parametry jsou ovlivňovány jednak studovaným materiálem, parametry 

SEM (typ elektronové trysky, urychlovací napětí, proud a průměr svazku), CCD kamerou 

a aplikovaným softwarem. [17] 

Při interpretaci difraktogramů jsou využívány následující parametry:  

˗ úhly mezi difrakčními pásy, odpovídají úhlům mezi osnovami difraktujících rovin, 

˗ šířka difrakčních pásů, je úměrná převrácené hodnotě vzdálenosti mezi rovinami 

difraktující osnovy, 

˗ gradient jasu na hranici difrakčních pásů (ostrost hranice), souvisí s elastickou deformací 

krystalové mříže, 
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˗ průsečíky difrakčních pásů (osy zón), základní prvky při analýze difraktogramu. Změny 

jejich vzdáleností představují měřítko elastických pnutí v mřížce. 

˗ celkový kontrast difrakčních pásů vůči pozadí, je měřítkem hustoty dislokací ve vzorku. 

[17] 

2.4.1.3 Příprava vzorků 

Nedostatečná nebo nevhodná příprava vzorku může vést ke špatné nebo nepřesné 

interpretaci dat. Difrakce nastává z hloubky 10 až 50 nm pod povrchem vzorku, tato část 

vzorku by měla být reprezentativní, získávají se z ní krystalografické informace. Povrch 

vzorku nesmí být deformovaný, ničím zakryt, mechanicky poškozen (např. broušením), 

nesmí obsahovat žádné povrchové vrstvy (oxidy, povlaky). Příprava vzorků je podobná jako 

u metalografických výbrusů, tj. řezání, broušení, leštění. Závěrečné doleštění se provádí 

chemicko-mechanicky pomocí SiO2 nebo Al2O3 nebo elektrolyticky. [18] Pro získání 

kvalitních difraktogramů je nutný vysoký proud elektronového svazku, proto je důležitá 

vysoká elektrická vodivost vzorku. Nevodivé vzorky musí být pokryty tenkou vrstvou uhlíku 

nebo amorfního kovu. Kvalita difraktogramu se obecně zvyšuje s rostoucí atomovou 

hmotností materiálu a s rostoucími vazebnými silami mezi atomy. Vyšší urychlující napětí 

umožňuje hlubší proniknutí elektronového paprsku, zatímco vyšší atomová čísla jsou 

spojena s nižšími elastickými středními volnými drahami elektronů, a tedy mělčím průnikem. 

Defekty krystalové mříže, např. dislokace, zhoršují kvalitu difraktogramu. Tato skutečnost 

umožňuje vyhodnotit změny hustoty mřížových defektů ve vzorku. [17] [18] 

2.4.1.4 Příklady aplikací EBSD 

Technika EBSD je často využívána pro studium mikrotextury technických materiálů, 

při studiu rekrystalizace kovových materiálů. EBSD metoda rovněž nachází uplatnění při 

studiu fázových transformací v kovových materiálech. EBSD umožňuje rozšířit studium 

krystalických materiálu v SEM o krystalografické aspekty. Jedná se především o distribuci 

fází, morfologii a velikost zrn, hustotu krystalografických defektů, dezorientaci hranic zrn, 

mikrotexturu materiálu po různých režimech zpracování. [17] 

 

2.4.2 Rtg difrakční analýza 

Rentgenové záření objevil v roce 1895 německý vědec Wilhelm Conrad Röntgen 

(Nobelova cena za fyziku, 1901). Třináct let po jeho objevu potvrdil vlnovou podstatu 

rentgenového záření a objevil difrakci Max von Laue. Se zavedením textury goniometru, 

využitím radioaktivity (Decker a Norton, 1948, Schulz, 1949) a přímými záznamy dat, byla 

zahájena moderní kvantitativní rentgenová analýza. [18] [20] 
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Rentgenové záření je proud fotonů ionizující elektromagnetické záření o energiích 

desítek až stovek keV. Může vznikat třemi způsoby: 

˗ dopadem urychleného elektronu na pevnou podložku, 

˗ změnou dráhy relativistického elektronu – tzv. synchrotronové záření, 

˗ jako vybuzené fluorescenční záření. 

Rentgenovo záření může být dvojího druhu (obr. 2.25): 

Brzdné (spojité) záření 

Vzniká v důsledku náhlého zbrzdění rychle letících elektronů dopadajících na anodu, 

čímž se jejich kinetická energie přemění na energii fotonu rentgenového záření. Brzdné 

záření obsahuje fotony všech vlnových délek od limitní vlnové délky λmin. 

Charakteristické záření 

Urychlený elektron dopadající na anodu, vyrazí elektron z vnitřní elektronové hladiny 

atomu. Atomy s takto vyraženým elektronem se dostávají do excitovaného stavu. Prázdné 

místo obsadí elektron s vyšší energetické hladiny. Při přeskoku elektronu dojde k emisi 

fotonů, ze kterých se skládá charakteristické rentgenové záření. Energie tohoto záření je 

rovna energetickému rozdílu mezi elektronovými hladinami. Charakteristické záření má proto 

čárové spektrum, které je závislé na materiálu anody. 

 

Pro rtg difrakce jsou nejdůležitější charakteristické linie Kα1, Kα2, a Kβ. Vzhledem 

k tomu, že Kα1 a Kα2 linie mají velmi blízké vlnové délky, jsou označovány jako Kα linie. 

Většina metod rtg difrakční analýzy využívá monochromatického záření; které kromě silného 

Kα vrcholu, obsahuje i pík Kβ a spojité spektrum (obr. 2.25). Kβ linie může být snížena 

použitím absorpčního filtru umístěného před detektorem, který je vyroben z materiálu, jehož 

K-absorpční hrana leží právě mezi Kα a Kβ vrcholy, nebo použitím krystalového 

monochromátoru, který při dopadu polychromatického záření na krystal odráží pouze záření 

vlnové délky splňující Braggovu podmínku. [18] 

 

 
Obr. 2.25: Spojité a charakteristické záření. 
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2.4.2.1 Technické vybavení 

Rentgenový difraktometr je tvořen: zdrojem rtg záření (rentgenová trubice, 

synchrotronové záření), goniometrem se vzorkem a detektorem. 

Rentgenová trubice 

Jedná se o evakuovanou skleněnou trubici (Coolidgeova trubice) s katodou a anodou 

(obr. 2.26). Katoda je tvořena žhaveným wolframovým vláknem, ze kterého vylétají 

elektrony. Jsou usměrňovány Wehneltovým válcem do jednoho bodu na anodě. Mezi 

zápornou katodou a kladnou anodou je vysoké napětí (několik desítek až stovek kilovoltů). 

Elektrony jsou vysokým napětím urychlovány a velkou rychlostí dopadají na wolframovou 

anodu. Při dopadu se jejich kinetická energie mění na teplo (více než 99 %) a jen nepatrná 

část se mění na energii fotonů rentgenového záření, vystupujícího z anody. Anoda musí být 

intenzivně chlazena vodou, vzduchem nebo rotací, při které se neustále mění místo dopadu 

elektronového svazku. [18] [21] 

 
Obr. 2.26: Schéma rentgenovy trubice. [18] 

 

2.4.2.2 Rentgenová absorpční analýza 

Rtg difrakční fázová analýza patří mezi nedestruktivní metody. Difrakční spektrum je 

jednoznačnou charakteristikou daného stavu polykrystalického materiálu, neexistují dvě 

různé látky s identickými difrakčními diagramy. 

Kvalitativní analýza 

Při kvalitativní difrakční analýze se polohy difrakčních linií přepočtou s využitím 

Braggovy rovnice na mezirovinné vzdálenosti difraktujících osnov atomových rovin. Kromě 

toho se při interpretaci výsledků rovněž využívají informace o poměrech intenzit jednotlivých 

difrakčních linií. K identifikaci fází na základě zjištěných mezirovinných vzdáleností 

a relativních intenzit se používá rentgenografická kartotéka ASTM. K fázové identifikaci se 

využívají tři nejintenzivnější linie analyzované fáze. [22] 

Kvantitativní analýza 

Ke stanovení koncentrace látky ve vzorku lze použít informace o intenzitě libovolné 

difrakční linie nebo libovolného počtu linií. Teoretickou intenzitu difrakčních linií lze vypočítat 
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ze známé struktury krystalu a parametrů experimentálního uspořádání. Ve směsi látek je 

intenzita dané difrakční linie určité látky Ihkl úměrná její koncentraci c, faktoru četnosti Hhkl 

a čtverci strukturního faktoru Fhkl : [22] 

                  
  .     (16) 

2.4.2.3 Metody studia 

Experimentální metody rtg difrakční analýzy lze dělit podle způsobu registrace 

(fotografické, ionizační) nebo podle stavu zkoumaného vzorku (monokrystal, polykrystalická 

látka, amorfní látky, kapalina, plyn). K neznámějším metodám studia monokrystalů patří 

Weisenbergova metoda (detekce na pohyblivém filmu), metoda rotujícího krystalu nebo 

Laueho metoda (detekce na stacionárním filmu). Polykrystalické látky lze studovat Debye-

Scherrerovou metodou. 

Laueho metoda 

Laueho metoda je nejstarší difrakční technikou. Pracuje se stacionárním krystalem 

a polychromatickým zářením. Z oboru vlnových délek λ (λmin, λmax) jsou vybírány pouze 

paprsky splňující při dané orientaci monokrystalu Braggovu podmínku. Svazek záření 

vycloněný kruhovou štěrbinou o průměru 0,3 - 1 mm dopadá na monokrystalický vzorek 

umístěný na goniometrické hlavě. Difraktované svazky se registrují na rovinný film ve 

vzdálenosti 3 - 5 cm od vzorku. Je-li směr dopadajícího svazku shodný s některým prvkem 

souměrnosti krystalu, jsou skvrny na lauegramu rozloženy symetricky. Přesnost měření 

intenzity při fotografických metodách bývá max. 5 %. Vyšší přesnosti (0,5 - 1) % lze 

dosáhnout automatickými monokrystalovými difraktogramy s vhodným kvatnovým 

detektorem záření. 

Laueho metoda se používá k určení orientace krystalu, jeho souměrnosti a nově také 

k analyzování časově rychle se vyvíjejících dějů probíhajících v krystalové fázi (za využití 

synchrotronového záření a vysoce výkonných počítačů). [21] [23] 

Debye-Scherrerova metoda 

Při Debye-Scherrerově metodě dopadá monochromatický rtg svazek na 

polykrystalický stacionární nebo pohyblivý vzorek ve formě prášku s registrací na fotografický 

film. Prášek se nanese na skleněné vlákno o průměru zhruba 0,3 mm pomocí amorfního 

lepidla (nosič ani lepidlo nesmí dávat vlastní difrakční spektrum), nebo nasype do skleněné 

kapiláry. Při difrakci rtg paprsků na osnovách atomových rovin hkl určité fáze vytváří 

difraktované paprsky površky kužele s vrcholovým úhlem 4θ, kde θ je Braggův úhel. 

Vzdálenost dvou úseků kružnic na filmu (obr. 2.27), které náleží k jednomu difrakčnímu 

kuželu odpovídajícímu difrakci na osnově rovin (hkl), je rovna 2l. Měřením poloh difrakčních 

čar na rozvinutém filmu lze určit difrakční úhly a z nich na základě znalosti vlnové délky 
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použitého monochromatického záření vypočíst pomocí Braggova zákona mezirovinné 

vzdálenosti difraktujících osnov rovin.[20] [22] 

 

 

Obr. 2.27: Debyegram práškového stříbra. [20] 

 

2.4.2.4 Příklady aplikací difrakčních metod 

Rtg záření našlo široké uplatnění při difrakční fázové analýze, kdy lze stanovit fáze 

přítomné ve studovaném vzorku nebo studovat reálné struktury vzorků (vliv strukturních 

defektů na difrakční linie), a rovněž při spektrální analýze. 

Příkladem využití rentgenové analýzy je přesné určení mřížkových parametrů 

polykrystalických látek, určení hustoty, typu tuhých roztoků, určení fázových rozhraní na 

fázových diagramech, měření tloušťky tenkých vrstev, stanovení koeficientů tepelné 

roztažnosti. [21] [22] 

 

2.4.3 Obrazová analýza 

Světelná mikroskopie je nejrozšířenější experimentální technikou používanou pro 

charakterizaci mikrostruktury materiálů. Zdrojem záření je světlo (záření ve viditelné oblasti 

vlnových délek). Světelná mikroskopie je založena na zákonech geometrické optiky (zákon 

o přímočarém šíření světla, o vzájemné nezávislosti paprsků, zákon odrazu a lomu). Při 

interakci paprsku světla a metalografického výbrusu dochází k jevům absorpce a odrazu 

světla. Ke studiu lze použít jak vyleštěné výbrusy, tak i naleptané vzorky. Leptáním se zvýší 

rozdíl v odrazu i rozptylu světla na různých strukturních součástech. 

Optické metody zviditelňování struktury jsou především světlé a tmavé pole, 

polarizované světlo, fázový kontrast, interferenční kontrast a použití filtrů. 

Při odrazu světla může dojít ke změně amplitudy záření nebo může dojít k fázovému 

posunu paprsků odražených od různých míst povrchu vzorku. Kromě pozorování ve světlém 

nebo v tmavém poli se používá k osvětlení vzorku také polarizovaného světla, které kmitá 

v rovině kolmé na směr šíření světla ve všech směrech. Pomocí polarizovaného světla je 

možné rozlišit mezi izotropními a anizotropními materiály. [22] [24] 

2.4.3.1 Technické vybavení 

Hlavní komponenty světelného mikroskopu pro použití v materiálovém inženýrství 

jsou: světelný zdroj, soustava čoček (objektiv, okulár, kondenzorové čočky), držák vzorku. 
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Vzorek je umístěn nad objektivem, a proto hovoříme o invertovaném světelném mikroskopu. 

Nejmenší vzdálenost dvou bodů, které jsou rozlišitelné ve zvětšeném obrazu, udává 

rozlišovací schopnost d: 

   
 

   
 ,     (17) 

λ  vlnová délka použitého zařízení, 

NA = μ.sinθ numerická apertura (vyjadřuje účinnou světlost mikroskopu), 

μ  index lomu prostředí mezi objektivem a vzorkem, 

θ  polovina vrcholového úhlu kužele paprsků vstupujících do objektivu. [22] [25] 

 

2.4.3.2 Příprava vzorků 

Úspěšnost obrazové analýzy je významně závislá na správnosti výběru vzorků 

a jejich přípravě. Na metalografických výbrusech se nesmí vyskytovat prachové částice, 

rysky nebo jiné nežádoucí efekty. 

Při přípravě rovinných metalografických vzorků, tzv. výbrusů, se používá následující 

postup: 

˗ Odběr vzorku. Odebíraný vzorek musí plně charakterizovat studovaný materiál. Minimální 

plocha vzorku musí být 1 cm2. 

˗ Řezání vzorků. Používá se různých technik, např. řezání, vrtání, frézování, rozbrušování. 

Při dělení materiálu dochází ke vzniku tepla, které může vést ke změně struktury, ke 

vzniku povrchové Beilbyho vrstvy nebo k lokálnímu natavení materiálu. Proto se uvolněné 

teplo většinou odvádí použitím různých chladicích kapalin. 

˗ Preparace vzorků. Je nutné fixovat především vzorky malých rozměrů, ve vhodné 

nekovové hmotě. Používá se lisování do pryskyřic za tepla pro vzorky nenáchylné ke 

zvýšené teplotě a tlaku, nebo zalévání vzorků za studena. Některé hmoty používané pro 

fixaci vzorků jsou elektricky vodivé, což usnadňuje studium vzorků za použití řádkovací 

elektronové mikroskopie. 

˗ Broušení. Cílem je dosáhnout rovinného povrchu vzorku s minimálním poškozením. 

Obvykle se používá série SiC brusných papírů s odstupňovanou zrnitostí. 

˗ Leštění. Účelem je odstranění stop (rýh) po broušení a dosažení povrchu s co nejnižší 

drsností. Používá se mechanické leštění na diamantových pastách, Al2O3 nebo 

elektrolytické leštění (vzorek je zapojen jako anoda). 

˗ Naleptání. Vyleštěné výbrusy je nezbytné pro zviditelnění struktury naleptat. Chemické 

leptání se obvykle provádí v roztoku kyselin v alkoholu, leptání lze rovněž provést 

elektrolyticky. Během leptání vzorku dochází k vytváření povrchového reliéfu nebo se 

vytváří oxidická vrstva proměnlivé tloušťky. [25] 
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2.4.3.3 Kvantitativní analýza 

Pořizování metalografických snímků v digitálním formátu umožnilo rozvoj 

automatizované obrazové analýzy, kdy se kvantifikace provádí za použití výpočetní techniky. 

Jednotlivé obrazové body (pixely) se navzájem dotýkají, mohou mít tvar pravidelného 

šestiúhelníku nebo čtverce. Každý obrazový bod je popsán jedinou číselnou hodnotou, tzv. 

hladinou šedi (obr. 2.28). Jako výchozí se většinou používá 8 bitové zobrazení, což odpovídá 

256 hladinám šedi. Absolutně bílé je přiřazena hladina šedi 255 a absolutně černé hladina 

šedi 0. Z histogramu hladin šedi lze vyčíst, jaká je četnost výskytu jednotlivých hladin šedi 

v obraze. Histogram hladin šedi obrazů vhodných pro kvantitativní analýzu musí vykazovat 

nejméně dvě maxima. Splněním této podmínky je možná detekce oblastí v obraze pomocí 

tzv. prahování. [22] 

 

  

Obr. 2.28: a) histogram hladin šedi, b) profil hladin šedi. [22] 

 

Často snímek vyžaduje zlepšení svého vzhledu z estetických důvodů, nebo z důvodů 

získání kvalitních informací. Tyto techniky zlepšování se pohybují od jednoduchých operací, 

jako je nastavení jasu a kontrastu, až na sofistikované a složité prostorové a morfologické 

operace filtrování. 

Existují tři základní způsoby, jak zlepšit zobrazení snímku: 

˗ upravit index intenzity (jas, kontrast, korekce Gama), 

˗ aplikovat prostorové filtry, 

˗ upravit obrazovou frekvenci. 

Digitální zpracování obrazu je specifický druh zpracování obrazu pomocí počítače. 

Aby bylo možné obraz zpracovat počítačem, musí být obraz převeden do číselné podoby. Na 

digitální obraz lze tedy nahlížet jako na dvourozměrnou matici, což umožňuje používat 

k úpravám obrazů různé matematické funkce, např. bodové operace s obrazy, digitální 

filtrace nebo binarizace (segmentace) obrazu. [26] 
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Bodové operace s obrazy 

Při bodových operacích je původní obraz transformován tak, že hladina šedi 

kteréhokoliv obrazového bodu závisí jen na výchozí hodnotě hladiny šedi tohoto obrazového 

bodu a je nezávislá na hladinách šedi sousedních obrazových bodů. K nejjednodušším 

bodovým úpravám digitálních obrazů náleží úprava jasu a kontrastu. 

Digitální filtrace 

Digitální filtraci představuje transformace, při které je obraz měněn tak, že výsledná 

hladina šedi obrazového bodu závisí nejen na počáteční hladině šedi tohoto obrazového 

bodu, ale taky na hladině šedi sousedních pixelů. Při digitální filtraci se rozlišují tzv. lineární 

a nelineární digitální filtry. Obě techniky dosahují výsledků zpracováním obrazů v malých 

oblastech, nazvaných sousední obrazové body. Sousedními obrazovými body se rozumí 

matice 3x3 (např. obr. 2.29), 5x5, 7x7. Obecně platí, čím menší je matice, tím přesnější je 

výsledek. 

-1 0 1 

0 5 0 

-1 0 -1 

Obr. 2.29: Příklad matice filtru 3x3. 

 

Lineární (konvoluční) digitální filtry 

U lineárních digitálních filtrů je výsledná hladina šedi pixelu získaná jako vážený 

průměr hladin šedi sousedních obrazových bodů. Uvažovaný obrazový bod se nachází ve 

středu matice. Váha, která je při výpočtu přiřazena každému ze sousedních pixelů, může být 

různá a je definována tzv. maticí filtru (konvoluční maskou). Z hlediska výsledků, jakými se 

digitální filtry projeví v obraze, lze rozlišit tzv. low-pass filtry a high-pass filtry. 

Low-pass filtry odstraňují (potlačují) vysokofrekvenční změny hladin šedi, což se 

projeví příznivě snížením šumu, ale velmi nepříznivě rozmazáním hran, rozostřují obraz. 

Příkladem je tzv. vyhlazovací filtr, jehož matice obsahuje samé jedničky. 

High-pass filtry zvýrazňují vysokofrekvenční změny šedi, rozostřují pozadí. Příkladem 

je tzv. sharpening (zaostřovací) filtr. 

Sharpening filtr se projeví příznivě zvýšením strmosti hran (rozhraní), ale nevýhodou 

je, že zvyšuje šum v obraze. Vzrůst šumu je obecně úměrný vzrůstu zaostření. Toho se dá 

dosáhnout pomocí techniky zvané "neostré maskování", což v podstatě zaostřuje obraz 

odečtením výsledků low-pass filtru z původního obrazu. 

Nelineární digitální filtry 

Příkladem nelineárního digitálního filtru je tzv. mediánový filtr. Tento filtr upravuje 

obraz tím, že vyhlazuje obrazové body, které se liší od svého okolí. Toho je dosaženo 
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náhradou středové matice v okolí obrazového bodu hodnotou mediánu v okolí obrazového 

bodu. Hladiny šedi v této oblasti jsou uspořádány do vzestupné řady a výslednou hodnotou 

hladiny šedi se pak stává hodnota mediánová (v případě matice 3x3 hodnota pátá, v případě 

matice 5x5 hodnota třináctá). Mediánový filtr snižuje šum v obraze, ale zachovává ostrost 

obrazu. [26] [27] [28] 

Binarizace obrazu 

Jednou z nejdůležitějších operací je segmentace neboli binarizace obrazu, nezbytná 

pro kvantitativní hodnocení obrazů. V obraze jsou vyhledávány oblasti tvořené fází/složkou, 

kterou chceme analyzovat, a následně je obraz převeden do binární formy. Nejčastěji se 

detekce oblastí provádí prahováním. 

Prahování patří k nejjednodušším metodám detekce oblastí v obraze. Výsledkem je 

binární obraz, ve kterém je pixelům detekovaných oblastí přiřazena hodnota 1 (nebo 255) 

a zbývajícím pixelům je přiřazena hodnota 0. Při tomto druhu prahování je nutné, aby 

obrazové body detekovaných oblastí (fází nebo strukturních složek), měly stejný nebo dosti 

podobný jas (hladinu šedi).  

Detekce se dvěma prahy spočívá v tom, že pixel je označen jako bod oblasti, tj. že je 

detekován, jestliže jeho hladina šedi padne do intervalu ga,gb. 

Detekce s jedním prahem gt, kdy obrazové body, jejichž hladina šedi je vyšší (nižší) 

než hodnota prahu, jsou detekovány jako body oblasti (fází, strukturních složek) a zbylé 

obrazové body jsou detekovány jako pozadí. [22] [27] 

2.4.3.4 Aplikace obrazové analýzy 

Mezi základní aplikace světelné mikroskopie náleží stanovení strukturních parametrů, 

jako jsou mikročistota, velikost zrna, mikrostruktura, plošný podíl fází, analýza vztahů mezi 

strukturou a vlastnostmi materiálů. Mohou být pozorovány různé defekty, trhliny, staženiny. 

[22] [25]  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Popis materiálu 

Ke stanovení a vyhodnocení zbytkového austenitu byly použity nacementované díly: 

ozubené kolo z oceli 14 221 (vzorek č. 1) a válcové těleso  34 mm z oceli 14 220 (vzorek 

č. 2). 

Vlastnosti hodnocených ocelí 

Oceli ČSN 14 220 (DIN 1.7131, 16MnCr5), ČSN 14 221 (DIN 1.7147, 20MnCr5) patří 

mezi ušlechtilé konstrukční mangan-chromové oceli určené k cementování, nitridování 

a nitrocementování. Jsou dobře tvářitelné za tepla, po žíhání na měkko i za studena, se 

zaručeným rozmezím prokalitelnosti, jsou dobře obrobitelné a svařitelné. Mají dobrou 

odolnost proti opotřebení po cementačním kalení, vysokou povrchovou tvrdost při 

houževnatosti jádra. Ocel 14 221 v porovnání s ocelí 14 220 má vyšší prokalitelnost a vyšší 

pevnost v jádře při nižší houževnatosti. [29] [30] 

Použití hodnocených ocelí 

Ocel 14 220 se používá na všeobecné strojní součásti vhodné k cementování, pro 

strojní součásti pro zušlechtění do průměru 35 mm. Využívá se velmi tvrdého povrchu při 

zachování velmi pevného jádra. Jedná se např. o vodící čepy, razníky pro vytlačování formy, 

hřídele, ozubená kola, pastorky, ozubené tyče, pístní čepy zubové spojky, vodící tyče, vodící 

lišty, cementované nástroje, měřící nástroje a vedení. [29] 

Ocel 14 221 se používá pro velké strojní součásti k zušlechtění do průměru 40 mm, 

s vysokou pevností v jádře, určené k cementování, např. větší ozubená kola, vačkové 

kotouče, řetězová kola, čepy, talířová kola, hřídele, středně namáhané díly motorových 

vozidel a strojní součásti určené k cementování s vyšší pevností v jádře. [30] 

Chemické složení ocelí [31] [32] 

Tabulka 1: Chemické složení ocelí [hm.%]. 

 C Mn Si Cr P S 

Ocel 14 220 
0,14 
0,19 

1,10 
1,40 

0,17 
0,37 

0,80 
1,10 

max. 
0,035 

max. 
0,035 

Ocel 14 221 
0,17 
0,22 

1,10 
1,40 

max. 
0,40 

1,00 
1,30 

max. 
0,035 

max. 
0,035 
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Tepelné zpracování ocelí a cementování 

Vzorek č. 1; (ozubené kolo z oceli 14 221): 

˗ ohřev na 920 °C; 

˗ výdrž 920°C; 10h15min; 0,9% C; 

˗ výdrž 920°C; 1h20min; 0,7% C; 

˗ ochlazení na 650 °C; 

˗ výdrž 650°C; 1h; 0,7% C; 

˗ ohřev 820 °C; 

˗ výdrž 820 °C; 1h45min; 0,7% C; 

˗ kalení do soli o teplotě 169 °C; 

˗ popouštění 160 °C; 2h30min; ochlazení na vzduchu. 

 

Vzorek č. 2; (válcové těleso  34 mm z oceli 14 220): 

˗ cementování 930°C; 45 min (po sekvencích 5 min), vakuová pec S/W; 

˗ difúze 930 °C; 330 min (pravidelné střídání s cementováním); 

˗ rychlé kalení z 930°C do oleje na teplotu 150 °C, 5 min; 

˗ pomalé kalení do oleje na teplotu 50 °C; 15 min. 

 

Po nezbytné úpravě a přípravě vzorků byla na těchto vzorcích provedena obrazová 

analýza, rtg difrakční analýza, analýza EBSD. 

Mikrostruktura cementační vrstvy 

Mikrostrukturu cementační vrstvy tvořil vysokouhlíkový deskový martenzit a zbytkový 

austenit, jak je vidět na obr. 3.1 a obr. 3.2. Leptání mikrostruktury bylo provedeno v Nitalu. 
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Obr. 3.1: Mikrostruktura cementační vrstvy v hloubce 0,1 mm od povrchu – vzorek č. 1. 

 

 

Obr. 3.2: Mikrostruktura cementační vrstvy v hloubce 0,1 mm od povrchu – vzorek č. 2. 

 

Tvrdost a hloubka cementační vrstvy 

U obou vzorků byla změřena tvrdost a hloubka cementační vrstvy pomocí 

mikrotvrdoměru Leco AMH 2000. Grafickou závislost tvrdosti HV1 na vzdálenosti od povrchu 

znázorňují křivky na obrázku 3.3, kde je vyznačena smluvní hodnota tvrdosti 550 HV, pro 

kterou se stanovuje hloubka difúzní vrstvy. U obou typů ocelí byla naměřena efektivní 

hloubka cementační vrstvy 1,1 mm. 
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Obr. 3.3: Tvrdost vzorků v různé vzdálenosti od povrchu. 

3.2 Popis experimentu 

3.2.1 Obrazová analýza 

Příprava vzorků 

Z obou nacementovaných dílů byly odebrány vzorky tak, že tvořící přímky obecného 

válcového tělesa byly orientovány rovnoběžné s plochou metalografického výbrusu. Vzorky 

byly zalisovány za tepla do preparační hmoty; vzorek č. 1 do univerzální pryskyřice 

(MultiFast), vzorek č. 2 do pryskyřice určené pro SEM (PolyFast). Bylo provedeno broušení 

na brusných papírech SiC do hloubky 0,1 mm. Následně byly vzorky mechanicky vyleštěny 

pomocí diamantové suspenze. Před samotným vyhodnocením mikrostruktury byly vzorky 

leptány opakovaně v roztoku 4% HNO3 v ethanolu (Nital) pro dosažení co nejlepšího 

kontrastu mezi martenzitem a zbytkovým austenitem. Kvalita metalografických výbrusů hraje 

významnou roli pro správné vyhodnocení obrazu pomocí obrazové analýzy. 

Popis metody hodnocení 

Dokumentace mikrostruktury cementační vrstvy byla pořízena pomocí 

metalografického optického mikroskopu Zeiss Axio Observer A1m a softwaru Axio Vision 4.8 

při zvětšení mikroskopu 1000x. Dobře připravené metalografické výbrusy zajistily, že 

dokumentace mikrostruktury byla pořízena přímým sejmutím obrazu bez použití tzv. 

Extended Focus, který nerovnoměrně zaostřený obraz upravuje skládáním z dílčích 

fotografií. 

Podíl zbytkového austenitu byl hodnocen z fotografií, které byly upraveny za použití 

delinearizačního filtru a ve stavu bez úpravy delinearizací. 

https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=914&q=Extended+Focus&spell=1&sa=X&ei=cPlVVYKbAYGZsgHO6ICADQ&ved=0CBkQvwUoAA
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Delinearizace byla provedena pomocí programu Gray Level Analyser za použití 

delinearizačního filtru. Při použití filtru se snižuje rozptyl jednotlivých hladin šedi, což vede 

k ostrému rozhraní. Velikost matice byla nastavena 5x5 a prahová úroveň pro Sobelův 

operátor na hodnotu 20 až 30 pro jednotlivé vzorky či fotografie. 

Ke stanovení podílu zbytkového austenitu byl použit program Image-Pro Analyzer 

7.0. Postup úpravy obrazu až po stanovení podílu zbytkového austenitu byl následující: 

˗ převedení obrazu do 8 bitové škály (scale) v 256 hladinách úrovni šedi; 

˗ úprava obrazu: v některých případech byla použita gama korekce nebo filtr sharpening 

(matice 5x5); 

˗ stanovení hladiny šedi metodou prahování ze dvou maxim histogramu hladin šedi (větší 

maximum – martenzit, menší maximum – zbytkový austenit). 

˗ provedení výpočtu pomocí zvolené funkce „per area“, která počítá podíl plochy objektů 

k celkové ploše obrázku. 

3.2.1.1 Porovnání různých technik úpravy obrazu 

U vzorku č. 1 bylo provedeno porovnání stanovení zbytkového austenitu 

v nacementované vrstvě za použití různých technik úpravy obrazu. Jas a kontrast byl 

ponechán původní, gama korekce byla nastavena 1,0 (výchozí) nebo 0,5. Byly hodnoceny 

obrazy bez použití delinearizačního filtru, s použitím delinearizačního filtru a s použitím 

sharpening filtru. 

Střední hladina šedi byla stanovena z průměru dvou maxim na histogramu (větší pík 

patří martenzitu, menší pík zbytkovému austenitu). V případě vyhodnocení bez delinearizace 

byla stanovena hladina šedi pro výpočet podílu zbytkového austenitu subjektivně, protože 

v histogramu chybělo druhé maximum. Prahování bylo provedeno manuálně tak, aby byla co 

nejlépe pokryta místy výskytu zbytkového austenitu. Obdobně tomu bylo i při prahování 

obrazu upraveného pomocí sharpening filtru. 

Jednotlivé úpravy jsou znázorněny na následujících obrázcích (3.4 až 3.7). 
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Bez delinearizace 

 

Obr. 3.4: Úprava obrazu, prahovaní, stanovení střední hladiny šedi obrazu bez delinearizace. 

S delinearizací 

 

Obr. 3.5: Úprava obrazu, prahovaní, stanovení střední hladiny šedi delinearizovaného 

obrazu. 
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Obr. 3.6: Stanovení střední hladiny šedi 128 ze dvou maxim 62 a 193. 

Sharpening filtr 

 

Obr. 3.7: Úprava obrazu, prahovaní, stanovení střední hladiny šedi obrazu upraveného 

sharpening filtrem. 

 

Vyhodnocení zbytkového austenitu při použití různých technik úpravy obrazu 

Stanovení podílu zbytkového austenitu a označení použitých technik úpravy obrazu 

u vzorku č. 1 je uvedeno v tabulce 2. Jsou zde také uvedeny rozdíly v minimální a maximální 

hladině šedi; přičemž hladina, která je považovaná na základě histogramu za optimální, je 

tučně. Na obrázcích 3.8 až 3.10 jsou ukázány profily hladiny šedi a obrazy struktury vzorku 

po aplikaci dané techniky filtrace obrazu a při použití dvou hodnot funkcí gama. Úsečka 

vyznačená v obraze struktury udává výseč, ze které byl stanoven profil hladiny šedi. 
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Tabulka 2: Vzorek č. 1. Stanovení podílu zbytkového austenitu za použití různých filtrů. 

Bez úpravy obrazu (bez delinearizačního filtru) 

 
Detekční 
hladina 

Podíl ZA 
[%] 

 
Detekční 
hladina 

Podíl ZA 
[%] 

gama 1,0 
subjektivně 

137 17,64 

gama 0,5 
subjektivně 

83 18,06 

147 13,91 93 14,60 

157 10,89 103 11,73 

rozdíl mezi min. a max.: 6,74 % rozdíl mezi min. a max.: 6,33 % 

 

S delinearizačním filtrem, prahová úroveň pro Sobelův operátor 30 

 
Detekční 
hladina 

Podíl ZA 
[%] 

 
Detekční 
hladina 

Podíl ZA 
[%] 

matice 5x5 
gama 1,0 
píky 27, 163 

126 20,23 
matice 5x5 
gama 0,5 
píky 35, 155 

85 14,96 

136 17,26 95 14,28 

146 14,96 102 11,18 

rozdíl mezi min. a max.: 5,27 % rozdíl mezi min. a max.: 3,77% 

 

Sharpening filtr 

 
Detekční 
hladina 

Podíl ZA 
[%] 

 
Detekční 
hladina 

Podíl ZA 
[%] 

matice 5x5 
gama 1,0 
subjektivně 

126 19,58 
matice 5x5 
gama 0,5 
subjektivně 

88 13,99 

136 15,78 98 11,66 

146 12,71 108 9,79 

rozdíl mezi min. a max.: 6,87 % rozdíl mezi min. a max.: 4,21 % 
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a) 

 

 

b) 

Obr. 3.8: Vzorek č. 1. Profil hladiny šedi a obraz struktury vzorku bez aplikace delinearizačního filtru při použití gama funkce a) 1,0, b) 0,5. 
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a) 

 

 

b) 

Obr. 3.9: Vzorek č. 1. Profil hladiny šedi a obraz struktury vzorku po aplikaci delinearizačního filtru (prahová úroveň pro Sobelův operátor 30) při 

použití gama funkce a) 1,0, b) 0,5. 
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a) 

 

 

b) 

Obr. 3.10: Vzorek č. 1. Profil hladiny šedi a obraz struktury vzorku po aplikaci sharpening filtru při použití gama funkce a) 1,0, b) 0,5. 
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Z tabulky 2 je patrné, že nastavení správné hladiny šedi má významný vliv na 

výsledné hodnoty podílu zbytkového austenitu. Každá úprava obrazu, ať už při použití filtrů 

nebo gama funkce, má opět vliv na výsledné hodnoty podílu zbytkového austenitu. 

Univerzální nastavení gama funkce na hodnotu 0,5 není vždy ideální, protože v případě 

použití delinearizačního a sharpening filtru byla zjištěna nižší hodnota podílu zbytkového 

austenitu, než když byla gama funkce ponechána na hodnotě 1,0. Při použití gama funkce 

0,5 byl však rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou podílu zbytkového austenitu pro 

různé hladiny šedi menší, než když byla gama funkce ponechána na hodnotě 1,0. Jako 

výhodné se jeví použití delinearizačního filtru. V tomto případě byl zjištěn nejnižší rozdíl mezi 

minimální a maximální hodnotou podílu zbytkového austenitu v závislosti na nastavení 

hladiny šedi, která byla použita pro prahování. Neexistuje univerzální technika úpravy obrazu 

a nastavení hladiny šedi, protože každý obraz je originální a je ovlivněn přípravou vzorků, 

nastavením mikroskopu, technikou úpravy obrazu a jeho vyhodnocením. 

Z obr. 3.8 až 3.10 je vidět vliv použité gama funkce a filtrů na profil hladiny šedi. 

Gama funkce snižuje hodnotu hladiny šedi a posouvá píky maxim v histogramu hladin šedi 

směrem doleva. Při použití delinearizačního filtru je vidět ostrý přechod hladin šedi mezi 

martenzitem a zbytkovým austenitem, což bylo patrné také z histogramu hladin šedi na 

obr. 3.6. To umožnilo lepší prahování obrazu a zároveň se snížil vliv hodnoty pro prahování. 

3.2.1.2 Stanovení podílu zbytkového austenitu, vzorek č. 1 

Na základě výše uvedených porovnání v kap. 3.2.1.1 byl pro hodnocení podílu 

zbytkového austenitu vzorku č. 1 použit nejvhodnější postup pro úpravu obrazu, který byl 

následující:  

˗ aplikace delinearizačního filtru, matice 5x5, prahová úroveň pro Sobelův operátor 30; 

˗ gama funkce 1,0 

˗ prahování na hladinu šedi: 136 (maxima 84 a 187). 

 
Bylo hodnoceno 18 náhodně vybraných zorných polí. Prvních pět zorných polí bylo 

nasnímáno samostatně před tím, než byl vzorek použit ke stanovení zbytkového austenitu 

rtg difrakční analýzou. Zbylých 13 zorných polí bylo nasnímáno po opakovaném odleštění 

vzorku a naleptání až po rtg difrakci. Všechna zorná pole pak byla hodnocena stejným 

postupem, jak je uvedeno výše. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 3. 

Na obrázku 3.11 je vidět výchozí struktura vzorku a upravený obraz s vyznačenými 

oblastmi zbytkového austenitu. 
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Tabulka 3: Vzorek č. 1: Stanovení podílu zbytkového austenitu. 

měření 
Podíl zbytkového 

austenitu [%] 

 

měření 
Podíl zbytkového 

austenitu [%] 

1 17,26 10 15,29 

2 17,06 11 14,21 

3 18,82 12 15,98 

4 19,57 13 14,20 

5 17,69 14 15,99 

6 14,07 15 16,24 

7 15,96 16 14,30 

8 17,84 17 15,27 

9 17,43 18 16,08 

Střední hodnota: 16,29 % 

Chyba střední hodnoty: 0,75 % 

 

  

a) b) 

Obr. 3.11: Struktura vzorku č. 1 a) výchozí struktura, b) upravený obraz pro obrazovou 

analýzu, delinearizační filtr (prahová úroveň pro Sobelův operátor 30), gama 1,0, hladina 

šedi 136. 

 
Z tabulky 3 je patné, že u prvních pěti měření byla hodnota podílu ZA o něco vyšší 

než u zbývajících 13 zorných polí. Projevil se zde vliv přípravy vzorku a snímání obrazu, 

které proběhlo na dvakrát, tedy před rtg difrakcí a po ní. Střední hodnota podílu zbytkového 

austenitu však byla stanovena ze všech 18 náhodně vybraných zorných polí vzorku č. 1 

a byla jištěna 16,29 ± 0,75 %. 
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3.2.1.3 Stanovení podílu zbytkového austenitu, vzorek č. 2 

Stejně jako v případě vzorku č. 1 byl pro úpravu obrazu vzorku č. 2 zvolen 

nejvhodnější postup, který byl následující: 

˗ aplikace delinearizačního filtru, matice 5x5, prahová úroveň pro Sobelův operátor 35; 

˗ gama funkce 1,0 

˗ prahování na hladinu šedi: 136 (maxima 84 a 184). 

Hodnoceno bylo 10 náhodně vybraných zorných polí, ze kterých byl zjištěn podíl 

zbytkového austenitu, který je uveden v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Vzorek č. 2: Stanovení podílu zbytkového austenitu z náhodně vybraných 

zorných polí. 

měření 
Podíl zbytkového 

austenitu [%] 

 

měření 
Podíl zbytkového 

austenitu [%] 

1 10,87 6 10,09 

2 12,33 7 11,88 

3 10,75 8 10,81 

4 12,56 9 11,35 

5 11,20 10 11,76 

Střední hodnota: 11,35 % 

Chyba střední hodnoty: 0,49 % 

 

U vzorku č. 2 bylo dále provedeno hodnocení zbytkového austenitu v místech měření 

metodou EBSD (světlá místa na obrázku 3.12) pro srovnání obsahu podílu zbytkového 

austenitu metodou obrazové analýzy a metodou EBSD. 

Před samotným vyhodnocením mikrostruktury byly vzorky leptány slabě roztokem 

4% HNO3 v ethanolu (nital), což umožnilo zviditelnit kontaminační plochy EBSD analýzy. 

Poté byly provedeny čtyři vtisky mikrotvrdoměrem Vickers, pro fixaci oblasti EBSD. 

A následně byl vzorek znovu odleštěn a naleptán nitalem pro zviditelnění martenzitické 

struktury a zbytkového austenitu na celé ploše výbrusu (obr. 3.12). 

Vyhodnocení obrazu po  použití delinearizačního filtru (matrice 5x5, prahová úroveň 

Sobelova operátoru 35), za použití gama funkce 1,0 je uvedeno v tabulce 5. Na obrázku 3.13 

je výchozí struktura vzorku č. 2 a struktura vzorku č. 2 po úpravě obrazu v místě analýzy 

EBSD. 
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Tabulka 5: Vzorek č. 2. Stanovení podílu zbytkového austenitu v místech analýzy EBSD. 

Měření 1 

 
Detekční 
hladina 

Zbytkový 
austenit [%] 

matice 5x5 
gama 1,0 
píky 62, 193 

118 13,27 

128 12,39 

138 11,27 

 

Měření 2 

 
Detekční 
hladina 

Zbytkový 
austenit [%] 

matice 5x5 
gama 1,0 
píky 63, 202 

122 15,71 

132 14,85 

142 13,98 

 

Měření 3 

 
Detekční 
hladina 

Zbytkový 
austenit [%] 

matice 5x5 
gama 1,0 
píky 52, 194 

113 15,52 

123 14,41 

133 13,07 

 

Střední hodnota: 13,88 % 

Chyba střední hodnoty: 1,48 % 

 

 

Obr. 3.12: Vzorek č. 2, místa, ve kterých bylo provedeno měření EBSD (světlé čtverečky). 

 

1 2 3 
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a) b) 

Obr. 3.13: Vzorek č. 2. a) výchozí struktura, b) struktura po úpravě obrazu, delinearizační filtr 

(prahová úroveň pro Sobelův operátor 35), gama 1,0, hladina šedi 127 (měření 1, střed, 

v místě provedení EBSD analýzy). 

Střední hodnota podílu zbytkového austenitu z 10 náhodně vybraných zorných polí 

vzorku č. 2 je 11,35 ± 0,49 %a ze tří měření v místě, kde byla provedena analýza EBSD, je 

13,88 ± 1,48 %. 

 

3.2.2 Rtg difrakční analýza 

Podíl zbytkového austenitu byl hodnocen rtg difrakční analýzou na obou vzorcích. 

Příprava vzorků 

Pro rtg difrakční analýzu byly použity stejné vzorky jako pro hodnocení podílu 

zbytkového austenitu. Vzorky byly použity v nenaleptaném stavu. 

Popis měření 

Měření obsahu zbytkového austenitu probíhalo na přístroji Bruker-AXS D8 Advance 

(Německo) s 2θ/θ geometrií měření a s pozičně citlivým detektorem LynxEye za podmínek: 

záření CoKα/Fe filtr, napětí 40 kV, proud 40 mA, divergentní clona 0.28°, krokový režim 

s krokem 0.014° 2θ, s celkovým časem na kroku 1,25 s (sumace pěti měření s krokem 

0,25 s) a s digitálním zpracováním výsledných dat. Pro měření a vyhodnocování byly použity 

programy Bruker Diffrac Suite. 

Pro kvalitativní vyhodnocení byla použita databáze difrakčních dat PDF-2, verze 2011 

(International Centre for Diffraction Data, Pensylvania, USA). 

Pro kvantitativní analýzu byl použit program Bruker Topas verze 4.2 s mírně 

upravenou Rietveldovou metodou strukturní analýzy z práškové difrakce. 
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Vyhodnocení 

Výsledky kvantitativních analýz jsou uvedeny v tabulce 6. V tabulce jsou uvedeny 

i parametry charakterizující přesnost kvantifikace difrakčního záznamu Rwp (dosažená chyba 

interpolace) a přesnost interpolace difrakčního záznamu pomocí vypočteného difrakčního 

záznamu Rexp (odhad nejnižší možné chyby při daných podmínkách). Tabulka 7 uvádí 

mřížkové parametry martenzitu a austenitu. 

V obou případech bylo provedeno jenom jedno měření, proto zde nejsou uvedeny chyby 

střední hodnoty měření. 

 

Zpracované difraktogramy jsou uvedeny na obr. 3.14 a 3.15. Na grafech je modře 

znázorněna měřená křivka, červeně je vyznačen proklad modelem, který odpovídá 

kvantifikaci, šedou barvou je vyznačena diferenční křivka. 

 

Tabulka 6: Výsledky hodnocení obsahu zbytkového austenitu metodou rtg difrakce. 

Podíl fáze [%] 

 Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

Fe-γ (austenit) 25,72 28,33 

Fe-α (martenzit) 74,28 71,67 

Rwp 3,96 3,83 

Rexp 3,09 2,94 

 

Tabulka 7: Mřížkové parametry austenitu a martenzitu. 

 Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

Fe-γ a0 [nm] 3,59188 3,59545 

Fe-α a0 [nm] 2,87419 2,87141 
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Obr. 3.14: Difraktogram vzorku č. 1. 

 

 

Obr. 3.15: Difraktogram vzorku č. 2. 

 

Rtg difrakční analýzou byla stanovena hodnota zbytkového austenitu u vzorku č. 1 

25,72 % a u vzorku č. 2 28,33 %. V případě provedené analýzy metodou rtg difrakce se 
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mohlo projevit nadhodnocení obsahu zbytkového austenitu díky použité cloně, tzn. že 

měření probíhalo po celé šířce vzorku, zatímco hloubce 0,1 mm pod povrchem odpovídal 

pouze střed vzorku. 

 

3.2.3 EBSD 

Pro vyhodnocení vzorků metodou EBSD byl použit pouze vzorek č. 2. Vzorek č. 1 

nebylo možné analyzovat touto metodou, neboť byl vzorek již dodán zalitý v nevodivé 

pryskyřici. Aby bylo možné vzorek analyzovat, musel by se z této pryskyřice vyjmout a znovu 

zalít do pryskyřice vodivé. Což by znamenalo nové broušení a leštění, čímž by se změnila 

stanovovaná hloubka nacementovaní (tj, 0,1 mm pod povrchem). 

Příprava vzorků 

Vzorek byl zalisován za tepla do pryskyřice určené pro SEM (PolyFast). Následně byl 

vzorek dobroušen sérií SiC brusných papírů s odstupňovanou zrnitostí do hloubky 0,1 mm 

a mechanicky vyleštěn pomocí diamantové suspenze a koloidního roztoku SiO2: 

 zrnitost 3 µm: 3 min 

 zrnitost 1 µm: 4 min 

 zrnitost 0,25 µm: 5 min 

 zrnitost 0,1 µm: 7 min 

 

Popis měření 

Měření bylo provedeno na přístroji Quanta FEG (Field Emision Gun) 450 od výrobce 

FEI s detektorem HIKARI. Vzorek byl umístěn do přístroje a postupně byl proveden náklon 

držáku vzorku o úhel 70° vůči horizontální rovině. (obr. 3.16). 

 

° 

Obr. 3.16: Umístění vzorku v komoře SEM. 
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Mikroskop skenuje vybrané zorné pole bod po bodu se zadaným krokem z levého 

horního rohu do pravého spodního rohu za podmínek: 

˗ doba analýzy: 8 h, 

˗ krok 0,1 μm, 

˗ rychlost: 65 difraktogramů/s, 

˗ minimální velikost zrna: 5 pixelů. 

 
Popis metody hodnocení 

Vztah zvoleného směru v souřadném systému vzorku k významným 

krystalografickým směrům analyzovaného krystalu znázorňuje inverzní pólový obrazec, který 

se zakresluje do základního stereografického trojúhelníku. Po přiřazení vhodné barvy 

různým oblastem plochy základního stereografického trojúhelníku lze každému 

analyzovanému pixelu ve studované oblasti přiřadit takovou barvu, která je jedinečná podle 

polohy průmětu zvoleného směru v souřadném systému vzorku do inverzního pólového 

obrazce. Aplikací tohoto barevného kódování na všechny analyzované body vznikne 

dvourozměrná „orientační mapa“ nebo „mapa inverzního pólového obrazce“ („Inverse Pole 

Figure Map“, IPF) (obr. 3.17), která se sestrojuje vždy pro jeden zvolený makroskopický 

směr v souřadném systému vzorku. [23] 

 

Obr. 3.17: Krystalová orientační mapa pro polykrystalický kubický materiál. [23] 

 
Popis metod filtrace 

V orientačních mapách může dojít k potížím s identifikací některé orientace, např. na 

hranicích zrn, kde jsou často difraktogramy složeny ze dvou superponovaných difrakčních 

obrazců z obou krystalových mřížek oddělených hranicí zrn. To může vést k chybné 

indexaci. Pomocí parametru CI (Index spolehlivosti, Confidence Index) lze provést filtraci 

obrazu („Clean-Up“), která může zahrnovat několik typů filtrací. Index spolehlivosti nabývá 

hodnot 0 až 1. Pro difraktogramy, které nelze oindexovat, má hodnotu -1. S klesající 
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spolehlivostí indexace difraktogramů se odstín pixelů stává sytějším (tmavším), 

neoindexované pixely mají černý kontrast. 

˗ Grain CI standardization – přiřadí průměrný CI všem bodům, které splňuji definici zrna 

(obr. 3.18) na základě limitní hodnoty dezorientace sousedících pixelů a minimální 

velikosti zrna v pixelech. Nedochází ke změně orientace jednotlivých chybných datových 

bodů (je nedestruktivní). 

 

Obr. 3.18: Schéma funkce filtru Grain CI standartization. [33] 

 
˗ Grain dilation – je morfologická operace zvětšení zrna, dilatace. Dilatační algoritmus 

vyhledá na základě zadaných parametrů zrna (minimální velikost zrna je 5 pixelů), která 

nebudou přiřazena k žádnému zrnu (zrna o velikosti 1-4 pixely), a následně je přiřadí 

k tomu ze sousedních zrn, které disponuje nejvyšším CI (obr. 3.19), což vede ke změně 

orientace přiřazovaných pixelů (destruktivní postup). [33] [34] 

 

Obr. 3.19: Schéma funkce filtru Grain dilation. [33] 

 

Vyhodnocení měření 

Vyhodnocení nasnímaných dat bylo provedeno v programu OIM (Orientation Imaging 

Microscopy) 6.0. Průměrný index spolehlivosti byl 0,25, počet analyzovaných bodů: 

1 776 649. Byla analyzována tři místa na ploše vzorku č. 2 (obr. 3.20) bez filtrace, s použitím 

filtrace Grain IC standardization a Grain dilation. Výsledky stanovení podílu zbytkového 

austenitu jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Nasnímaná data bez filtrace 

Nejprve byla získána při automatickém mapování orientací ve zvolených oblastech 

vzorku č. 2 potřebná difrakční data. Tato data byla zpracována s cílem získat: 

˗ orientační mapy IPF pro směr ND (kolmice k povrchu vzorku, 001), 
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˗ mapy kvality zobrazení (IQ), kde odstín jednotlivých pixelů odpovídá kvalitě difrakčních 

dat, 

˗ fázové mapy, tj. distribuce martenzitu a zbytkového austenitu. 

Výsledky EBSD analýzy bez použití filtrace difrakčních dat (surová data) jsou uvedeny na 

obr. 3.20. 

Nasnímaná data zpracovaná filtrací Grain CI standardization 

Byla provedena filtrace (Clean Up) za pomocí parametru CI k odstranění špatně 

indexovaných pixelů (tmavý kontrast). Byl použit filtr Grain CI standardization. Filtrované 

výsledky EBSD analýzy jsou uvedeny na obr. 3.21. 

Nasnímaná data zpracovaná filtrací Grain dilation 

V tomto případě byla provedena filtrace (Clean Up) naměřených dat pomocí 

parametru CI k odstranění špatně indexovaných pixelů (tmavý kontrast). Byl použit filtr Grain 

dilation. Výsledky EBSD analýzy jsou uvedeny na obr. 3.22. 
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a) b) 

  

c) d) 

Obr. 3.20: Vzorek č. 2. Výsledky EBSD analýzy (bez filtrace), a) IPF mapa pro směr 001 

(kolmice k povrchu, ND), b) legenda k obr. 3.20a, c) mapa kvality zobrazení (IQ), d) fázová 

mapa, červená – martenzit, zelená – austenit. 

  

20 m 

20 m 20 m 
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a) b) 

  

c) d) 

Obr. 3.21: Vzorek č. 2. Výsledky EBSD analýzy zpracované za použití filtrace Grain CI 

standardization, a) IPF mapa pro směr 001 (ND), b) legenda k obr. 3.21a, c) mapa kvality 

zobrazení (IQ), d) fázová mapa, červená – martenzit, zelená – austenit. 

  

20 m 

20 m 20 m 
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a) b) 

  

c) d) 

Obr. 3.22: Vzorek č. 2. Výsledky EBSD analýzy zpracované za použití filtrace Grain dilation, 

a) IPF mapa pro směr 001 (ND), b) legenda k obr. 3.22a, c) mapa kvality zobrazení (IQ), 

d) fázová mapa, červená – martenzit, zelená – austenit. 

  

20 m 

20 m 20 m 
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Tabulka 8: Podíl zbytkového austenitu. 

Podíl zbytkového austenitu [%] 

Zpracování dat Místo 1 Místo 2 Místo 3 
Střední 
hodnota 

Chyba střední 
hodnoty 

Bez Clean Up 6,1 4,2 3,8 4,7 1,39 

Grain CI 
standardization 

6,6 4,5 4,2 5,1 1,48 

Grain dilation 6,7 4,3 4,3 5,1 1,57 

 

Metodou EBSD byla u vzorku č. 2 bez použití jakéhokoliv filtrování dat (Clean up) 

stanovena střední hodnota podílu zbytkového austenitu 4,7 ± 1,39 %. S použitím výše 

popsaných filtrů difrakčních dat je střední hodnota 5,1 ± 1,57 % pro Grain CI standartization 

a 5,1 ± 1,57  % u Grain dilation. Filtrace nasnímaných dat dosahuje téměř stejných výsledků 

jako bez použití filtrů. V tomto případě tedy použití filtrů nemělo vliv na výsledné hodnoty 

podílu zbytkového austenitu. 

Nízký stanovený podíl zbytkového austenitu za použití techniky EBSD může částečně 

souviset se skutečností, že na obrázcích fázových map se vyskytují oblasti s tmavým 

kontrastem, kde byla analýza difraktogramů neúspěšná, tj. difraktogramy nemohly být 

přiřazeny ani k austenitu ani k feritu (martenzitu). Tyto oblasti nebyly při kvantifikaci 

přítomných fází uvažovány. Problémy s interpretací difraktogramů souvisí s charakterem 

mikrostruktury studovaného vzorku – martenzit s vysokou hustotou dislokací, vysoká četnost 

hranic zrn a mezifázových rozhraní. 

 

3.2.4 Porovnání výsledků 

Porovnání získaných výsledků hodnocení podílu zbytkového austenitu ve vzorcích 

č. 1 a č. 2 metodou obrazové analýzy snímků ze světelného mikroskopu, rtg difrakcí 

a technikou EBSD je uvedeno v tabulce 9. 

 
Tabulka 9: Porovnání výsledků hodnocení podílu zbytkového austenitu. 

Podíl zbytkového austenitu [%] 

 
Obrazová analýza 

SM 
Rtg difrakce 3) EBSD 

Vzorek č. 1 16,29 ± 0,75 25,72 nebylo hodnoceno 4) 

Vzorek č. 2 
11,35 ± 0,49 1) 

13,88 ± 1,48 2) 28,33 4,7 ± 1,39 

 
1) střední hodnota podílu zbytkového austenitu z 10 měření – náhodně vybraná pole 
2) střední hodnota podílu zbytkového austenitu ze 3 měření – místa hodnocená EBSD 
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3) hodnota podílu zbytkového austenitu z 1 měření, nelze spočítat chybu měření 
4) nebylo možné provést měření EBSD technikou z důvodu nevhodně připraveného vzorku 
 

Zjištěné rozdíly v podílu zbytkového austenitu odpovídají trendům, které jsou popsány 

v odborné literatuře. Obvykle se největší podíl zbytkového austenitu naměří za použití 

techniky rtg difrakce, podíl austenitu naměřený pomocí obrazové analýzy snímků ze 

světelného mikroskopu může být až o 10% nižší.   
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4 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo hodnocení podílu zbytkového austenitu v ocelích 

14 220 a 14 221, které byly nacementovány a následně tepelně zpracovány. Obsah 

zbytkového austenitu v cementační vrstvě byl stanoven metalograficky pomocí obrazové 

analýzy, rtg difrakční analýzou a metodou EBSD. Úkolem bylo porovnat použité metody ke 

stanovení podílu zbytkového austenitu. 

Teoretická část byla věnována tepelnému zpracování ocelí, především technologii 

cementování, popisu ocelí vhodných k cementování, popisu martenzitické transformace 

a zbytkového austenitu, zabývala se základními principy jednotlivých metod hodnocení 

zbytkového austenitu. 

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na porovnání použitých metod 

k hodnocení podílu zbytkového austenitu v cementačních vrstvách. Byla popsána příprava 

vzorků, popis postupů při získávání výsledků metodami rtg difrakce, EBSD a obrazové 

analýzy, interpretace a porovnání dosažených výsledků. 

Použité oceli 14 220 (vzorek č 2) a 14 221 (vzorek č. 1) jsou obě ušlechtilé 

konstrukční mangan-chromové oceli určené k cementování s vysokou povrchovou tvrdostí 

při zachování houževnatého jádra. Mají podobné chemické složení, ocel 14 221 má nepatrně 

vyšší obsah uhlíku a chromu oproti oceli 14 220. 

Při interpretaci výsledků obrazovou analýzou byl nejprve zjišťován vliv použití různých 

technik úpravy obrazu, gama funkce a nastavení různých filtrů, na výsledky hodnocení 

zbytkového austenitu. Použití delinearizačního a sharpening filtru zvyšuje ostrost profilu 

hladin šedi a snižuje rozdíl hodnot zbytkového austenitu na různých detekčních hladinách. 

Nižší hodnota gama funkce (0,5) vede ke ztmavnutí obrazu a zvýšení podílu zbytkového 

austenitu při hodnocení bez delinearizačního filtru, naopak s použitím delinearizačního filtru 

nebo sharpening filtru se obsah zbytkového austenitu naopak snižuje. Významnou roli při 

použití obrazové analýzy hraje příprava metalografického výbrusu, zejména intenzita 

naleptání vzorku. Z výsledků stanovení podílu zbytkového austenitu lze usoudit, že se jedná 

o velmi citlivou metodu a neexistuje univerzální technika úpravy obrazu a nastavení hladiny 

šedi k vyhodnocení různě připravených vzorků. Každý obraz je originální a je ovlivněn 

přípravou vzorků, nastavením mikroskopu, technikou úpravy obrazu a jeho vyhodnocením. 

Rtg difrakční analýzou byla stanovena vyšší hodnota zbytkového austenitu, což 

mohlo být způsobeno tím, že měření probíhalo přes celou šířku vzorku, nikoli jen v jeho 

středu, který odpovídal hloubce 0,1 mm pod povrchem. 

Pro vyhodnocení vzorků metodou EBSD byl použit pouze vzorek č. 2. Vzorek byl 

vyhodnocen podobně jako u obrazové analýzy bez korekce a za použití různých filtrů. 

Jednotlivé výsledky se od sebe příliš nelišily, použití filtrů ke stanovení podílu zbytkové 
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austenitu nemělo vliv na vyhodnocení. Vzorek č. 1 byl dodán zalitý v nevodivé pryskyřici. 

Nová příprava vzorku by vedla ke zmenšení difúzní vrstvy a tedy i ke značnému zkreslení 

výsledků. 

Nejvyšší obsah zbytkového austenitu byl získán z rtg difrakční analýzy, nejnižší pak 

analýzou EBSD. Zjištěné rozdíly v podílu obsahu zbytkového austenitu odpovídají trendům, 

které jsou popsány v odborné literatuře. Obvykle se největší podíl zbytkového austenitu 

naměří za použití techniky rtg difrakce, podíl austenitu naměřený pomocí obrazové analýzy 

snímků ze světelného mikroskopu může být až o 10 % nižší. 

Závěrem lze říci, že ani jedna z metod není univerzální pro stanovení podílu 

zbytkového austenitu v nauhličené vrstvě mangan-chromových ocelí a velmi záleží na 

přípravě vzorku a dílčích krocích provedených v jednotlivých metodách měření. 
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