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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá chemicko-tepelným zpracováním, cementací podeutektoidní 

oceli, ze které byla vyrobena speciální ozubená kola.  

Teoretická část je zaměřena na různé způsoby chemicko-tepelného zpracování ocelí a na 

základní procesy, které u CHTZ probíhají. Jsou zde charakterizována různá cementační 

prostředí a porovnána tepelná zpracování po cementaci. V teoretické části jsou také rozebrány 

vlastnosti a mikrostruktura cementovaných vrstev.  

Praktická část popisuje postup cementace ozubených kol a zabývá se analýzou 

mikrostruktury, ve které se objevuje nežádoucí karbidické síťoví. Dosažená hloubka 

cementované vrstvy byla ověřena měřením mikrotvrdosti. 

Klíčová slova 

Chemicko-tepelné zpracování, cementace, cementační vrstva, tvrdost, mikrostruktura, 

ozubené kolo. 

 

Abstract 

This thesis deals with the issue of chemical heat treatment, carburizing of hypo eutectoid steel 

from which a special gears had been produces.  

The theoretical part focuses on different ways of chemical heat treatment of steels and basic 

processes which take place during chemical heat treatment. There are characterized different 

carburizing environments and compared the heat treatment after carburizing. The theoretical 

part also analyses the properties and microstructure of carburized layers. 

The practical part describes the procedure for gears carburizing and deals with the analysis of 

microstructures, where appears undesirable carbides. Reached case hardened depth was 

verified by measuring if microhardness. 
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1. ÚVOD 

Ozubené kolo je základní konstrukční součástí převodovek a dalších strojních 

součástí, jimiž se převádí točivý pohyb a přenáší mechanická energie z jedné hřídele na 

druhou. Ozubená kola se vyrábějí z široké škály materiálů – litiny, oceli, slinuté karbidy, 

mosazi a bronzy, plastické hmoty. Díky svým vlastnostem jsou především používána kola 

z oceli, na kterou jsou kladeny vysoké požadavky. Povrch zubu musí dosahovat vysoké 

tvrdosti při zachování houževnatosti a vysoké pevnosti jádra. Z tohoto důvodu se 

v současnosti pro vysoce namáhaná cementovaná ozubená kola používají středně legované 

ušlechtilé oceli, mezi které patří často používaná chrom-nikl-molybdenová ocel 

18CrNiMo7-6. Ozubená kola procházejí během výroby řadou technologických operací, které 

postupně zvyšují jejich užitnou hodnotu. Jednou z posledních technologických operací je 

chemicko-tepelné zpracování, konkrétně cementace. 

Hlavním cílem bakalářské práce je ověřit správnost technologického postupu 

chemicko- tepelného zpracování, který zohledňuje splnění požadavků kladených zákazníkem. 

Teoretická část bude zaměřena na procesy chemicko-tepelného zpracování, kde budou 

charakterizovány jednotlivé dílčí děje a vlivy ovlivňující chemicko-tepelné zpracování. Dále 

bude popsána cementace, její význam, jednotlivé druhy a její vliv na strukturu a vlastnosti 

cementovaných součástí. 

V praktické části budou analyzovány vzorky, které budou podrobeny metalografické 

přípravě a následně bude proveden rozbor mikrostruktury nauhličených vrstev. Na vzorcích 

bude také změřena tvrdost cementačních vrstev podle Vickerse. 
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2. CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

Chemicko-tepelným zpracováním (CHTZ) se rozumí procesy, při kterých se dosahuje 

změny struktury a vlastností tepelným zpracováním, které je doprovázeno změnami 

chemického složení zpracované součástí. Změna chemického složení může probíhat: 

 v objemu, 

 na povrchu. 

Objemové CHTZ je méně obvyklé, patří sem odvodíkování nebo oduhličení. 

Principem povrchového CHTZ zpracování je sycení povrchu součásti určitým prvkem 

za zvýšených teplot. Difúzním sycením povrchu výrobku různými prvky (kovy i nekovy) je 

možno získat rozdílné mechanické nebo fyzikálně chemické vlastnosti povrchu a jádra. 

Těchto vlastností je možno v zásadě dosáhnout dvěma způsoby:  

 úpravou chemického složení povrchu výrobku a následujícím tepelným zpracováním 

(např. cementací nebo nitrocementací ocelí), 

 pouze samotnou úpravou chemického složení (např. nitridace, sulfonitridaci, 

boridování nebo difúzním pokovováním) [1][2]. 

Cílem chemicko-tepelného zpracování bývá nejčastěji zvýšení tvrdosti povrchu 

a odolnosti proti opotřebení, zvýšení odolnosti proti cyklickému namáhání (únavě), to vše při 

zachování houževnatého jádra [2]. 

2.1. Základní procesy při chemicko-tepelném zpracování 

Základními procesy při chemicko-tepelném zpracování jsou: 

 adsorpce, 

 disociace, 

 absorpce, 

 difúze. 

Adsorpce je proces, při kterém dochází k přichycení molekul nasycujícího prostředí 

k nasycovanému povrchu. Uplatňují se zde slabé Van der Waalsovy síly mezi molekulami 

plynu a povrchem. Průběh adsorpce ovlivňuje stav nasycovaného povrchu. Molekuly nejsou 

adsorbované celým povrchem, ale jen jeho aktivními centry. Oxidace a znečištění mohou 

silně snížit počet aktivních center adsorpčního povrchu a tím snížit rychlost růstu difúzní 



 
4 

 

vrstvy. Rychlost adsorpce závisí na povaze materiálu a obohacujícího prvku, teplotě a tlaku, 

koncentračním poměru a na čistotě povrchu materiálu [1]. 

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

které jsou povrchem adsorbovány, například podle rovnice (2.1) a (2.2). Průběh se řídí zákony 

chemických reakcí a lze ho vyjádřit pomocí rovnovážné konstanty chemické reakce podle 

rovnic (2.3) a (2.4). Průběh disociace může zpětně ovlivnit adsorpci [3][1]. 

CH4 → C + 2H2 (2.1) 

2NH3 → 2N + 3H2 (2.2) 

Kp =  
         

 

    
  (2.3) 

Kp =  
         

   

    
  (2.4) 

kde  p jsou parciální tlaky příslušných plynů, 

 aC   aktivita uhlíku, 

 aN   aktivita dusíku. 

Absorpce je označována jako proces pohlcování aktivních atomů nasycovaným 

povrchem. Povrchem je absorbována jen malá část atomů vzniklých disociací. Závislost míry 

absorpce na čase je parabolická. Princip absorpce není zcela objasněn [1][2]. 

Difúze je přechod aktivních atomů od povrchu dovnitř součásti určující hloubku 

nasycované vrstvy. Hloubka difúzní vrstvy je závislá na čase podle parabolické závislosti 

uvedené v rovnici (2.5).  

x
2
 = k · t (2.5) 

kde  x je hloubka difúzní vrstvy, 

 k konstanta závislá na teplotě, 

 t  doba nasycování [1][2][3]. 

Difúze atomů do materiálu probíhá účinně při splnění podmínek: 

 dostatečná koncentrace difundujícího prvku na povrchu základního kovu, 

 dostatečně vysoké teploty pro zvýšení pohybu atomů. 
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2.2. Struktura povrchové vrstvy 

Struktura difúzní vrstvy je určena rovnovážnými podmínkami obou prvků – 

základního a difundujícího. Pokud jsou oba prvky dokonale rozpustné v tuhém stavu, je 

koncentrační spád mezi povrchem a jádrem plynulý. Při omezené rozpustnosti se 

v koncentračním spádu vyskytují skoky, které mají vliv na vznik mezivrstev (obr. 2.1). 

Povrchová vrstva je obvykle tvořena sloupkovitými krystaly, orientovanými kolmo na povrch. 

Zárodky nové fáze vznikají na povrchu a rostou ve směru gradientu koncentrace. Jejich boční 

růst je malý. Při hodnocení difúzní vrstvy se ověřuje hloubka a rovnoměrnost povrchové 

vrstvy a její tvrdost [1]. 

 

Obr. 2.1: Změna koncentrace prvku B v difúzní vrstvě prvku A 

a schéma mikrostruktury difúzní vrstvy [1]. 
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2.3. Základní druhy chemicko-tepelného zpracování 

Mezi základní druhy chemicko-tepelného zpracování se řadí: 

 cementace, 

 nitridace, 

 karbonitridace, 

 nitrocementace, 

 boridování, 

 difúzní sírování. 

 

2.3.1. Cementace 

Cementování je sycení povrchu uhlíkem v kapalném, plynném nebo tuhém prostředí 

při teplotě nad AC3. Účelem cementování je obohacení povrchové vrstvy nízkouhlíkové oceli 

(cca do 0,3 %) uhlíkem do eutektoidní nebo nadeutektoidní koncentrace. Vzniklá povrchová 

vrstva se po zakalení vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností proti otěru. Cementování 

zvyšuje současně únavovou pevnost. K dosažení zvýšené koncentrace uhlíku v povrchové 

vrstvě je třeba cementovaný předmět ohřát nad teplotu AC3, kdy je struktura nízkouhlíkové 

oceli tvořena austenitem, tzn. fází, v níž se uhlík rozpouští rychleji a ve větším rozsahu. Ve 

správně nauhličeném povrchu má být obsah uhlíku 0,85 %. Hloubka cementační vrstvy je 

nejčastěji do 0,8 – 1 mm. Obsah uhlíku v cementační vrstvě závisí na použitém cementačním 

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

složení cementované oceli, především na obsahu uhlíku a karbidotvorných prvků. Sycení 

povrchu uhlíkem není konečnou operací cementace. Požadovaných vlastností cementační 

vrstvy se dosáhne následujícím kalením a popuštěním. Cementace je podrobněji rozebrána 

v kapitole 3 [1][2][4]. 

 

2.3.2. Nitrocementace 

Podstata nitrocementace spočívá v nasycování povrchu uhlíkem a dusíkem při 

teplotách nižších než teploty cementační, ale vyšších než teploty AC3 (840 až 860 °C). 

Optimální tloušťka nitrocementovaných vrstev je 0,2 – 0,4 mm. Rychlost tvorby 

nitrocementovaných vrstev je cca 0,1 mm za 1 hodinu délky trvání procesu [2][5]. Vlastnosti 

nitrocementované vrstvy se liší od vlastností cementované vrstvy. V nitrocementovaných 
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vrstvách se vyskytuje vyšší podíl zbytkového austenitu, proto mají menší povrchovou tvrdost, 

vyšší plastické vlastnosti, zvýšenou rázovou houževnatost, únavovou pevnost a pevnost 

v ohybu. Obsah uhlíku v povrchové vrstvě je cca 1 % uhlíku, obsah dusíku cca 3 %. Obdobně 

jako po cementaci musí následovat kalení a popouštění [1]. 

2.3.3. Nitridace 

Nitridace je sycení povrchu ocelí dusíkem při teplotách 450 až 550°C, kdy má dusík 

ve feritu nejvyšší rozpustnost. Výsledkem je tenká, ale velmi tvrdá povrchová vrstva, která 

obsahuje velmi tvrdé nitridy. Nitridováním se zvyšuje tvrdost, odolnost proti opotřebení 

a únavě a odolnost proti korozi. Nitridování se provádí v plynném nebo kapalném prostředí. 

Ocel se musí před nitridací zušlechtit. Tloušťka difúzní nitridované vrstvy obvykle bývá 

max. 0,3 mm, silnější se nevytváří z ekonomického hlediska. Nitridace je na rozdíl od 

cementace zpravidla konečnou operací tepelného zpracování, nitridovaný předmět musí být 

opracovaný na konečné rozměry už před nitridací [1][5][3]. 

2.3.4. Karbonitridace 

Podstata karbonitridace spočívá opět v nasycování povrchu oceli uhlíkem a dusíkem 

při teplotách 560 až 620°C. Na povrchu součástí se tvoří vrstva karbonitridu o tloušťce 

0,01 až 0,05 mm. Tvrdost karbonitridové vrstvy se pohybuje okolo 1000 HV. 

Karbonitridování se provádí v solích a směšných atmosférách. Používané materiály jsou 

stejné jako v případě nitridace. Výsledná tenká vrstva je odolná proti opotřebení. Na rozdíl od 

nitridované vrstvy není křehká. Účelem tohoto zpracování je vytvoření homogenní  vrstvy 

karbonitridů, která je relativně tvrdá, má dobré třecí vlastnosti, vysokou odolnost proti 

zadírání a zlepšené korozní vlastnosti [1][2][3]. 

2.3.5. Boridování 

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

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

o vysoké tvrdosti s tloušťkou 0,15 až 0,35 mm. Pro boridové vrstvy je charakteristické jejich 

zubové spojení se základním materiálem u nelegovaných a středně legovaných ocelí. 

Dosažitelná síla boridové vrstvy je závislá na teplotě, době zpracování a na materiálu. 

Teoreticky se mohou boridovat veškeré železné materiály. Při volbě materiálu existují dvě 

omezení, a to z hlediska obsahu křemíku, který nesmí být vyšší než 1 %, a obsahu hliníku, 
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který by neměl být vyšší než 0,3 %. Pro boridové vrstvy je charakteristická jejich výborná 

odolnost proti abraznímu otěru a jejich malý sklon k nalepování. Boridované součástky díky 

vysoké tepelné stabilitě boridové vrstvy převyšují při nasazení v oblastech vyšších teplot 

nitridované nebo cementované díly [3][6]. 

2.3.6. Difúzní sírování 

Jedná se o sycení povrchu oceli sírou a dusíkem za teplot pod A1. Proces difúzního 

sírování lze provádět jednak v solné lázni, jednak v plynné atmosféře. Síra je obsažena 

v povrchových oblastech difúzní vrstvy ve formě sulfidů, které jsou poměrně měkčí 

a usnadňují tak dobré zabíhání kluzných ploch. Po záběhu však tento vliv mizí. Vlastní 

hloubka nasycení sírou dosahuje 10 až 30 m. Nárůst rozměrů podobně jako u karbonitridace 

se uvažuje 0,01 mm. Účelem tohoto chemicko-tepelného zpracování je vytvoření povrchové 

vrstvy obsahující nitrid s disperzními částicemi FeS, který má dobrou odolnost proti 

opotřebení a dobré třecí vlastnosti [2]. 

Porovnání typických průběhů tvrdostí difúzních vrstev prezentuje obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2: Porovnání typických průběhů tvrdostí difúzních vrstev a povrchového kalení: 

1 – cementace, 2 - nitrocementace, 3 – nitridace, 4 – karbonitridace, 5 – povrchové kalení, 

6 – boridování [3]. 
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3. ZÁKLADNÍ POSTUPY CEMENTACE 

3.1. Rozbor rovnovážných a nerovnovážných stavů při cementaci 

Při cementaci se v závislosti na použité technologii může uplatnit celá řada reakcí. 

Z nich nejdůležitější jsou [7]: 

 termická disociace oxidu uhelnatého 

2CO ↔ C + CO2 (3.1) 

 termická disociace metanu 

CH4 ↔ 2H2 + C (3.2) 

 

3.1.1. Termická disociace oxidu uhelnatého 

Jedná se o reakci, při které v závislosti na směru průběhu může vznikat uhlík, nebo 

naopak být spotřebováván. Při cementaci je nutné, aby reakce probíhala zleva doprava. Aby 

atmosféra působila jako nauhličující, musí se za dané teploty zvýšit obsah CO (obr. 3.1). Pro 

analýzu průběhu reakce je potřeba znát zejména teplotní závislost její rovnovážné konstanty. 

Ve většině případů se pracuje s rovnovážnými konstantami, kdy obsah plynných složek je 

vyjádřen jejich parciálními tlaky, v případě pevných složek se uvažuje jejich termodynamická 

aktivita. Při respektování tohoto pravidla lze rovnovážnou konstantu reakce (3.1) zapsat 

následovně [7]: 

   
         

   
  (3.3) 

kde Kp je rovnovážná konstanta reakce (3.1), 

 aC je termodynamická aktivita uhlíku v atmosféře, 

 p jsou parciální tlaky příslušných plynů (CO2, CO). 

Probíhá-li reakce (3.1) ve směru zleva doprava, jedná se o reakci exotermickou a její 

rovnovážná konstanta klesá s rostoucí teplotou. Z rovnice (3.3) lze určit termodynamickou 

aktivitu uhlíku v atmosféře aC, a to pomocí následujícího vztahu [7]: 

     
   
 

    
 (3.4) 
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Ze vztahu (3.4) vyplývá, že termodynamická aktivita uhlíku v atmosféře aC je tím 

vyšší, čím vyšší je parciální tlak oxidu uhelnatého a rovnovážná konstanta reakce a čím nižší 

je parciální tlak oxidu uhličitého [1][7]. Termodynamické aktivity uhlíku se často označují 

jako tzv. uhlíkový potenciál atmosféry. Pokud je uhlíkový potenciál atmosféry a obsah uhlíku 

v oceli v níže uvedeném vztahu, dochází při aC k: 

 aC > (%C)oceli => nauhličování, 

 aC < (%C)oceli => oduhličování, 

 aC = (%C)oceli => rovnovážný stav [3]. 

 

 

Obr. 3.1: Křivky rovnováhy CO:CO2 u ocelí s různým obsahem uhlíku [1]. 

3.1.2. Termická disociace metanu 

Rovnovážnou konstantu reakce (3.2) lze zapsat následovně [7]: 

   
   
    

    
 (3.5) 

kde  Kp je rovnovážná konstanta reakce (3.2), 

 aC je termodynamická aktivita uhlíku v atmosféře, 

 p jsou parciální tlaky příslušných plynů v atmosféře (vodíku H2 a metanu CH4). 

Probíhá-li reakce zleva doprava, jedná se o endotermickou reakci, jejíž rovnovážná 

konstanta roste s rostoucí teplotou. Rovnovážné poměry v jednoduché atmosféře, která 

obsahuje pouze metan a vodík, jsou v závislosti na teplotě zobrazeny na obr. 3.2. Z obr. 3.2 je 
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zřejmé, že pro dosažení obsahu uhlíku v povrchové vrstvě oceli na úrovni cca 1 hm. % stačí 

tím nižší obsah metanu, čím vyšší je teplota sycení. Dále jde vidět, že metan je, na rozdíl od 

CO, velmi silným nauhličovadlem, kterého může být v jednoduché atmosféře jen nízký podíl 

(1 – 5 %) [7]. 

 

Obr. 3.2: Křivky rovnováhy CH4 : H2 u ocelí s různým obsahem uhlíku [3]. 

3.2. Vlivy působící na průběh cementace 

Teplota cementace může být obecně rozdělena do tří skupin: 

a) 500°C až AC1 – adsorpce uhlíku a jeho difúze je zjistitelná už při 500°C. S ohledem na 

malou rozpustnost uhlíku ve feritu se ferit rychle sytí uhlíkem. Na povrchu oceli se 

tvoří slabá vrstva cementitu podle reakce (3.6):  

3Fe + 2CO → Fe3C + CO2 (3.6) 

b) AC1 až AC3 – v důsledku částečné austenitizace se rychlost nauhličování podstatně 

zvětšuje. Ve feritických oblastech opět po nasycení feritu vzniká cementit. Ten se 

postupně rozpouští v sousedních zrnech austenitu. 

c) AC3 a vyšší – nad teplotou AC3 se uhlík rozpouští přímo v austenitu bez vzniku 

cementitu. K tvorbě cementitu na povrchu dochází po nasycení austenitu uhlíkem, a to 

při velkém nauhličujícím potenciálu atmosféry a snížené difúzní schopnosti oceli 

(jemnozrnné oceli). V běžné praxi se při cementační teplotě na povrchu oceli cementit 

netvoří [3]. 
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Zvyšováním teploty se obecně zvyšuje rychlost nauhličování a zvětšuje hloubka 

nauhličení, a to proto, že se zvyšuje nejen rychlost disociace, ale i adsorpce a difúze.  

Zvýšení teploty bez úpravy množství přiváděného CO způsobí vznik plošších 

křivek koncentrace uhlíku v povrchové vrstvě, přičemž obsah uhlíku v povrchové vrstvě se od 

určité teploty zmenšuje. Je to především proto, že se zvýšil koeficient difúze [3][8]. 

Při zvýšení doby cementace při stejné teplotě a ve stejném prostředí zůstává obsah 

uhlíku v povrchové vrstvě stejný, zvětší se však hloubka cementační vrstvy. Koncentrace 

uhlíku v určité hloubce a čase se pak vypočte dle rovnice (3.7) [8][9]: 

       

     
        

 

     
  (3.7) 

kde  cx,t je obsah uhlíku v čase t a vzdálenosti x od povrchu předmětu, 

 c0 je koncentrace uhlíku v oceli, 

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

 erf je tzv. Gaussova chybová funkce, 

 D je koeficient difúze [m
2
.s

-1
]. 

Zvýšením objemu nauhličující složky atmosféry, např. CO při stejné teplotě, se 

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

[8]. 

Složení oceli a její výroba ovlivňují do určité míry průběh nauhličování. Přísady 

ovlivňují průběh difúze, 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. Nekarbidotvorné prvky (Ni, Si) zmenšují koncentraci uhlíku 

v povrchové vrstvě a zmenšují její hloubku. Vliv způsobu výroby oceli se projevuje menší 

mírou. Rychlost nauhličování u hrubozrnných ocelí je vyšší než u jemnozrnných ocelí. 

U hrubozrnných ocelí se v povrchové vrstvě cementované oceli objevuje častěji cementitické 

síťoví [8]. 

Spolehlivý způsob pro stanovení potřebných základních údajů je vyhodnocení daného 

prostředí a dané oceli zkouškami, jimiž se stanoví křivky rychlosti nauhličení pro různé, 

obvykle používané teploty [8].  
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3.3. Cementační prostředí 

Cementovanou vrstvu požadovaného složení a tloušťky můžeme dosáhnout různými 

technologickými postupy [1]. Hloubku nauhličení v závislosti na době cementace v různých 

prostředích lze porovnat pomocí obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3: Hloubka nauhličení v závislosti na době cementace v uvedených prostředích [10] . 

3.3.1. Cementování v sypkém prostředí 

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

Proces nauhličování probíhá v uzavřeném prostoru cementační krabice ze žáruvzdorné oceli, 

kde se součástky prokládají cementační směsí. Předměty určené k cementování musí být 

suché a čisté. Tuhé prostředí (zásyp) se skládá z dřevěného uhlí (s event. přísadou drobného 

koksu) a aktivátoru (BaCO3, Na2CO3, CaCO3). Krabice s materiálem se vloží do pece, ve 

které proběhne po danou dobu cementace při teplotě 880 až 920°C [1][11]. Kontrola složení 

cementační atmosféry při cementování v prášku je nesnadná a získání rovnoměrné vrstvy, jak 

z hlediska koncentrace, tak i hloubky, je obtížné. Proces je zdlouhavý a málo produktivní. 

Nevýhodou tohoto způsobu jsou značné hmoty, které je nutno společně s výrobky ohřívat na 

cementační teplotu [6]. 

3.3.2. Cementování v kapalném prostředí a v solích 

Cementování v kapalném prostředí je vhodné pro drobné a střední výrobky, zvláště 

pokud nevyžadují silné cementační vrstvy. Hlavními složkami kapalných prostředí jsou 
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uhličitany alkalických kovů a karbid křemíku. U kyanidových lázní při cementačních 

teplotách 880 až 920°C se obohacuje povrch zpracovávaných výrobků především uhlíkem. 

Rychlost nauhličování je ovlivněna koncentrací kyanidů v cementační lázni, jež se pohybuje 

od 10 do 70 %. Aby nedocházelo k přílišné oxidaci, pokrývá se hladina těchto lázní 

vrstvičkou grafitu. Nauhličování se podstatně urychluje v solných lázních, ve kterých jsou 

aktivní složkou kyanidy a kyanatany. Výhody cementace v roztavených solích jsou: vyšší 

rychlost ve srovnání s cementací v prášku, možnost přesnější regulace tloušťky vrstvy. 

K nevýhodám patří toxicita cementačních solí, obtížná ochrana míst, která nemají být 

cementována. Výrobky určené k cementování musí být kovově čisté a suché. Jelikož se jedná 

o vysoce jedovaté látky, je nutné přísně dodržovat bezpečnostní předpisy [1][2]. 

3.3.3. Cementování v plynném prostředí 

Jedná se o nejrozšířenější proces cementace, zejména pro možnost přesné kontroly 

celého procesu. Teplota cementace v plynu se pohybuje v rozmezí okolo 900 až 950°C, 

eventuálně pro speciální oceli je možné teplotu zvýšit až na teplotu 1150°C. Pecní atmosféra 

se skládá ze složek: CO, CO2, CH4, H2, H2O, O2, N2. Cementování v plynné atmosféře je 

rychlejší než v sypké hmotě, výhodou je také čistý povrch součásti [1][11]. 

3.3.4. Cementování ve vakuových pecích 

Základními parametry vakuového cementování jsou: teplota 950 až 1050°C a tlak 

1 až 10 Pa. Po dosažení cementační teploty je do pece vpuštěn čistý uhlovodík (CH4, C3H8) 

pod tlakem 5 až 50 kPa. Tok plynů může být kontinuální nebo se střídavě opakuje plnění 

a evakuování. Nauhličující stádium 30 až 60 minut je vystřídáno difúzním stádiem 

10 až 20 minut, při němž se evakuuje. Vzhledem k vysoké teplotě se doporučuje ochlazovat 

výrobky vpuštěním dusíku. Výhodou jsou krátké cykly a jejich čistota, nevýhodou vysoké 

investiční náklady a nerovnoměrná tloušťka vrstvy u výrobků nepříznivě umístěných 

vzhledem k toku atmosféry [2]. 

3.4. Teploty cementování 

Teploty cementování, které se pohybují v rozmezí 850 až 1050°C, výjimečně 1150°C, 

závisejí především na druhu oceli, ale i na složení nauhličujícího prostředí a velikosti 

výrobku. Pro cementování uhlíkových ocelí se nejčastěji používají teploty 900 až 950°C. 

Pouze jemnozrnné oceli je možno dlouhodobě cementovat při teplotách 1000 až 1050°C. 
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Zvyšováním teploty se cementování urychluje zejména v důsledku zvětšení difuzivity uhlíku 

v austenitu, hloubka nauhličené vrstvy roste, ale při daném průtočném množství atmosféry 

začíná od určité teploty klesat její nauhličující potenciál. Určité snížení nauhličujícího 

potenciálu při zvětšené hloubce cementační vrstvy je příznivé. Vysoký koncentrační gradient 

zvyšuje i vnitřní pnutí při tepelném zpracování. Pro zvýšení rychlosti nauhličování je vhodné 

při stálé teplotě rozdělit nauhličování na dvě etapy: 

 sytící, 

 difúzní. 

Uvedený technologický postup vede ke zkrácení doby cementování, což je patrné 

z obr. 3.4 [2]. 

 

Obr. 3.4: Zkrácení doby cementace v % v závislosti na rozdílu sytícího a difúzního potenciálu [2]. 

 

3.5. Ochrana proti cementaci 

V některých případech je zapotřebí, aby některé části povrchu cementovaných 

výrobků zůstaly po zakalení měkké a dobře obrobitelné. Tyto části povrchu (otvory, drážky, 

závity) se chrání proti nauhličení. Vhodnou ochranou ve všech cementačních prostředích je 

přídavek na opracování, jehož tloušťka odpovídá hloubce cementační vrstvy. Po nauhličení se 

přídavek odebere obráběním, které se provádí před kalením. Velmi dobrou ochranou je 

galvanické pomědění. Tuto vrstvu však nelze použít v solných lázních, kde dochází k jejímu 

narušení. Pro cementování v tuhé prostředí se používají různé nátěry a pasty ze směsi vodního 

skla, skelného prášku a mastku. Naopak k místnímu nauhličování výrobků je též možno 

použít nejrůznějších past a nátěrů, např. pasta z jemně mletého koksu (60 %) [2]. 
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3.6. Tepelné zpracování oceli po nauhličení 

Požadované vlastnosti cementovaných a nitrocementovaných součástí se dosáhne až 

po skončení celého procesu tepelného zpracování, které se skládá z nauhličování povrchu, 

kalení a nízkoteplotního popouštění [1]. Cementace probíhá dlouhou dobu za poměrně vysoké 

teploty. Většinou dochází ke zhrubnutí austenitického zrna, čímž se zhoršují mechanické 

vlastnosti. Nepříznivě rovněž působí nehomogenita chemického složení po průřezu součástí. 

To má za následek nepříznivé rozložení vnitřního pnutí [3]. 

3.6.1. Tepelné zpracování na zlepšení obrobitelnosti 

Tepelné zpracování na zlepšení obrobitelnosti zabezpečuje snížení pevnosti 

cementované vrstvy před konečným kalením na 700 až 800 MPa. Používá se žíhání na měkko 

při teplotě 650 až 680°C po dobu 3 až 5 hodin. Nevýhodou tohoto procesu je deformace 

součástí, vysoká spotřeba energie a prodloužení výrobního procesu. Další způsob je 

izotermické žíhání bezprostředně po skončení cementování, které probíhá po dobu 30 až 

60 minut při teplotě 400 až 450°C. [1] 

3.6.2. Kalení cementovaných součástí 

Rozdílný obsah uhlíku v cementované vrstvě a v jádře má za následek nepříznivé 

rozložení vnitřních pnutí v cementovaných součástech, které se dále zvětšují při následujícím 

ochlazování po tepelném zpracování. Rozdílný obsah uhlíku v cementované vrstvě a v jádře 

rovněž komplikuje volbu kalící teploty. Optimální kalící teplota nauhličené vrstvy, která 

obsahuje nadeutektoidní obsah uhlíku, leží 30 až 50°C nad AC1.  

 Kalení z cementační teploty – přímé kalení je nejjednodušší a nejlevnější způsob 

tepelného zpracování. Uhlíkové oceli se kalí do vody, legované do oleje nebo do solné 

lázně. Přímým kalením se získá hrubá martenzitická struktura s velkým podílem 

zbytkového austenitu. Velký rozdíl mezi cementační teplotou a teplotou kalící lázně je 

příčinou značných vnitřních pnutí a deformací výrobků. Cementovaná vrstva má nižší 

tvrdost, menší odolnost proti únavě a je zde značné nebezpečí vzniku trhlin [2]. 

 Kalení s přichlazením – výrobky se po ukončení cementace ochladí nad teplotu 

AC1 (750 až 780°C) a z této teploty se kalí. Nedochází k překrystalizaci (nezjemní se 

tedy austenitické zrno), omezí se však velikost vnitřních pnutí a deformací, sníží se 
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množství zbytkového austenitu. Tento postup se např. používá pro více namáhané 

výrobky [2]. 

 Kalení s podchlazením pod AC1 – tento postup je výhodný a často používaný pro 

kontinuální cementační linky. Výhoda tkví ve využití velké části akumulovaného tepla 

vsázky a vlivem zrychleného ochlazení dojde k překrystalizaci. Výsledkem je 

podstatně jemnější struktura cementační vrstvy. Kalí se z teploty nad AC3 (kalení na 

jádro) nebo z teploty těsně nad AC1 (kalení na povrch) [1][2]. 

 Kalení po novém ohřevu – tento způsob kalení se volí pro součásti, které se budou po 

cementaci dále obrábět. Součástky se ochladí a následuje tepelné zpracování na 

zlepšení obrobitelnosti. Poté se kalí na jádro (30 až 50 °C nad AC3) u legovaných ocelí, 

nebo na vrstvu (30 až 50 °C nad AC1) u uhlíkových a nízkolegovaných ocelí [1]. 

 Dvojité kalení – skládá se z kalení na jádro a následuje kalení na vrstvu. Kalením na 

jádro z vyšší teploty nad AC3 se zjemní zrno a rozpustí se sekundární cementit 

povrchové vrstvy. Kalením na vrstvu z teploty nad AC1 se získá v cementované vrstvě 

jemný martenzit, i když jemné jádro je prokaleno. Tento způsob tepelného zpracování 

zbytečně zvyšuje deformace výrobků a nepřináší podstatné zlepšení houževnatosti. 

Postup je ekonomicky nevýhodný [2][3][11]. 

 

Obr. 3.5: Schéma způsobů kalení po cementaci  

1 – přímé kalení, 2 – s přichlazením, 3 – s podchlazením, 4 – kalení po novém ohřevu, 

5 – dvojité kalení a) na jádro, b) na vrstvu [11]. 

 

3.6.3. Popouštění cementovaných součástí 

Popouštění je závěrečnou operací tepelného zpracování cementovaných součástí. 

Teploty se volí v rozmezí 150 až 200°C a výdrž na teplotě 1 až 2 hodiny, přičemž se dosahuje 
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povrchové tvrdosti 60 až 62 HRC. Hlavním smyslem popouštění je snížení vnitřních pnutí, 

která vznikla v materiálu při jeho kalení. Popouštění na vyšší teploty by se projevilo 

nežádoucím poklesem tvrdosti materiálu [1]. 
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4. VLASTNOSTI A STRUKTURA CEMENTAČNÍCH 

VRSTEV 

4.1. Struktura cementační vrstvy a její hloubka 

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

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

obsah uhlíku vyšší než eutektoidní koncentrace, objevuje se na povrchu součástí cementitické 

síťoví, což odpovídá rovnovážnému diagramu Fe-Fe3C. S ohledem na plynulou změnu 

koncentrace uhlíku směrem k jádru vzniká po překrystalizaci strukturně komplikovaná vrstva. 

Okrajová část je až do určité hloubky nadeutektoidní (cementitické síťoví + perlit), na tuto 

vrstvu navazuje vrstva eutektoidní (perlit), která přechází ve vrstvu podeutektoidní (ferit + 

perlit). Cementuje se tak, aby v povrchové vrstvě nevznikalo cementitické síťoví, protože 

povrch součástí by byl příliš křehký, odlupoval by se a trpěl větším opotřebením. Proto obsah 

uhlíku v povrchové vrstvě obyčejně nepřekračuje hodnoty 0,9 až 1 % uhlíku. Tloušťka 

cementační vrstvy může být tenká (do 0,5 mm), střední (do 1,5 mm) nebo silná (nad 1,5 mm) 

[8]. 

4.2. Hodnocení hloubky cementační vrstvy 

Hloubka cementační vrstvy 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. Křivka nauhličení může být plochá nebo strmá, což ovlivňuje 

do určité míry vlastnosti vrstvy. Prudký pokles uhlíku od povrchu směrem k jádru působí 

nepříznivě na vznik vnitřního pnutí. Hloubka vrstvy se ve značné míře může lišit 

v závislostech na charakteristikách oceli a u tvarově složitějších výrobků i v místech měření 

[8]. Rozlišovat se navíc musí pojmy: 

 celková hloubka vrstvy – rozumí se vzdálenost od povrchu po hodnotu uhlíku 

o 0,04 % vyšší, než má jádro, 

 efektivní hloubka vrstvy – rozumí se vzdálenost od povrchu po smluvní hodnotu 

tvrdosti [3]. 

Hloubka vrstvy se určuje různými způsoby. Při metalografickém určování je hloubka 

vrstvy dána pásmem nadeutektoidním, eutektoidním a polovinou pásma podeutektoidního [8].  
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Měřen může být průběh tvrdosti, kde hloubka vrstvy je definována (obvykle 

hodnotou 550 HV1) [12]. Tato metoda neslouží pro měření celkové hloubky vrstvy. Je to 

nejpřesnější metoda pro měření efektivní hloubky nauhličené vrstvy. Cementační oceli 

s nízkou prokalitelností při podkročení kritické rychlosti ochlazování mohou transformovat 

s podílem bainitické anebo perlitické složky. Zcela totožné uhlíkové gradienty pak mohou 

vytvářet různé průběhy tvrdostí. Obtížné je pak měření tvrdosti v hloubce do 0,1 mm pod 

povrchem, kdy na okraji vzorků dochází při leštění k zaoblení hran vzorku [1][12]. 

Přesné, ale pracné stanovení hloubky vrstvy je možné chemickým rozborem, 

používané jsou spalovací a spektrografické analyzátory. 

Používaná, méně přesná, ale rychlá je lomová zkouška. 

Měření elektrických a magnetických vlastností pak představuje nedestruktivní 

zkoušení [3]. 

4.3. Vliv tvaru povrchu na hloubku vrstvy 

U tvarově složitějších součástí je nutno uvažovat vliv zakřivení povrchu. 

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

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

nejmenší hloubky vykazují povrchy konkávní.  

Příkladem vlivu zakřivení povrchu na hloubku vrstvy mohou být ozubená kola. Na 

roztečné kružnici se jedná o konvexní plochu, na patní kružnici o plochu konkávní. Kromě 

toho zde působí také teplotní gradienty při kalení ozubeného kola, jak znázorňuje obr. 4.1. 

V oblasti paty zubu je vidět parní polštář, který se směrem k hlavě zubu hroutí. To se po 

zakalení projeví na hodnotě efektivní hloubky vrstvy. Tvrdost je proto nutno měřit na 

určených místech – a, b, c podle obr. 4.2a. Na obr. 4.2b je vidět rozdíl v průběhu tvrdosti 

a efektivní hloubce cementační vrstvy pro tvrdost 50 HRC [3][12]. 
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Obr. 4.1: Teplotní gradienty při kalení ozubeného kola [12]. 

 

 a) b) 

Obr. 4.2: Ocel 8620 (ekv. 20NiCrMo 2-2). 

a) Obecné doporučení měření tvrdosti. b) Vliv zakřivení profilu ozubeného kola na průběh tvrdosti 

a hloubku efektivní hloubku cementační vrstvy při 50 HRC [3][12]. 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem praktické části bakalářské práce bylo popsat strukturu, vlastnosti a výrobu 

ozubených kol z oceli 18CrNiMo7-6, kde bylo požadováno, aby:  

 tvrdost nauhličených zubů byla min. 55 HRC = 600 HV,  

 hloubka nauhličení (500 HV1) byla min. 4,5 mm, 

 tvrdost jádra byla min. 300 HV. 

K posouzení bylo použito ozubené kolo, ze kterého byly odebrány vzorky pro zkoušení, 

a zkušební vzorek - váleček.  

5.1. Popis materiálu 

Oceli vhodné k cementování mají nízký obsah uhlíku cca do 0,25 %. Obsah legujících 

prvků se podle typu oceli může značně lišit. Výběr materiálu určuje, jaká bude výsledná 

tvrdost povrchu zubu a jádra po cementaci a následném kalení. Tvrdost povrchu je přímo 

úměrná množství uhlíku v nauhličené vrstvě, avšak tvrdost jádra souvisí s jeho prokalitelností, 

která je závislá na legujících prvcích [13]. 

Cementační oceli je možné rozdělit podle chemického složení na oceli nelegované 

(uhlíkové) se středním obsahem uhlíku od 0,10 do 0,20 %, oceli chromové, chrom 

manganové, chrom-molybdenové a oceli chrom-niklové a chrom-nikl-molybdenové [13]. 

V tomto případě pro výrobu ozubeného kola byl použit materiál 18CrNiMo7-6, kdy se 

jedná o chrom-nikl-molybdenovou ocel. 

5.1.1. Chemické složení 

Hodnoceným materiálem polotovarů pro cementovaná ozubená kola je ocel 

18CrNiMo7-6 splňující náležitosti normy EN 10020 spolu s těmito požadavky: 

 chemické složení prvků v oceli (uhlík, mangan, křemík, chróm, nikl, molybden) je na 

horní hranici tolerance prvků dle normy EN 10020, 

 velikost zrna použité jemnozrnné oceli je v souladu s normou DIN 50601 a DIN EN 

ISO 643 max. 6, 

 ocel je dodávána vakuově odplyněna a prokována se stupněm prokování HH. 
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Ocel 18CrNiMo7-6 je středně legovaná ušlechtilá chrom-nikl-molybdenová ocel 

k cementování, která se používá pro velmi namáhané strojní součásti. Podrobné chemické 

složení oceli 18CrNiMo7-6 je uvedeno v tabulce 5.1. 

 

Tabulka 5.1: Chemické složení oceli 18CrNiMo7-6 v hmot. %. 

Chemická 

analýza oceli 

18CrNiMo7-6 
dle normy 

DIN EN 10084 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Al 

0,15 max. 0,50 max. max. 1,50 1,40 0,25 --- 

0,21 0,40 0,90 0,025 0,035 1,80 1,70 0,35 --- 

Zub  0,17 0,23 0,71 0,005 0,002 1,72 1,52 0,30 0,031 

Zkušební kus 0,16 0,23 0,69 0,006 0,002 1,71 1,50 0,31 0,031 

 

Chemické složení zubu a zkušebního vzorku vyhovělo požadavkům na chemickou 

analýzu oceli 18CrNiMo7-6 podle normy DIN EN 10084. 

5.2. Postup cementace ozubených kol 

Před začátkem cementace ozubených kol se provedlo dokonalé odmaštění povrchu. 

Následně se všechny plochy ozubeného kola mimo ozubení opatřily ochranným nátěrem 

Conduron 33 nebo Waga ve 2 až 3 vrstvách. Nátěr na ozubeném kole musí být před cementací 

zcela suchý a nesmí vykazovat projevy vzdušné vlhkosti. U ozubeného kola s naneseným 

nátěrem bylo možné provést cementaci.  

Pro cementaci byla použita elektrická šachtová pec o pracovním průměru 3500 mm 

vybavená kalibrovanými termočlánky ve víku pece, v horní a dolní části pece. Pec byla 

vybavená možností řízení uhlíkového potenciálu v průběhu cementace pomocí lambda sondy 

(udržuje hodnoty uhlíkového potenciálu Cp na zvolené výši a tak zabraňuje přesycení 

vznikajících vrstev nebo vzniku nedostatečné vrstvy). V pecní vsázce bylo cementováno 

současně 6 kusů kol. Vzdálenost mezi ozubením jednotlivých kol byla min. 50 mm, a to 

z důvodu zajištění rovnoměrného přístupu cementační atmosféry k povrchům kol.  

Pro dosažení požadovaných parametrů byl stanoven následující postup 

chemicko-tepelného zpracování: 

 max. teplota pece při vsázce 300 °C, 

 náhřev na teplotu 500 °C rychlostí 80 °C/ hod, výdrž na teplotě 1-2 hod, 
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 náhřev na teplotu 650 °C rychlostí 80°C/ hod, výdrž na teplotě 5-6 hod, 

 náhřev na cementační  teplotu 920 °C rychlostí 80°C/ hod, výdrž 80 hod, 

 odvětrání pece otevřením víka za účelem snížení teploty na 600 °C, výdrž na teplotě 

3-5 hod. 

Celková doba cementace zahrnovala sytící periodu 72 hodin s nauhličujícím 

potenciálem Cp = 1,20 a 8 hodin difúzní periodu s Cp = 0,8. Hloubku cementace bylo možné 

průběžně kontrolovat a vyhodnocovat na zkušebních tyčinkách založených do vzorkovače 

umístěného na víku pece. Po ukončení sytící a difúzní periody cementace následovalo 

odvětrání pece otevřením víka za účelem snížení teploty cementovaného kola na teplotu pod 

600 °C. Po dosažení teploty 550 – 600 °C naměřené na spodním termočlánku pece se 

provedlo zavření pece a následovalo kalení. 

 

Obr. 5.1: Průběh cementace. 

5.3. Mikrostruktura a mikrotvrdost cementační vrstvy 

5.3.1 Mikrostruktura  

Rozbor mikrostruktury byl proveden na 4 vzorcích z jednoho zubu každého kola 

a zkušebního vzorku válcového tvaru (výřez mezi zuby kola), a to ve stavu po leštění a dále 

po leptání v 4 % kyselině dusičné HNO3 (Nitalu). Následně byly všechny vzorky podrobeny 

metalografickému pozorování pomocí optického mikroskopu OLYMPUS BX51M. 
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Mikrostrukturní rozbor cementační vrstvy ozubeného kola byl proveden v patě zubu 

(pozice 1), na boku zubu (pozice 2), na temeni zubu (pozice 3) a čela zubu (pozice A) 

(obr. 5.2a). U zkušebního vzorku byl mikrostrukturní rozbor proveden z vnější nauhličené 

strany (obr. 5.2b). 

 

 a) b) 

Obr. 5.2: Označení vzorků mikrostruktury: a) na zubu ozubeného kola, b) na zkušebním vzorku – 

válečku. 

Vzorky po cementaci vykazovaly při mikrostrukturním rozboru několik odlišností. 

Pozice 1 – mikrostruktura vnější cementační vrstvy vykazovala vysokouhlíkovou 

martenzitickou strukturu s částicemi karbidů, s vysokým obsahem perlitu ve vytvrzené vrstvě. 

Mikrostruktura vnitřní cementační vrstvy vykazovala martenzitickou strukturu s obsahem 

35 obj. % zbytkového austenitu a s vysokým podílem perlitu ve vytvrzené vrstvě. 

V přechodové oblasti byla mikrostruktura nízkouhlíková martenziticko – bainitická s vyšším 

podílem bainitu (tmavší jehlice) (obr. 5.3). 

Pozice 2 – mikrostruktura vnější cementační vrstvy byla tvořena vysokouhlíkovou 

martenzitickou strukturou s částicemi karbidů a s nízkým obsahem perlitu ve vytvrzené 

vrstvě. Segregace způsobila nehomogenitu výsledné struktury. Mikrostruktura vnitřní 

cementační vrstvy vykazovala martenzitickou strukturu s obsahem 20 obj. % zbytkového 

austenitu s karbidickými částicemi vyloučenými na hranicích původních austenitických zrn. 

(obr. 5.4). 
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Pozice 3 – mikrostruktura vnější cementační vrstvy vykazovala martenzitickou 

strukturu s částicemi karbidů. Mikrostruktura vnitřní cementační vrstvy byla tvořena 

vysokouhlíkovou martenzitickou strukturou s obsahem zbytkového austenitu 

20 obj. %, karbidickými částicemi vyloučenými na hranicích původních austenitických zrn 

a malým množstvím perlitu. V přechodové oblasti mikrostrukturu tvořila směs 

nízkouhlíkového martenzitu a bainitu (obr. 5.5).  

Pozice A – byla tvořena martenziticko – bainitickou strukturou. Segregace na vnějším 

povrchu způsobila nehomogenitu výsledné struktury (obr. 5.6). 

Zkušební vzorek – vykazoval martenzitickou strukturu s karbidickými částicemi pod 

povrchem a s obsahem zbytkového austenitu okolo 30 obj. %. Vnitřní mikrostruktura byla 

tvořena martenzitem s karbidickými částicemi vyloučenými na hranicích původních 

austenitických zrn. (obr. 5.7). 

U pozice 1, 2 a 3 a u zkušeného vzorku se na povrchu vyskytovala vrstva do hloubky 

20-50 m, ve které neproběhla martenzitická transformace pravděpodobně z důvodu 

oduhličení povrchové vrstvy. 

V naměřených vzorcích se vyskytoval určitý podíl zbytkového austenitu. Zbytkovým 

austenitem se označuje austenit, který se ve struktuře zachovává po kalení oceli. Velký vliv 

mají také přísadové prvky. U bohatě legovaných ocelí s vyšším obsahem uhlíku bývá podíl 

zbytkového austenitu až desítky procent.  

V dodaných podkladech nebylo uvedeno, jakým způsobem byl podíl zbytkového 

austenitu určen, ale předpokládá se, že vyhodnocení zbytkové austenitu bylo provedeno ve 

stavu po leštění a dále po leptání v 4 % kyselině dusičné HNO3 (Nitalu) metalograficky 

pomocí optického mikroskopu OLYMPUS BX51M a následným porovnání s referenčními 

obrazy etalonů.  

Z odebraných vzorků bylo zjištěno, že nejvíce zbytkového austenitu je v patní části 

zubu ozubeného kola. Podíl zbytkového austenitu v určitých pozicích je uveden v tabulce 5.2. 

Hodnoty hloubek cementačních vrstev pro jednotlivé vzorky jsou rovněž uvedeny 

v tabulce 5.2. Ve všech případech bylo dosaženo minimální požadované hloubky cementační 

vrstvy. 

Na metalografickém snímku v nenaleptaném stavu (obr. 5.8) je patrná velmi tenká 

povrchová vrstva, kde pravděpodobně došlo v průběhu chemicko-tepelného zpracování 
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k oxidaci hranic zrna (označení IGO „Inter granular oxidation“). Nejvíce těchto vad bylo 

naměřeno v patní části zubu, naopak vrstva na hlavě zubu tento defekt nevykazovala. 

K tomuto jevu dochází při tepelném a chemicko-tepelném zpracování v řízených atmosférách 

obsahujících vázaný kyslík v podobě CO, CO2 a H2O. Jediným způsobem se jeví použít 

nízkotlaké cementace bez užití kyslíkové atmosféry. Použití nízkotlaké cementace je díky 

rozměrům produktu vyloučeno. Řešením by v tomto konkrétním případě mohlo být finální 

broušení ozubení, tedy mechanickým obráběním odstranit nežádoucí mikrostruktury 

z povrchu výrobku. 

 

Tabulka 5.2: Hloubky cementačních vrstev v mm a podíl zbytkového austenitu. 

Hloubka cementační vrstvy pro hodnotu 550 HV1 

Pozice 
Skutečně naměřená hloubka 

cementační vrstvy v mm 

Podíl zbytkového austenitu 

γ 

1 - 35 

2 6,31 20 

3 5,29 20 

A - - 

vzorek 6,59* 30 

* pro 500 HV1 
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Obr. 5.3: Pozice 1 na ozubeném kole. 

  

 

a) Mikrostruktura vnější cementační 

vrstvy 

- martenzitická struktura, 

- do 35 μm neproběhla martenzitická 

transformace, 

- vysoký obsah perlitu ve vytvrzené 

vrstvě, 

- karbidické částice. 

Leptáno Nital. 

 

b) Mikrostruktura vnitřní cementační 

vrstvy 

- vysokouhlíková martenzitická struktura 

s 35% zbytkového austenitu. 

- vysoký podíl perlitu ve vytvrzené 

vrstvě. 

Leptáno Nital. 

 

c) Mikrostruktura v přechodové části 

cementační vrstvy 

- nízkouhlíková martenziticko – 

bainitická struktura. 

Leptáno Nital. 
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Obr. 5.4: Pozice 2 na ozubeném kole. 

 

  

 

a) Vnější cementační vrstva. 

Segregace způsobila nehomogenitu 

struktury. 

Leptáno Nital. 

 

b) Mikrostruktura vnější cementační 

vrstvy 

- martenzitická struktura,  

- do 29 μm neproběhla martenzitická 

 transformace, 

- karbidické částice, 

- nízký obsah perlitu ve vytvrzené 

 vrstvě. 

Leptáno Nital. 

 

c) Mikrostruktura vnitřní cementační 

vrstvy 

- martenzitická struktura s 20 %  

 zbytkového austenitu, 

- karbidické částice vyloučené na 

 hranicích původních austenitických 

 zrn. 

Leptáno Nital. 
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Obr. 5.5: Pozice 3 na ozubeném kole. 

 

  

 

a) Mikrostruktura vnější cementační 

vrstvy 

- martenzitická struktura, 

- do 22 μm neproběhla martenzitická 

 transformace, 

- karbidické částice. 

Leptáno Nital. 

 

 

b) Mikrostruktura vnitřní cementační 

vrstvy 

- martenzitická struktura s 20 %  

 zbytkového austenitu, 

- karbidické částice vyloučené na 

 hranicích původních austenitických 

 zrn, 

- malé množství perlitu. 

Leptáno Nital. 

 

c) Mikrostruktura v přechodové části 

cementační vrstvy 

- nízkouhlíková martenzicko – 

bainitická struktura. 

Leptáno Nital. 
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Obr. 5.6: Pozice A na ozubeném kole. 

 

 

 

 

a) Mikrostruktura z čela zubu 

- segregace způsobila nehomogenitu 

struktury. 

Leptáno Nital. 

 

b) Mikrostruktura z čela zubu 

- jemná popuštěná martenziticko – 

bainitická struktura. 

Leptáno Nital. 
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Obr. 5.7: Zkušební vzorek. 

 

  

 

a) Vnější cementační vrstva 

- karbidické částice pod povrchem. 

Leptáno Nital. 

 

b) Mikrostruktura vnější cementační 

vrstvy 

- martenzitická struktura, 

- do 49 μm neproběhla martenzitická 

 transformace. 

Leptáno Nital. 

 

c) Mikrostruktura vnitřní cementační 

vrstvy 

- martenzitická struktur,a 

- karbidické částice vyloučené na 

 hranicích původních austenitických 

 zrn. 

Leptáno Nital. 
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a) Mikrostruktura mezikrystalické oxidace 

naměřena v pozici 1 

- hloubka mezikrystalické oxidace 

maněřena okolo 12 μm. 

Neleptaný povrch. 

 

b) Mikrostruktura mezikrystalické oxidace 

naměřena v pozici 2 

- hloubka mezikrystalické oxidace 

maněřena okolo 10 μm. 

Neleptaný povrch. 

 

c) Mikrostruktura mezikrystalické oxidace 

naměřena v pozici 3 

- žádné známky mezikrystalické oxidace 

na povrchu. 

Neleptaný povrch. 

 

Obr. 5.8: Mezikrystalická oxidace hranic zrna (označení IGO „Inter granular oxidation“). 
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5.3.2 Tvrdost 

Stanovení efektivní hloubky tvrzené cementační vrstvy bylo provedeno dle ČSN EN 

ISO 2639 měřením tvrdosti HV1 při zatížení 9,81 N pomocí mikrotvrdoměru značky LECO 

AMH 43 na příčném výbruse [14]. 

Na zubu ozubeného kola byly vyznačeny polohy měření tvrdosti (obr. 5.9). Pro 

všechny vzorky byly naměřeny profily tvrdosti HV1, které jsou zobrazeny na obr. 5.10 až 

obr. 5.14 s vyznačením naměřených hloubek cementačních vrstev. Zároveň byla měřena 

tvrdost i na zkušebním vzorku. 

Požadavek klienta byl, aby při tvrdosti 500 HV1 byla dosažena hloubka cementační 

vrstvy min. 4,5 mm. V grafech lze vidět, že stanovení hloubky cementační vrstvy bylo 

provedeno pro tvrdost 500 HV1 a 550 HV1, jen u zkušebního vzorku bylo provedeno měření 

pro tvrdosti 500 HV. Každopádně, ve všech případech došlo k dodržení požadované 

minimální tvrdosti cementační vrstvy v požadované hloubce. Na vnějším povrchu zubu a 

vzorku bylo dosaženo vyšší tvrdosti než na vnitřním povrchu zubu, což koresponduje s nižším 

stupněm nasycení na vnitřních površích a s typem mikrostruktury martenzitu s rozdílným 

obsahem uhlíku. 

 

Obr. 5.9: Pozice měření tvrdosti na zubu ozubeného kola. 
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Obr. 5.10: Průběh tvrdosti Linie 1 měřeno zleva (min. požadovaná hl. 4,5 mm při tvrdosti 500 HV1). 

 

 

Obr. 5.11: Průběh tvrdosti Linie 1 měřeno zprava (min. požadovaná hl. 4,5 mm při tvrdosti 500 HV1). 
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Obr. 5.12: Průběh tvrdosti Linie 2 měřeno zleva (min. požadovaná hl. 4,5 mm při tvrdosti 500 HV1). 

 

 

Obr. 5.13: Průběh tvrdosti Linie 2 měřeno zprava (min. požadovaná hl. 4,5 mm při tvrdosti 500 HV1). 
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Obr. 5.14: Průběh tvrdosti měřen na zkušebním vzorku (min. požadovaná hl. 4,5 mm při tvrdosti 

500 HV1). 

Hodnoty hloubek cementačních vrstev pro požadovanou tvrdost 500 HV1 jsou 

uvedeny v tabulce 5.3. 

Tabulka 5.3: Hloubky cementačních vrstev  

Hloubka cementační vrstvy 

Linie 
Min. požadovaná hl. nauhličení při 

tvrdosti 500 HV1 

Skutečně naměřená hloubka cementační vrstvy v mm 

při tvrdosti 500 HV1 

  Měřeno zleva Měřeno zprava 

1 4,5 4,86 5,37 

2 4,5 6,34 5,17 

vzorek 4,5 6,59  
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6. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo ověřit správnost technologického postupu, který 

zohledňuje splnění požadavků zákazníka na tvrdost nauhličené vrstvy ozubení. 

Teoretická část byla věnována chemicko-tepelnému zpracování, dějům, které při 

těchto pochodech pobíhají, druhům CHTZ, základním postupům cementace, vlastnostem 

a struktuře cementačních vrstev. 

V praktické části byly pomocí experimentů analyzovány parametry nauhličené vrstvy 

s ohledem na její tvrdost a hloubku. K  posouzení bylo použito ozubené kolo a zkušební 

vzorek z oceli 18CrNiMo7-6 (středně legovaná ušlechtilá chrom–nikl–molybdenová ocel 

k cementování), která se používá pro velmi namáhané strojní součásti.  

Mikrostrukturní rozbor byl proveden na zubu ozubeného kola a zkušebním vzorku na 

místech určených zákazníkem ve stavu po naleptání v 4% kyselině dusičné HNO3 (Nitalu). 

Struktury povrchových vrstev byly martenzitické s podílem zbytkového austenitu, 

karbidickými částicemi a výskytem perlitu. Z analýzy vyplývá, že kvalita povrchové vrstvy 

v horní části zubu je lepší než v patě zubu. Je to způsobeno vlivem zakřivení povrchu. Jak již 

bylo zmíněno, nauhličené vrstvy mohou tvořit konvexní (vypuklé), rovinné a konkávní 

(vyduté) plochy. Hloubka cementační vrstvy je při stejných kritériích procesu největší 

u povrchu konvexního, a naopak nejmenší hloubky vykazují povrchy konkávní. 

Poměrně velký výskyt karbidického síťoví byl zaznamenán mezi jádrem zubu 

a nauhličenou vrstvou. Předpokládá se, že je to zapříčiněno příliš velkým uhlíkovým 

potenciálem při sytící periodě, který mohl překročit stanovenou hodnotu 1,2 %. 

Na metalografických snímcích v nenaleptaném stavu byla zaznamenána velmi tenká 

povrchová vrstva, kde pravděpodobně došlo při procesu chemicko-tepelného zpracování 

k oxidaci hranic zrn (označení IGO „Inter granular oxidation“). K tomuto jevu dochází při 

tepelném a chemicko-tepelném zpracování v řízených atmosférách obsahujících vázaný kyslík 

v podobě CO, CO2 a H2O. Jediným způsobem, jak odstranit tento problém, se jeví použít 

nízkotlakou cementaci bez užití kyslíkové atmosféry. Použití nízkotlaké cementace je díky 

rozměrům produktu v tomto případě vyloučeno. Řešením by mohlo být finální broušení 

ozubení, tedy mechanickým obráběním odstranit nežádoucí mikrostruktury z povrchu 

výrobku. 
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Měření tvrdosti HV1 bylo provedeno na příčných výbrusech. Na zubu ozubeného kola 

byly vyznačeny polohy měření tvrdosti, které byly určeny zákazníkem, zároveň byla měřena 

tvrdost i na zkušebním vzorku. Byl zadán požadavek, aby při tvrdosti 500 HV1 byla hloubka 

cementační vrstvy min. 4,5 mm. Ve všech měřených pozicích (liniích) bylo dodrženo 

požadované minimální tvrdosti v definované hloubce.  

Provedenými experimenty se prokázala správnost technologického postupu a tím byly 

splněny požadavky zákazníka. 
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