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Abstrakt 

 

Bakalářská práce je zaměřena na únavu materiálu, konkrétně únavu ozubených kol 

v převodovkách automobilů a jejich chemicko-tepelné zpracování.  

Teoretická část je zaměřena na chemicko-tepelné zpracování obecně. Jsou zde popsány zá-

kladní postupy cementace, dále je pak charakterizováno únavové poškození materiálu, zejmé-

na jednotlivá stádia únavového procesu. 

Experimentální část je zaměřena na fraktografickou a metalografickou analýzu ozubeného 

kola, u něhož došlo k ulomení několika zubů. Byla posuzována cementovaná vrstva, mi-

krostruktura jádra, tvrdost cementované vrstvy a byl proveden fraktografický rozbor posuzo-

vaného vzorku. Bylo zjištěno, že se jedná o únavové poškození, jehož příčinou byla intergra-

nulární oxidace vzniklá během cementace.  

 

Klíčová slova 

Cementování oceli, ozubené kolo, mikrostruktura, únava materiálu. 

 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis is focused on fatigue damage of steels, specifically fatigue of gear wheels 

used in automotive industry and thermo-chemical processing of gear wheels. 

The theoretical part is focused on the thermo-chemical processing in general. Basic principles 

of case hardening of steels are described here. Furthermore, fatigue damage of steels is char-

acterized with a special attention paid to different stages of fatigue process.  

The experimental part is devoted to the fractographic and metallographic analysis of the gear 

wheel where some teeth were broke off. Analyses of cemented layer microstructure, core mi-

crostructure, hardness of carburized layer and fractographic analysis were carried out on the 

damaged wheel. It was found out that the studied wheel was degradated by fatigue process 

initiating by intergranular sub-surface oxidation formed during carburizing process. 

 

Keywords  

Carburizing of steel, gear wheel, microstructure, material fatigue. 
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1. Úvod 

Ozubená kola jsou velmi složité součásti, kdy dvě i více kol v záběru tvoří ozubený pře-

vod. Nejčastěji užívaným materiálem pro ozubená soukolí jsou oceli. Ozubená kola v převo-

dovkách automobilů musejí mít vysokou účinnost a také vysokou životnost. Povrch zubů mu-

sí být dostatečně tvrdý. Proto se klade velký důraz na kvalitu součásti. Kvalita ozubených kol 

musí splňovat celou řadu požadavků. Tyto požadavky mají vliv na chod celého převodového 

systému.  

První část bakalářské práce je věnována obecně chemicko-tepelnému zpracování oceli 

s následným kalením a popouštěním, přičemž zvláštní důraz je kladen na cementaci ocelí. 

Následně je zde také stručně charakterizována únava materiálu, a to zejména se zaměřením na 

jednotlivá stádia únavového procesu.  

Experimentální část je zaměřena na rozbor studovaného vzorku s vadami z převodovky 

automobilu, a to z hlediska metalografického i fraktografického. Cílem bylo prokázat, zda 

vada ozubeného kola byla způsobena únavou materiálu nebo bylo chybně zvolené chemicko-

tepelné zpracování.  
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2. Cementace 

Při cementování dochází v oceli k řadě fyzikálních a chemických procesů, a proto mů-

žeme říct, že je to proces fyzikálně chemický. Cementováním sytíme povrch oceli uhlíkem, 

tím dosáhneme tvrdý povrch, který je odolný vůči opotřebení a také dosáhneme vyšší únavo-

vé pevnosti. Tento proces se provádí buď v prostředí plynném, metanem CH4 nebo oxidem 

uhelnatým CO, v prostředí kapalném solných lázní nebo prostředí pevném, dřevěným uhlím a 

cementačním práškem [1-4].   

Cementace probíhá při teplotě nad Ac3, tím se zvýší koncentrace uhlíku v povrchové 

vrstvě a nauhličená vrstva má dobré vlastnosti. Pro nauhličování se používají nízkouhlíkové 

oceli, které mají většinou obsah do 0,2 % uhlíku. Nauhličuje se tak dlouho, dokud se nedo-

sáhne eutektoidní, případně mírně nadeutektoidní koncentrace uhlíku. Obsah uhlíku 

v nauhličené vrstvě bývá kolem 0,85% a hloubka cementované vrstvy bývá nejčastěji do 

1mm, u více namáhaných dílů i vyšší [2, 3]. Značný vliv na cementování má teplota a délka 

cementace, což je zobrazeno na obrázku 2.1. Po ukončení cementace musí být ocel kalena a 

popouštěna, tím se dosáhne požadovaných vlastností [2, 4].  

 

 

 

 

Obr. 2.1 Vliv teploty a doby cementace na tloušťku cementační vrstvy [2] 
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Proces nauhličování je do značné míry komplikovaný. Vlastnosti a složení nauhličované 

vrstvy závisí na základních podmínkách, kterými jsou adsorpce, disociace a difúze. Pokud je 

ocel v austenitickém stavu, může probíhat disociace molekul při zvýšených teplotách. Je-li 

teplota nižší, je ve struktuře oceli obsažen ferit, rozpustnost uhlíku je malá a to má za násle-

dek, že nauhličování je omezeno. Aktivní uhlík může nejčastěji vznikat:  

a) termickou disociaci oxidu uhelnatého CO 

2 CO ↔ CO2 + C                                                                    rov. 2.1 

b) termickou disociaci metanu CH4 

CH4 ↔ 2 H2 + C                                                                     rov. 2.2 

Jestliže má být atmosféra vůči oceli neutrální, pak musí existovat pro danou teplotu urči-

tý poměr mezi CO a CO2 nebo CH4 a H2.  Reakce v rovnicích (2.1) a (2.2) bude probíhat zle-

va doprava, jestliže se zvýší obsah oxidu uhelnatého (CO) nebo metanu (CH4) za dané teplo-

ty, pak atmosféra bude působit jako nauhličující (obr. 2.2 a 2.3). Opačně tomu bude, pokud 

reakce v rovnicích (2.1 a 2.2) bude probíhat zprava doleva, pak atmosféra bude oduhličující 

[2, 4].  

Pokud chceme sledovat průběh reakce, činíme tak na základě termodynamického rozboru 

jednotlivých složek [4]. Převážně se pracuje s rovnovážnými konstantami a obsah plynných 

složek je vyjádřen jejich parciálními tlaky. Jestliže reakce dle rovnice 2.1 probíhá doprava, 

pak se jedná o reakci exotermickou. Proto rovnovážná konstanta s rostoucí teplotou klesá. 

Rovnovážnou konstantu reakce (rov. 2.1), pak můžeme zapsat takto: 

 

Kp =
𝑎𝑐 ∙ 𝑝𝐶𝑂2

𝑝𝐶𝑂
2                                                                                                                                                     rov. 2.3 

kde   Kp je rovnovážná konstanta, 

        ac je aktivita  uhlíku v atmosféře (uhlíkový potenciál atmosféry), 

        p je parciální tlak příslušných plynů. 

Následně z rovnice 2.3 lze určit aktivitu uhlíku v atmosféře ac : 

 

ac = Kp
𝑝𝐶𝑂

2

𝑝𝐶𝑂2
                                                                                                                                                        rov. 2.4 
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Podle rovnice 2.4 termodynamická aktivita uhlíku roste s rostoucím parciálním tlakem 

oxidu uhelnatého a rovnovážnou konstantou reakce a je nepřímo úměrná parciálnímu tlaku 

oxidu uhličitého [2, 4]. 

 

 

 

Obr. 2.2 Křivky rovnováhy CO a CO2 u ocelí s různou mírou nauhličení [2] 

 

Rovnovážnou konstantu reakce (rov. 2.2), můžeme napsat následovně: 

Kp = =
𝑎𝑐 ∙  𝑝𝐻2

2

𝑝𝐶𝐻4

                                                                                                rov. 2.5 

V tomto případě se bude jednat o reakci endotermickou, pokud reakce rovnice (2.2) bude 

probíhat zleva doprava. Znamená to, že rovnovážná konstanta roste s rostoucí teplotou. 

Z obou obrázků (obr. 2.2 a 2.3) můžeme posoudit, že metan je silnějším nauhličovadlem než 

oxid uhelnatý. Podíl metanu v jednoduché atmosféře je 1-5%, kdežto podíl oxidu uhelnatého 

je potřeba 80-95% [2]. 
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Obr. 2.3 Křivky rovnováhy CH4 a H2 u ocelí s různou mírou nauhličení [2] 

 

2.1. Struktura a vlastnosti cementované vrstvy. 

Oceli pro cementování, jak již bylo zmíněno, mají nízký obsah uhlíku. Tyto oceli mají po 

cementování vysokou povrchovou tvrdost a dostatečně houževnaté jádro. Při cementaci je 

povrchová vrstva tvořena austenitem o různé koncentraci uhlíku. V cementované vrstvě se 

obsah uhlíku do hloubky zmenšuje. Pokud je množství uhlíku mezi povrchem a jádrem rov-

noměrné, pak je koncentrační spád mezi povrchem a jádrem kovu plynulý. Proto je důležité, 

aby nedošlo k velkému rozdílu mezi nauhličeným povrchem a nenauhličeným jádrem.  Jestli 

se obsah uhlíku prudce zmenší směrem k jádru, vznikají mezivrstvy a dochází k snadnému 

odlupování povrchové vrstvy [2, 5]. Změna mezivrstev je v obecné formě zachycena na ob-

rázku (2.4) [2]. 
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Obr. 2.4 Změna koncentrace prvku B v difúzní vrstvě prvku A 

  a schéma mikrostruktury 

 

2.2. Vlivy působící na průběh cementace. 

Na cementování má vliv jak teplota, tak i čas. Rychlost cementace je ovlivněna teplotou, 

ale i složením oceli. Při teplotě 500 až 600°C je zjistitelná adsorpce uhlíku a jeho difúze, která 

postupuje směrem k jádru oceli. Rozpustnost uhlíku ve feritu je malá, i přesto se ferit rychle 

nasytí uhlíkem. Na povrchu oceli se vytvoří slabá vrstva cementitu podle reakce: 

3 Fe + 2 CO → Fe3C + CO2                                                                                                            rov. 2.6    

Pokud by se teplota cementace pohybovala v rozmezí Ac1 a Ac3, tak rychlost cemento-

vání se zvyšuje, protože ocel je částečně austenitická [4].                                                 

   Teplota cementování je obvykle 850 až 900°C, což je teplota nad Ac3. Při této teplotě je 

ocel tvořena austenitem a uhlík se v austenitu snadno rozpouští. Zvýšením teploty zvýšíme 

rychlost nauhličování, a také se zvětší hloubka nauhličení. Je to způsobeno růstem rychlostí 

disociace, adsorpce a difúze [4, 5]. 

2.3. Cementační oceli 

K cementování se používá rozsáhlá řada ocelí. Jsou to oceli s nízkým obsahem uhlíku, 

které neobsahují velké množství legujících prvků. Tyto oceli jsou převážně určeny k výrobě 

strojních součástí a součástí pro automobilový průmysl. Mezi nejčastěji používané cementační 

oceli patří nízkolegovaná mangan-chromová ocel 16MnCrS5 (podle ČSN 14220) [4, 6]. Ce-

mentační oceli můžeme rozdělit do dvou skupin:  

a) oceli uhlíkové (nelegované) 
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b) oceli slitinové (legované) 

U ocelí uhlíkových je pevnost jádra dána obsahem uhlíku, ale také průměrem strojní sou-

části. Prokalitelnost je u těchto ocelí malá. Kalí se do vody nebo se používá dvojí kalení (ka-

lení na jádro a na vrstvu) [4]. 

Oceli legované mají vyšší pevnost, větší prokalitelnost, mají větší tvrdost a mají dobrou 

odolnost proti opotřebení [4]. 

 

 

2.4. Cementování v prášku 

Nauhličování v prášku patří k nejstarším způsobům. V dnešní době se téměř nepoužívá. 

Cementování se provádí v uzavřeném prostředí v cementační krabici, která je ze žáruvzdorné-

ho materiálu [2]. 

Hlavními složkami cementování jsou dřevěné uhlí a uhličitan barnatý (BaCO3), který 

slouží jako aktivátor. Součásti určené k cementování musejí být čisté, zbavené veškerých po-

vrchových nečistot. Materiál se vrství do krabic společně s práškem, navzájem se prokládají. 

Takto naplněné krabice se uzavřou a utěsní. Do otvoru víka se vloží tyčinka, která slouží jako 

cementační zkouška, zpravidla je ze stejného materiálu jako součásti. Krabice se vloží do ko-

morové pece. V peci setrvají po stanovenou dobu. Teplota cementace se pohybuje kolem 850 

– 900°C [1, 7]. 

Cementování v prášku je složitý a zdlouhavý proces. K nevýhodám tohoto procesu patří 

zejména nesnadná kontrola procesu [2]. 

 

2.5. Cementování v solných lázních 

Nauhličování v solných lázních se provádí v solných roztocích, které mají následující 

složení: 78 – 85% uhličitanu sodného (Na2CO3) nebo uhličitanu draselného (K2CO3), dále 10 

– 15% chloridu sodného (NaCl) a 6 – 8% karbidu křemíku (SiC) [2]. Proces cementování 

v solných lázních je urychlován aktivními složkami, jako jsou kyanidy a kyanatany [2]. 

Cementování v solných lázních se provádí v kelímkových pecích. Tyto pece mohou být 

buď plynové, nebo elektrické. 

K výhodám nauhličování v solích patří rychlost, nauhličování může probíhat i za vyšších 

teplot nad 900°C. Také tloušťka cementované vrstvy je přesnější. K nevýhodám cementování 

v solích patří špatná ochrana některých míst před cementováním, a také větší součásti jsou 
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nevhodné k cementování v solných lázních. Bohužel při cementování v solích dochází také 

k znečišťování toxickými solemi [1]. 

 

2.6. Cementování v plynném prostředí 

Cementování v plynech patří v dnešní době k nejpoužívanějším. Je zde mnohem větší 

možnost kontrolovat, jak probíhá celý proces. Cementované součásti se zavěsí volně do pro-

storu, kde proudí cementační atmosféra. Hlavními složkami plynné atmosféry jsou: CO, CO2, 

CH4, H2, H2O, O2, N2.  Teplota nauhličování v plynech se pohybuje v rozmezí 910 až 930°C 

[2, 4].  

Na cementování v plynech mají vliv tři reakce: 

a)  reakce metanu 

     CH4 ↔ 2H2 + C  rov. 2.7 

b)  reakce hoření oxidu uhelnatého 

     2CO + O2  ↔ 2CO2                                                                               rov. 2.8 

c) reakce oxidu uhličitého a vodíku za vzniku vodní páry a oxidu uhelnatého 

                CO2 + H2 ↔ CO + H2O                                                                        rov. 2.9 

 

Rovnice (2.7) je hlavní reakcí pro cementování v plynech. Při této reakci může docházet 

k uvolňování nadbytečného uhlíku. Ten se usazuje jako saze a škodí dalšímu průběhu cemen-

tace. Přebytek vodíku ve směsi zabrání vylučování sazí [1]. 

 

Pro cementování v prášku a v taveninách je reakce hoření oxidu uhelnatého (rov. 2.8) zá-

kladní reakcí.  Pro cementování v plynech má malý význam. Uhlík se této reakce neúčastní, a 

proto nezpůsobuje nauhličení ani oduhličení. Může ale kontrolovat průběh nauhličování po-

mocí parciálního tlaku kyslíku. Probíhá-li reakce doprava, jde o reakci exotermickou a 

s rostoucí teplotou rovnovážná konstanta klesá. Na obrázku (2.5) je znázorněna souvislost 

mezi uhlíkovým potenciálem a parciálním tlakem kyslíku [2, 5]. 
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Obr. 2.5 Souvislost mezi uhlíkovým potenciálem atmosféry a parciálním tlakem kyslíku 

[2] 

 

 

Třetí důležitou reakcí při cementování v plynech je reakce (2.9), reakce oxidu uhličitého 

a vodíku. Význam reakce spočívá v tom, že pomocí tlaku vodní páry, můžeme kontrolovat 

nauhličovací schopnost směsi. Obsah vodní páry v atmosféře ukazuje, že poměr všech složek 

plynu je v rovnováze, což je zachyceno na obrázku (2.6) [1, 2]. 

 

Obr. 2.6 Vztah mezi uhlíkovým potenciálem atmosféry a hodnotou rosného bodu [2] 
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3. Tepelné zpracování po cementování 

Po cementování musí následovat kalení a popouštění. Vzniklý rozdíl uhlíku v povrchové 

vrstvě a v jádře má vliv na nepříznivé rozložení vnitřních pnutí. Následným ochlazováním po 

kalení se vnitřní pnutí zvětšuje. Tím, že je rozdílná koncentrace uhlíku v povrchové vrstvě a 

v jádře, se komplikuje provedení tepelného zpracování. Povrchová vrstva, která má obsah 

uhlíku asi kolem 1%, potřebuje nižší kalicí teplotu než jádro, jehož obsah uhlíku je přibližně 

0,2%. Optimální teplota kalení nauhličené vrstvy je 30 až 50°C nad Ac1 (obr. 3.1). Kalením 

z kalicí teploty povrchové vrstvy dostaneme jemnozrnnou vrstvu, ale jádro bude podkalené a 

bude mít nižší mechanické vlastnosti. Velmi dobré vlastnosti jádra získáme kalením na jádro 

(30 až 50°C nad Ac3), ale nauhličená vrstva bude přehřátá a hrubozrnná. Proto je důležité zvo-

lení vhodného režimu tepelného zpracování, které závisí na způsobu nauhličování, typu oceli 

a provozním namáhání součástí [2, 4, 7].  

 

Obr. 3.1 Pásmo kalících teplot v diagramu Fe-Fe3C [2] 

 

3.1. Přímé kalení 

Přímé kalení je nejpoužívanější a z ekonomického hlediska je výhodné (obr. 3.2,1). Sou-

částky se kalí přímo z cementační teploty 900 až 950°C. Do vody se kalí součástky 

z uhlíkových ocelí, do oleje součástky legované. Přímé kalení se používá pro jednoduché sou-

částky. Součástky takto kalené mají menší povrchovou tvrdost a menší odolnost proti únavě. 

To je způsobeno tím, že ve struktuře se vyskytuje hrubozrnný martenzit a zbytkový austenit. 
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Při tomto kalení vznikají také značné deformace, které můžeme snížit ochlazením součástek 

na teplotu 750 až 780°C a poté se zakalí. Takový způsob kalení se označuje jako kalení s při-

chlazením (obr. 3.2,2) [2, 4]. 

 

3.2. Kalení s podchlazením 

Po cementování se ochladí výrobek na teplotu 600°C. Austenit se transformuje a po opě-

tovném ohřevu na kalicí teplotu se zjemní austenitické zrno. U tohoto způsobu kalení se kalí 

z teploty nad Ac3 (kalení na jádro) nebo z teploty Ac1, což je zachyceno na obrázku 3.2,3. 

Tímto způsobem kalení je výsledná struktura jemnější [2]. 

 

3.3. Kalení po novém ohřevu 

Pro součástky, které se po cementování musejí obrábět, se volí tento způsob kalení. Tva-

rově komplikované součástky se ochladí na teplotu 550°C, na této teplotě jsou ponechány, 

dokud nedojde k přeměně austenitu na jemný perlit. Kalí se na jádro (30 až 50°C nad Ac3) u 

legovaných ocelí nebo na vrstvu (30 až 50 nad Ac1) u ocelí uhlíkových a nízkolegovaných 

(obr. 3.2,4). Jádro i povrch mají velmi dobré vlastnosti [2, 4]. 

 

3.4. Dvojité kalení 

Kalí se nejprve na jádro (teplota nad Ac3 jádra), kdy dojde ke zjemnění austenitického zr-

na a rozpustí se sekundární cementit. Kalí se do vody nebo oleje. Následuje kalení na vrstvu 

s krátkou dobou výdrže (teplota nad Ac1), v cementované vrstvě je jemný martenzit a jádro 

obsahuje jistý podíl feritu. Tímto postupem dosáhneme maximální houževnatosti, ale bohužel 

dochází k deformacím součásti (obr. 3.2,5). Z ekonomického hlediska je postup nevýhodný 

[2, 4], je však nejvýhodnější s ohledem na únavovou životnost součástí. 
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Obr. 3.2 Kalení po cementování 

1 – přímé kalení z cementační teploty, 2 – kalení s přichlazením, 3 – kalení s podchlaze-

ním, 4 – kalení po ochlazení z cementační teploty, 5 – dvojité kalení a) na jádro, b) na vrstvu 

 

3.5. Popouštění po cementování 

Tepelné zpracování nauhličovaných součástí se zakončí popouštěním. Teplota popouště-

ní se pohybuje v rozmezí 140 až 200°C s následnou výdrží na teplotě 1 až 2 hodiny. Popouš-

těním se zejména sníží vnitřní pnutí, která vznikla při kalení materiálu [2, 4].  

 

4. Únava materiálu 

Konstrukční a strojní součásti jsou v průběhu svého provozu neustále mechanicky namá-

hány. Působení časově proměnlivých vnějších sil na součásti, i když velikosti těchto vnějších 

sil mohou být velmi malé, může i přesto vést při dostatečně dlouhém namáhání k poškození. 

V průběhu namáhání vznikají v povrchových vrstvách mikrotrhliny. Opakovaným zatěžová-

ním součásti se mikrotrhliny rozrůstají, vznikne jedna velká únavová trhlina, její rychlost ší-

ření se zvýší a dochází k závěrečnému lomu [8, 10]. 

 Životnost materiálu závisí na mnoha faktorech, jakými jsou tvar a velikost součástek, 

způsob namáhání, charakter povrchových úprav [8].  

 

4.1. Křivka únavy  

Jednou ze základních únavových charakteristik je tzv. Wöhlerova křivka, označovaná též 

jako S-N křivka (obr. 4.1). Wöhlerova křivka vyjadřuje závislost amplitudy napětí σa na počtu 

cyklů Nf do lomu (při daném středním napětí). Křivka a je typická pro ocele a některé intersti-

ciální slitiny. Amplituda napětí σc se nazývá mez únavy, při níž už nedochází k lomu ani při 
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vysokém počtu cyklů. Průběh křivky b je typický pro kovy a slitiny s kubickou plošně centro-

vanou mřížkou (austenitické oceli, slitiny na bázi hliníku). Zde nelze stanovit mez únavy ani 

po aplikaci počtu cyklů 10
7 

až 10
9
. Proto se používá smluvní mez únavy. Ta je určena ampli-

tudou napětí, při které dojde k únavovému lomu po předem zvoleném počtu cyklů. Nejčastěji 

se používá Nc = 10
7
 [10, 14]. 

 

 

 

Obr. 4.1 Wöhlerova křivka, σmax – maximální napětí, σa – amplituda napětí, σm - střední 

napětí, σmin – minimální napětí [10] 

 

  

4.2. Stádia únavy materiálu 

Únavový proces nevzniká hned, ale vyvíjí se. Známky poškození součásti nemusí být 

zpočátku vůbec patrné, mohou být viditelné až v pokročilém stádiu. Havárie nebo poruchy 

součásti bývají následkem únavového poškození [10, 13]. 

 Únava materiálu je řízená a podmíněná cyklickou plastickou deformací, která způsobuje 

nevratné změny materiálu. Celý únavový proces můžeme rozdělit do tří stádií, která jsou zob-

razena na obrázku 4.2 [10]. 

 

 



23 

 

 

 

Obr. 4.2 Stádia únavového procesu [10] 

 

 

1) Prvním stádiem je změna mechanických vlastností v celém objemu zatěžovaného 

kovu. Mění se mikrostruktura materiálu, a tím se mění mechanické i fyzikální 

vlastnosti. Mechanickými změnami se materiál cyklicky zpevňuje nebo změkču-

je, to záleží na typu materiálu, podmínkách zatěžování a na teplotě. Na začátku 

cyklického zatěžování jsou změny nejvýraznější, jejich intenzita klesá 

s rostoucím počtem cyklů. Nejlepším způsobem zjišťování změn mechanických 

vlastností je přímé měření parametrů hysterezních smyček (obr. 4.3). V průběhu 

změkčení nebo zpevnění se plocha a tvar hysterezní smyčky mění. Po ukončení 

cyklického zpevnění a změkčení se mechanické vlastnosti při dalším zatěžování 

nebudou měnit. Amplituda napětí i amplituda deformace dosáhne ustálených 

hodnot a hysterezní smyčka bude stabilní [10, 14]. Cyklické zpevnění vzniká u 

vyžíhaného materiálu, kdy amplituda deformace s počtem cyklů klesá a je-

li poměr mezi pevnosti Rm k mezi kluzu Re větší než 1,4 (Rm/Re > 1,4) (obr.4.4a). 

Cyklické změkčení je charakteristické pro materiály, které jsou zpevněné jiným 

způsobem (např. martenzitická přeměna, precipitační zpevnění, deformační zpev-

nění). Amplituda deformace roste a poměr Rm/Re < 1,2 (obr. 4.4b). Cyklické 

změkčení je z praktického hlediska nežádoucí [10]. 
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Obr. 4.3 Schéma hysterezní smyčky. σa – amplituda napětí, εat – amplituda celkové de-

formace, εap – amplituda plastické deformace, εae – amplituda elastické deformace [10] 

 

 

 

Obr. 4.4 Cyklické a) zpevnění, b) změkčení [10] 

 

 

2) Druhým stádiem je vznik trhlin. Trhliny se tvoří v malé oblasti z celého objemu. 

Obvykle se tvoří na povrchu. Někdy se tvoří i na jiných místech, a to zejména 

tam, kde dochází ke koncentraci napětí [10]. 

3) Třetím stádiem je šíření trhlin. Trhliny, které vznikly v důsledku únavového pro-

cesu, nebo trhliny, které se už v materiálu vyskytovaly, se dále šíří podle zákonů 

lomové mechaniky. Rozhodující podmínky pro šíření trhlin jsou před čelem trhli-

ny v plastické oblasti, kde je vysoká koncentrace cyklické plastické deformace 

[10].  
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4.3. Iniciace a šíření trhlin 

Únavové trhliny se tvoří výhradně na volném povrchu součástí, který jsou cyklicky zatě-

žovány. Příčina vzniku únavových trhlin je v nerovnosti povrchu (např. povrchové úpravy, 

koroze, svarové spoje) a v tvorbě vyššího napětí v povrchových vrstvách, způsobené mecha-

nickým namáháním. Únavové trhliny mohou vznikat i uvnitř nebo pod povrchem, a to u povr-

chově zpevněných materiálů [8, 12].  

Základním typem iniciace jsou skluzová pásma, která se tvoří nahromaděním dislokací a 

vznikem pokluzů. Skluzová pásma jsou orientována do skluzových rovin. Na povrchu součás-

ti, která je cyklicky zatěžována, vzniká únavový mikroreliéf tvořený výstupky a prohlubněmi, 

jsou to tzv. extruze a intruze (obr. 4.5). Intruze mohou působit jako koncentrátor napětí, za-

čnou se prohlubovat, a tím vznikají mikrotrhliny. [12, 13]. 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Nukleace mikrotrhlin v perzistentních skluzových pásech [11] 

 

 

Počáteční šíření únavových trhlin je rozhodující pro únavovou životnost součástí. Mikro-

trhliny, které vznikly v počátečním stádiu, rostou podél skluzových rovin, kde působí největší 

smykové napětí. Opakovaným cyklickým zatěžováním se trhliny spojují, rostou a šíří se do 

hloubky a vzniká dlouhá magistrální trhlina, jak je to zobrazeno na obrázku 4.6. Tento pře-

chod z aktivní skluzové roviny do roviny kolmé k vnějšímu zatížení se označuje jako přechod 
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krystalografického šíření (první stádium šíření) do nekrystalografického (druhé stádium šíře-

ní) šíření. V první fázi je počet cyklů potřebný pro rozvoj trhliny velký ve srovnání s druhou 

fází. Délka trhliny, při které dochází k přechodu z první do druhé fáze šíření, závisí na druhu 

materiálu a na amplitudě zatěžování. Malá amplituda zatěžování znamená větší délku trhliny 

v první fázi. V první fázi se šíří trhliny velmi pomalu. Ve druhé fázi končí šíření trhlin lomem 

[8, 12]. 

 

 

 

Obr. 4.6 Schéma etap šíření únavové trhliny [10]. 

 

 

 

4.4. Únavový lom 

 Únavový lom je posledním stadiem únavového procesu (obr. 4.7). Vzniká v okamžiku, 

kdy velikost napětí a únavové trhliny dosáhnou kritických hodnot. Z mikroskopického hledis-

ka můžeme rozeznat místo vzniku trhliny a odhadnout délku trhliny. V první části šíření trhlin 

se plocha jeví jako hladká. Ve druhé části jsou viditelné rovnoběžné žlábky (tzv. striace), kte-

ré vznikly opakovaným otevíráním a zavíráním trhliny. Tyto striace nás informují o rychlosti 

šíření únavových trhlin [10]. 



27 

 

 

 

 

Obr. 4.7 Vzhled únavového lomu [10] 

 

Podle počtu zatěžovacích cyklů, které vedou k únavovému lomu, rozlišujeme nízkocy-

klovou a vysokocyklovou únavu. U vysokocyklové únavy nezáleží na velikosti napětí, ale na 

počtu cyklů, které se pohybují řádově 10
5
 a více. Lom bývá hladký bez známek plastické de-

formace. Při nízkocyklové únavě bude životnost materiálu nižší. Lom bude způsoben nižším 

počtem cyklů, řádově 10
4 

a méně (obr. 4.8). Je to způsobené napětím, které vyvolává určitou 

plastickou deformaci. Lom má hrubší strukturu s plastickou deformací [10, 13]. 

 

 

 

Obr. 4.8 Křivka únavové životnosti [13] 
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4.5. Faktory ovlivňující únavové poškození 

Únavové poškození materiálu a konstrukcí závisí na mnoha faktorech, a to jak vnějších, 

tak vnitřních [12]. 

Vnější faktory: 

o Střední napětí – má takový vliv, že tahové střední napětí snižuje a tlakové střední 

napětí zvyšuje odolnost součástky proti únavovému poškození [12]. 

o Teplota – můžeme říct, že šíření únavových trhlin roste s rostoucí teplotou, proto-

že plastická deformace obecně závisí na teplotě. Plastická deformace je snazší při 

vyšších teplotách [10].  

o Prostředí – u materiálu v interním prostředí (vakuum, suchý argon) bude šíření 

trhlin velmi pomalé. V plynných nebo kapalných prostředích bude šíření únavo-

vých trhlin podstatně rychlejší. Plynná prostředí jsou mírnější, kapalná jsou agre-

sívnější [10, 12]. 

o Velikost konstrukčních částí – u vysokopevných ocelí o nižším průměru je rych-

lost šíření trhliny vyšší. U uhlíkových a nízkolegovaných ocelí nemá tloušťka 

žádný vliv na rychlost šíření trhlin [10, 12]. 

o Vruby – v oblasti vrubů dochází ke koncentraci napětí a koncentraci deformace, 

která má vliv na proces únavového porušení [8, 12]. 

o Povrchová vrstva – víme, že únavové trhliny ve většině případů vznikají na po-

vrchu materiálu. Hladký povrch zvyšuje odolnost proti působení únavových pro-

cesů. Nepravidelnost povrchu materiálu, která vznikla při opracování, snižuje 

odolnost vůči únavovým procesům [8, 12]. 

Vnitřní faktory: 

o Velikost zrna – v jemnozrnném materiálu je důležité počáteční zablokování dis-

lokací. U hrubozrnného materiálu je důležité cyklické deformační zpevňování 

[12]. 

o Deformace materiálu – u materiálu deformovaného je únavová životnost menší, 

než u materiálu nedeformovaného [12].  
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5. Poruchy ozubených kol 

Poruchy ozubených kol jsou velmi různorodé. Posuzováním poruch se zabývají meziná-

rodní, národní i podnikové normy, což je velmi důležité, poněvadž umožňují stanovit příčiny 

poškození. Díky tomu lze zabránit haváriím [15]. 

Poruchy ozubených kol vznikají během provozu soukolí a dělí se na dvě hlavní skupiny: 

o Poškození povrchu zubů 

o Poškození lomem zubů. 

 

Existují i technologické poruchy, jako např. brusné trhliny, kalicí trhliny, trhliny odlitků 

nebo výkovků. Tyto poruchy mohou vyvolat vznik další poruchy [15]. 

Rozsah poškození je ovlivněn tepelným zpracováním, geometrickými parametry soukolí, 

a také materiálem, ze kterého jsou ozubená kola vyrobena. Ozubená kola převodovek 

jsou vyráběna hlavně z cementovaných tvářených ocelí. Únava a vysoká skluzová rych-

lost patří k nejdůležitějším typům poruch ozubených kol [15, 16]. 

Během provozu jsou ozubená soukolí vystavována velkému zatížení, které je větší než 

mez únavy. Průběh zatížení převodovky točivým momentem je typickým náhodným za-

tížením [16]. Závislost mezního zatížení a rychlost otáčení, která se dává do souvislosti 

se vznikem poruch, je zachycena na obrázku 5.1 [15]. 

 

 

Obr. 5.1 Závislost mezi mezním zatížením a rychlosti otáčení [15] 
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5.1. Únavové poškození boků zubů 

Během provozu jsou ozubená kola periodicky namáhána a to má zpravidla za následek 

únavové poškození. K únavovému poškození zubu dojde při překročení mezního kontaktního 

tlaku za působení valivě kluzného tření. Na povrchu vznikají únavové trhlinky, do kterých 

proniká olej. Trhlina se může uzavřít, olej nemá kudy uniknout a svým tlakem způsobuje vy-

drolování povrchu, vznikají jamky. Toto poškození se nazývá tzv. pitting. Rozlišujeme počá-

teční (záběhový) pitting a progresivní pitting [15]. 

Počáteční pitting vzniká, jak už název napovídá, v začátku provozu vlivem velkého zatí-

žení. Po vzniku jamek se zvětší styková plocha, růst jamek se zastaví a povrch boků zubů se 

uhladí. Vyšším zatížením vzniká progresívní pitting, jamky se zvětšují a dochází k destrukci 

celé plochy zubů. U cementovaných nebo povrchově kalených ozubených kol může docházet 

k odlupování větších plochých části kovu [15].  

Pro vznik pittingu u ozubených kol je rozhodující: 

o Velikost zatížení a geometrie zubů 

o Druh mazacího oleje 

o Měrný skluz a obvodová rychlost 

o Chyby tvaru zubu 

o Povrchová drsnost 

o Průběh a charakter záběru [15] 

 

5.2. Únavový lom ozubených kol 

Ozubená kola jsou vystavována velkému zatížení. Opakovaným zatížením až nad mez 

únavy může dojít ke vzniku únavového lomu v patě zubu. Lom vzniká převážně vlivem kon-

centrace napětí v patě zubu. Únavový lom má charakteristickou strukturu. Hladký povrch 

lasturovitého vzhledu s typickými čarami kolem místa vzniku počáteční trhliny [15]. 

Ozubená kola se šikmými zuby mají únavový lom různý. Zátěžové síly, které působí na 

boky zubů, jsou složitější. Malá plocha únavového lomu vypovídá o velké koncentraci napětí 

a velkém nominálním napětí. 
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6. Experimentální část 

Pro praktickou část byl použit vzorek vstupní hřídele převodovky s ozubením (obr. 6.1), 

u kterého došlo k porušení zubů druhého převodového stupně během zkušebního provozu. 

Ozubení bylo podrobeno cementaci, bližší údaje nemohou být uvedeny s ohledem na spolu-

pracující organizaci. Lze pouze uvést, že technologie cementace byla modifikována. U vzorku 

byla provedena kapilární zkouška, strukturní analýza a fraktografický rozbor.  

 

 

 

Obr. 6.1 Vstupní hřídel – modifikovaná technologie cementace 

 

6.1. Kapilární zkouška 

Kapilární zkouška je jedna z metod nedestruktivního zkoušení povrchových vad materiá-

lu. Po provedení kapilární zkoušky na zubech druhého převodového stupně vstupní hřídele, 

byly zjištěny vady, a to i v místech, kde nebyly zuby odlomené (obr. 6.2). Indikace byly spíše 

plošné, ale zdálo se, že se přednostně vyskytovaly v patách zubů. 
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Obr. 6.2 Kapilární zkouška vstupní hřídele 

 

 

 

6.2. Strukturní analýza po vyleštění vzorku 

Ze vzorku, u kterého byly zjištěny vady, byly z těchto míst provedeny výbrusy. Vzorky 

byly zkoumány ve stavu po broušení a leštění, a také po naleptání 3% Nitalem (HNO3).   

Na obrázku 6.3 je viditelná jedna trhlina, která probíhá kolmo k povrchu zubů a nachází 

se v blízkosti paty zubů. Trhlina zasahuje do hloubky cca 1 mm. 

Na povrchu paty zubů byla viditelná oxidace na hranicích zrn (obr. 6.4). Oxidace na hra-

nicích zrn vzniká při cementování v plynech. Vlivem oxidace byly na povrchu viditelné mi-

krotrhliny, které zasahovaly do hloubky cca 10 μm. Z obrázku 6.5 je patrné, že makroskopic-

ká trhlina se nachází v blízkosti oblastí oxidace na hranicích zrn. 
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Obr. 6.3 Vstupní hřídel – modifikovaná technologie cementace – trhlina v patě zubu 

 

 

 

Obr. 6.4 Vstupní hřídel – oxidace na hranicích zrn 
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Obr. 6.5 Vstupní hřídel – modifikovaná technologie cementace 

 

6.3. Mikrostruktura jádra po naleptání vzorku 

Mikrostruktura jádra byla zkoumána v oblasti paty zubů, a to ve středu jejich tloušťky. 

Mikrostruktura jádra všech vzorků je tvořena nízkopopuštěným martenzitem (obr. 6.6, 6.7). 

Byly také provedeny zkoušky tvrdosti jádra. U vzorku vstupní hřídele byla naměřena tvrdost 

jádra 473 HV 1. Tato tvrdost je vyhovující. 
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Obr. 6.6 Vstupní hřídel – mikrostruktura jádra 

 

 

 

Obr. 6.7 Vstupní hřídel – mikrostruktura jádra 

 

6.4. Cementovaná vrstva po naleptání vzorků 

Mikrostruktura vzorku cementované vrstvy je tvořena převážně deskovým martenzitem 

s nepatrným podílem zbytkového austenitu (obr. 6.8).  
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Obr. 6.8 Cementovaná vrstva vzorku po naleptání 

 

Měření tvrdosti HV 1 na zkoumaném vzorku se provádělo ve vzdálenostech 0,1 až 1,0 

mm. Měřením pro každou hloubku jsme získali dvě hodnoty, z nichž jsme vypočítali aritme-

tický průměr (tabulka 1). Požadovaná tloušťka cementované vrstvy byla splněna. Hloubka 

cementované vrstvy byla v intervalu 0,6 až 0,7mm. Tvrdost měření u vzorků v dané tloušťce  

nauhličené vrstvy odpovídala požadavkům. 

 

 

Obr. 6.9 Cementovaná vrstva a měření tvrdosti  
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   Tabulka 1           Měření tvrdosti HV 1 v cementované vrstvě 

Hloubka pod povrchem (mm) Tvrdost HV 1 

Vstupní hřídel 

0,6 593 

0,7 542 

    

 

6.4.1. Strukturní analýza vzorku v naleptaném stavu 

U vzorku vstupní hřídele v naleptaném stavu byly zaznamenány trhliny (obr. 6.10,  6.11). 

Tyto trhliny pravděpodobně nevznikly špatnou technologii výroby, ale zřejmě se jedná o úna-

vové trhliny, které byly iniciovány mikrotrhlinami, jež souvisí s oxidací hranic zrn při nauhli-

čování. 

 

 

Obr. 6.10 Vstupní hřídel v naleptaném stavu 
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Obr. 6.11 Vstupní hřídel v naleptaném stavu 

 

 

 

 

6.5. Fraktografický rozbor 

Fraktografický rozbor vzorků se prováděl na řádkovacím elektronovém mikroskopu Qu-

anta 450 v režimu sekundárních elektronů. Analýze byly podrobeny oblasti ulomených zubů. 

Morfologie lomové plochy zkoumaných vzorků nám poskytuje informace o postupném 

šíření trhlin během zkušebního provozu. Na obrázcích 6.12 a 6.13 je vidět lomová plocha 

s postupovými čarami, což svědčí o tom, že se jedná o únavový lom.  
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Obr. 6.12 Lomová plocha zubu č.1 

 

 



40 

 

 

 

Obr. 6.13 Lomová plocha zubu č.2 

 

 

6.6. Závěr hodnocení 

U vzorku vstupní hřídele se vyskytovaly trhliny v blízkosti paty zubů. V jejich blízkosti 

se vyskytovaly drobné povrchové trhlinky, které vznikly pravděpodobně v důsledku oxidace 

hranic zrn v průběhu nauhličování. Je pravděpodobné, že právě tyto drobné trhlinky vyvolaly 

předčasné únavové poškození a snížily tak životnost testovaného dílu. K porušení materiálu 

došlo únavovým mechanismem, což bylo prokázáno fraktografickým rozborem. Únavové 

poškození cementovaných ozubených kol je poměrně častým jevem a je uváděno i v odborné 

literatuře [18-20]. 
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7. Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na únavové poškození cementovaných ozubených kol. 

Převodový systém je nedílnou součástí automobilů. Nemalý vliv na poškození povrchu zubů 

má materiál nebo také chemicko-tepelné zpracování. Většina poškození ozubených kol v pře-

vodovkách bývají únavového charakteru, což je způsobeno cyklickým zatěžováním zubů v 

místech, kde se společně dotýkají a dochází tak ke kontaktnímu únavovému poškození. 

Teoretická část bakalářské práce byla věnována obecně chemicko-tepelnému zpracování 

oceli s následným kalením a popouštěním, přičemž zvláštní důraz byl kladen na cementaci 

ocelí. Následně byla také stručně charakterizována únava materiálu, a to zejména se zaměře-

ním na jednotlivá stádia únavového procesu.  

V experimentální části byl proveden fraktografický a metalografický rozbor studovaného 

vzorku ozubeného kola převodovky automobilu, u něhož došlo při testování k ulomení něko-

lika zubů. Byla provedena kapilární zkouška, která prokázala přítomnost trhlin ve vzorku. 

Hodnotila se tvrdost jádra i tloušťka cementované vrstvy. Na základě provedených analýz 

vzorku bylo možno konstatovat, že hodnoty výsledků odpovídaly tepelnému zpracování. 

Fraktografickým rozborem bylo prokázáno, že porušení ozubeného kola bylo způsobeno úna-

vovým mechanismem. Předčasná iniciace únavového poškození byla vyvolána intergranulární 

oxidací, k níž došlo v průběhu nauhličování. 
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