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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá postupy tepelného zpracování, které vedou ke změně 

mikrostruktury a k modifikaci vlastností ocelí. V teoretické části jsou popsány fázové 

přeměny, které probíhají při ochlazování ocelí, a jednotlivé postupy tepelného zpracování – 

žíhaní, kalení, popouštění a cementování. V praktické části je prezentován vliv tepelného 

zpracování – cementování, kalení a popouštění – na mikrostrukturu a tvrdost součástky pro 

nákladní automobily vyrobené z oceli 16MnCrS5. Hloubka cementační vrstvy byla stanovena 

jednak metalograficky, jednak pomocí měření tvrdosti HV1 v určitých vzdálenostech od 

povrchu v příčném řezu. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with heat treatment procedures, which lead to a change of 

microstructure and modify the properties of steel. The theoretical part describes the phase 

transformations that occur during cooling of steel, and various heat treatment procedures – 

annealing, quenching, tempering and carburizing. The practical part presents the effect of heat 

treatment - carburizing, quenching and tempering – on the microstructure and hardness of 

components for trucks manufactured from steel 16MnCrS5. The depth of the hardened layer 

was determined by metallography and by measuring the hardness HV1 at certain distances 

from the surface in cross section. 
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1. ÚVOD 

Využití kovových materiálů ve výrobě předmětů lidské potřeby je známo již tisíce let. 

Tyto materiály člověk využíval již od doby bronzové. K významnému rozvoji železářského 

průmyslu však došlo teprve koncem 18. a v průběhu 19. století, což úzce souviselo 

s technickým pokrokem v oblasti tavné metalurgie.  

V dnešní době jsou slitiny železa, tj. oceli a litiny, nejrozšířenějším materiálem, 

užívaným pro výrobu konstrukčních dílů a nástrojů. Železo je po hliníku druhý nejrozšířenější 

kov na Zemi, jehož obsah v zemské kůře činí kolem 4,2 %, hliníku 7,5 %. Železo má však 

lepší dostupnost než hliník a zároveň jeho vlastnosti lze modifikovat ve větším rozsahu.  

Hlavní předností slitin železa je možnost měnit jejich vlastnosti v širokých mezích 

změnou chemického složení a především tepelným zpracováním. Žádný jiný levný materiál 

nelze zpracovat jedním postupem tak, aby byl měkký a snadno obrobitelný, jiným postupem 

dosáhnout značné tvrdosti a odolnosti nebo vytvořit strukturu zaručující vysokou pevnost 

a odolnost proti křehkému lomu.  

Tepelné zpracování je tedy velmi důležitou operací při výrobě součástí ze slitin železa, 

zejména ocelí. Prioritou je dodat zpracovávaným součástem potřebné vlastnosti, které jsou 

závislé především na vnitřní struktuře materiálu. Důležitá je hlavně homogenita struktury, 

stupeň její anizotropie a velikost zrn základní strukturní složky. Všechny tyto vlastnosti lze 

měnit při tepelném zpracování, aniž by docházelo ke změnám vnějšího tvaru nebo rozměru 

součástí.  

Změny struktury lze bez porušení zkoušené součásti kontrolovat jen přibližně 

a nepřímo měřením tvrdosti. Podrobnější a přesnější posouzení struktury je možné až po 

zhotovení metalografického výbrusu a jeho pozorování mikroskopem. [1] 

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s postupy tepelného zpracování, které 

vedou ke změně mikrostruktury a k modifikaci vlastností ocelí. Pro dosažení vysoké tvrdosti 

a otěruvzdornosti určitých součástek v automobilovém průmyslu, např. ozubených kol a dílů 

převodovek, se používá cementování povrchu součástky a její kalení a popouštění. Vliv 

tohoto tepelného zpracování na mikrostrukturu a tvrdost je prezentována v praktické části na 

součástce vyrobené z oceli 16MnCrS5.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Význam tepelného zpracování 

Význam tepelného spočívá ve změně mechanických, fyzikálních a chemických 

vlastností. Změny vnitřní stavby materiálu a vlastností jsou vyvolány kvantitativními 

změnami teploty, popř. účinky prostředí. Průběh tepelného zpracování spočívá v ohřátí 

materiálu na vhodnou teplotu, výdrže na této teplotě a následném ochlazení. Určitý druh 

tepelného zpracování je určen rychlostí a průběhem ohřevu, konečnou teplotou, dobou 

setrvání na této teplotě a rychlostí ochlazování. U některých materiálů se vyžaduje pozvolný 

ohřev, aby se zabránilo významnému rozdílu teplot mezi povrchem tělesa a jádrem tělesa. 

Výdrž na teplotě spočívá v udržování výrobku na určité teplotě po určitou dobu, která je 

potřebná k průběhu fyzikálních a chemických přeměn, např. dochází k austenitizaci oceli 

nebo homogenizaci. Konečná struktura a mechanické vlastnosti závisí na rychlosti 

ochlazování. Chceme-li dosáhnout rovnovážného stavu soustavy, chlazení musí být pomalé. 

Při vyšší rychlosti ochlazování materiálu docílíme nové struktury se specifickými vlastnostmi. 

Tepelné zpracování (zejména u ocelí) dělíme na: 

- tepelné zpracování, při kterém se mění struktura kovu (oceli) pomocí změn teploty 

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

a popouštění. 

- chemicko-tepelné zpracování je způsob, při kterém se při určitém teplotním cyklu 

a vhodném složení pecní atmosféry mění chemické složení povrchových vrstev, nebo 

celého objemu výrobku. 

- termomechanické zpracování vede ke změně struktury při společném působení změn 

teploty a plastické deformace.  

Při tváření za studena, obrábění nebo tuhnutí ingotů se v kovové soustavě vyvolá 

nerovnovážný (metastabilní) stav. Při následujícím tepelném zpracování s pomalým 

ochlazováním získáme strukturu podobnou rovnovážnému stavu. Toto zpracování se nazývá 

žíhání. Dojde-li v průběhu žíhání k překročení eutektoidní teploty jedná se o žíhání 

s překrystalizací. Žíhání bez překrystalizace probíhá pod teplotou Ac1, tzn. bez fázové 

přeměny.  

Tepelné zpracování k dosažení nerovnoměrné struktury souvisí s rychlým 

ochlazováním z vysokých teplot, čímž je potlačena difuzní fázová přeměna. Tento postup se 
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nazývá kalení, po němž většinou následuje popouštění, aby se dosáhlo rovnovážného stavu 

struktury. U slitin neželezných kovů je tento jev označován jako vytvrzování. [2] 

2.2 Fázové přeměny austenitu při ochlazování 

Fázové přeměny způsobují změnu struktury a tím i změnu vlastností oceli. Přeměny 

v ocelích začínají probíhat nejdříve v malých objemech, kdy se začínají tvořit zárodky nové 

fáze. Tento proces se nazývá nukleace. Nová fáze roste na úkor původní fáze. [3] 

Při ochlazování austenitu mohou vznikat různé struktury. Závisí především na 

rychlosti ochlazování. Při ochlazování materiálu rozlišujeme dva způsoby ochlazování, 

izotermické nebo anizotermické. Izotermické ochlazování se nazývá ochlazování se 

zařazenou výdrží na konstantní teplotě. Skládá se ze tří etap (obr. 2.1). Materiál se z dané 

teploty nejdříve prudce ochladí na zvolenou teplotu, na které pak proběhne izotermická výdrž. 

Poslední etapou je dochlazování z izotermické teploty na teplotu okolí. Anizotermické 

ochlazování je takové ochlazování, při kterém teplota klesá plynule s časem (obr. 2.2). [2][3] 

 

Obr. 2.1 Schematické znázornění izotermického ochlazovánípro tři rozdílné teploty 

izotermické výdrže. [2][3] 

 

Obr. 2.2 Schematické znázornění anizotermického ochlazování pro tři rozdílné rychlosti 

ochlazování. [2][3] 
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Z hlediska průběhu fázových přeměn při ochlazování austenitu je možné k sobě 

přiřadit izotermické a anizotermické ochlazování vyznačené na obr. 2.1 a 2.2 stejnou barvou.  

 

2.1.1 Perlitická přeměna 

Při pomalém ochlazování, nebo při vyšší teplotě izotermické výdrže (obr. 2.1 a 2.2) se 

v zásadě jedná o rovnovážné podmínky a austenit se při ochlazování přemění na perlit.  

Přeměna je nukleována na hranicích zrn austenitu, kde nejprve vznikne zárodek feritu 

(u podeutektoidních ocelí) nebo zárodek cementitu (u nadeutektoidních ocelí). Vznikem 

zárodku feritu nebo cementitu se v jeho okolí austenit obohatí nebo ochudí uhlíkem, čímž se 

vytvoří příznivé podmínky pro nukleaci druhé fáze. Tato druhá fáze roste čelně, vznikají 

vedle sebe deskovité krystaly feritu a cementitu, které tvoří lamelární perlit. Jedno 

austenitické zrno se rozpadne na více zrn perlitu (obr. 2.3 a 2.4). [4] 

 

 
 

Obr. 2.3 Lamelární perlit – schéma. [4] Obr. 2.4 Lamelární perlit – mikrostruktura. [3] 

 

2.1.2 Bainitická přeměna 

Podle obr. 2.1 a 2.2 při středně rychlém ochlazování za anizotermických podmínek, 

nebo při střední teplotě izotermické výdrže (např. 450°C) probíhá bainitická přeměna. Bainit 

představuje směs laťkovitého (jehlicovitého) feritu a disperzního deskovitého karbidu železa, 

viditelným pouze elektronovým mikroskopem. Austenit se přeměňuje na bainitický ferit, 

který má tetragonálně tělesně středěnou krystalovou mřížku. Je několikanásobně přesycen 

uhlíkem. Horní bainit vzniká při vyšších teplotách a vyznačuje se laťkovou morfologií feritu 

a většími částicemi cementitu. Dolní bainit vzniká při nižších teplotách a má jehlicovitou 

morfologii feritu s menšími částicemi přechodného karbidu ɛ (Fe2C) – obr. 2.5 a 2.6. [3] 



 

7 

 

 
 

Obr. 2.5 Schéma horního a dolního 

bainitu. [4] 

Obr. 2.6 Bainit – mikrostruktura. [4] 

 

2.1.3 Martenzitická přeměna 

Pokud fázová přeměna probíhá při rychlém ochlazování za anizotermických 

podmínek, nebo při nízké teplotě izotermické výdrže – např. 200°C (obr. 2.1 a 2.2), tak se 

jedná o martenzitickou přeměnu. Vzniklá struktura se označuje jako martenzit. Tato přeměna 

je atermální, probíhá tedy bez působení difúze, neboť austenit je zde podchlazen tak, že difúze 

uhlíku téměř úplně ustává. Uhlík zůstává rozpuštěn ve vytvořeném martenzitu a deformuje 

tetragonálně jeho mřížku. Deformovány nejsou jen elementární buňky obsahující uhlík, ale 

i všechny ostatní, protože jsou rovněž tetragonálně protaženy. Přeměna začíná na teplotě Ms 

a končí při podstatně nižší teplotě Mf. S klesající teplotou probíhá přeměna z počátku pomalu, 

potom velmi rychle a nakonec velmi pomalu (obr. 2.7). Při větším obsahu uhlíku se 

martenzitická přeměna ukončuje pod pokojovou teplotou. Na rozdíl od bainitické přeměny 

dochází k vytvoření nových jehlic, ty jsou mnohem jemnější než jehlice bainitu. [3] 

 

  

Obr. 2.7 Průběh martenzitické přeměny 

v závislosti na teplotě. [3] 

Obr. 2.8 Mikrostruktura martenzitu [3] 
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2.3 Žíhání oceli 

Žíhání je druh tepelného zpracování, ve kterém je materiál vystaven zvýšené teplotě 

po delší dobu s následujícím pomalým ochlazováním v peci nebo na vzduchu. Cílem je 

dosažení rovnovážného stavu zpracovávané oceli, popř. přiblížit se tomuto stavu. Žíhání je 

prováděno za účelem odstranění negativních vlivů na strukturu materiálů z předchozích 

operací. Ovlivňuje vnitřní pnutí a nerovnoměrnost chemického složení. Dochází ke snížení 

tvrdosti, ke vzniku vhodných struktur k obrábění, tváření za studena nebo dalšímu tepelnému 

zpracování. Žíhání může být součástí technologického postupu nebo konečnou operací 

tepelného zpracování. [2][5] 

Procesy žíhání se rozdělují podle toho, zda při nich dochází k fázové přeměně. Při 

žíhání bez překrystalizace teplota nepřesáhne teplotu Ac1, tj. teplotu eutektoidní, perlitické 

přeměny. Rozsah fázových přeměn je v tomto případě zanedbatelný, protože se poměr feritu 

a cementitu v oceli nemění. Mění se pouze velikost zrn, koncentrace a rozdělení mřížkových 

poruch a velikost vnitřního pnutí. Do této kategorie patří žíhání na snížení pnutí nebo žíhání 

na měkko, rekrystalizační žíhání a umělé stárnutí (obr. 2.9). 

Při žíhání s překrystalizací dochází k téměř úplné přeměně feriticko-cementitické 

struktury na austenit. Při normalizačním žíhání se získá větší rovnoměrnost struktury a při 

homogenizačním žíhání se odstranění chemické nehomogenity oceli (obr. 2.9). [2] 

 

 

Obr: 2.9 Schematické znázornění režimů žíhání v diagramu Fe-C. [2] 

 



 

9 

 

2.3.1 Žíhání bez překrystalizace 

Jedná se o žíhání, při kterých obvykle teplota žíhání nepřesáhne teplotu Ac1. V ocelích 

se hlavně mění rozpustnost uhlíku a dusíku, dochází ke sferoidizaci a koagulaci karbidických 

částic, rozpadají se nerovnovážné fáze, případně dochází k odpevňovacím pochodům 

(zotavení a rekrystalizaci). Dochází v podstatě pouze ke strukturním změnám v oceli. [6] 

 

2.3.1.1 Žíhání ke snížení pnutí 

Účelem je snížení vnitřní napjatosti, která je způsobena předchozím obráběním, 

svařováním, tvářením za studena nebo nestejnoměrným ochlazováním, bez záměrné změny 

struktury a bez podstatných změn původních mechanických vlastností. Tímto žíháním 

nedochází ke změnám mikrostruktury. Teplota žíhání se pohybuje v rozmezí 450-650°C, 

výdrž na teplotě trvá několik hodin v závislosti na požadovaném stupni snížení vnitřních 

pnutí, ochlazování je nutné v peci do 200°C rychlostí 50°C/hod, následuje ochlazování na 

vzduchu. Žíhání na snížení pnutí se provádí jako mezioperace při výrobě přesných nástrojů 

a nástrojů komplikovanějších tvarů, kde se požadují malé tvarové změny po kalení. Zařazuje 

se před konečným dohotovením tvaru nástroje, aby se zbytkové pnutí neuvolňovalo až během 

ohřevu na kalící teplotu. [2][6][7] 

 

2.3.1.2 Žíhání na měkko 

Cílem žíhání na měkko je přeměna lamelárního perlitu (obr. 2.10) na globulární 

(obr. 2.11), tím zlepšení obrobitelnosti a snížení tvrdosti. Toto žíhání se nejčastěji používá 

u eutektoidních a nadeutektoidních ocelí. U níže legovaných ocelí se provádí při teplotách 

600-720°C po dobu asi 4-7 hodin s následným pomalým ochlazováním v peci. Pokud jsou ve 

struktuře hrubé lamely perlitu, vytvoří se hrubý globulární perlit. Při žíhání nadeutektoidních 

ocelí probíhá sferoidizace lamelárního perlitu obtížněji, proto se žíhají nad teplotou Ac1. Po 

několika hodinové výdrži na teplotě se velmi pomalu ochlazuje v peci a poté na vzduchu. 

Výsledná struktura se pak nazývá zrnitý (globulární) perlit, který je měkčí a lépe se obrábí. [2] 
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Obr. 2.10 Před žíháním na měkko, 

ferit a lamelární perlit. [2] 

Obr. 2.11 Po žíhání na měkko,  

ferit a částečně globularizovaný perlit. [2] 

 

2.3.1.3 Rekrystalizační žíhání 

Rekrystalizační žíhání je nejčastěji používaná metoda u nízkouhlíkových ocelí, které 

jsou tvářené za studena. Tvářením za studena se zvyšuje hustota dislokací, které materiál 

zpevňují. Účelem rekrystalizačního žíhaní je obnovení tvárných vlastnosti oceli 

a zrovnoměrnění struktury po tváření za studena. Provádí se v rozmezí 550-700°C, setrvání na 

teplotě přibližně hodinu a ochlazování libovolnou rychlostí. Výše teploty závisí na stupni 

deformace, nesmí však překročit teplotu Ac1, aby nedošlo k překrystalizaci. Má-li se 

dosáhnout zjemnění struktury po nižším stupni protváření, je nutno použít nižší žíhací teploty. 

Při rekrystalizačním žíhání dochází k rekrystalizaci a zotavení materiálu, tzn. odstranění 

bodových a čárových poruch. Strukturní změny po rekrystalizačním žíhání jsou patrné 

z obr. 2.12. [2][6] 

 

Obr. 2.12 Strukturní změny při rekrystalizačním žíhání, z leva do prava: deformovaná 

struktura, ukončení statické rekrystalizace, hrubnutí zrna po statické rekrystalizaci. [6] 
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2.3.2 Žíhání s překrystalizací 

Při žíhání s překrystalizací probíhá u materiálu částečná nebo úplná přeměna feritu 

a perlitu na austenit. Nadeutektoidní oceli se žíhají mezi teplotami Ac1 a Acm, podeutektoidní 

většinou nad Ac3. Žíhání s překrystalizací by mělo odstranit všechny nepravidelnosti ve 

struktuře. Patří zde homogenizační, normalizační a izotermické žíhání. [6] 

 

2.3.2.1 Homogenizační žíhání 

Označováno někdy jako difúzní žíhání, se provádí za velmi vysokých teplot 

1000-1250°C. Výdrž na teplotě bývá zpravidla dlouhá, 6 a více hodin. Účelem 

homogenizačního žíhání je vyrovnat co nejvíce nestejnoměrnost chemického složeni oceli 

difuzí. U automatových ocelí dochází k pravidelnému rozložení sulfidů, v chromových nebo 

chrom-niklových ocelí při 900-1000°C k pravidelnému rozložení chrómu. Homogenizací sice 

dojde k vyrovnání chemického složení, zrovnoměrnění struktury, ale současně také dochází 

k silnému růstu austenitického zrna, k oduhličení a oxidaci oceli. To vede ke zhoršení 

mikrostruktury. K odstranění těchto nežádoucích výsledků se zpravidla používá normalizační 

žíhání. [2][6] 

 

2.3.2.2 Normalizační žíhání 

Normalizace nebo normalizační žíhání je tepelné zpracování skládající se 

z austenitizace při teplotě 30-50°C nad Ac3. Následuje pomalé chlazení (obvykle na vzduchu) 

(obr. 2.13), jehož cílem je získat jemnozrnnou, rovnoměrně rozloženou, feriticko-perlitickou 

strukturu (obr. 2.14 a 2.15). U podeutektoidních ocelí vzniká perliticko- feritická struktura. 

U nadeutektoidních ocelí se odstraňuje síťoví sekundárního cementitu. 

Normalizační žíhání se používá ke zjemnění a zrovnoměrnění struktury, a to buď pro 

účely dalšího tepelného zpracování, nebo možnosti dalšího tváření, ale i jako konečná 

operace. [2][6][8] 
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Obr. 2.13 Průběh normalizace: a – natápění, b – výdrž na teplotě, c –chlazení vzduchem, 

d –ochlazování v peci nebo na vzduchu. [8] 

 

  

Obr. 2.14 Struktura před normalizačním žíháním. Obr. 2.15 Struktura po normalizačním žíhání. [2] 

 

2.3.2.3 Izotermické žíhání 

Izotermické žíhání patří k nejnovějším způsobům žíhání. Podle ČSN 42 0004 je to 

ohřev na teplotu obvykle o 30 až 50°C vyšší než Ac3, výdrž na této teplotě, ochlazení na 

teplotu perlitické přeměny, výdrž na této teplotě až do ukončení přeměn austenitu v perlit 

a následující ochlazování. Čím je teplota izotermické přeměny vyšší, tím dělší je doba 

potřebná k jejímu ukončení a tím je nižší výsledná tvrdost. Správnou teplotu a dobu výdrže 

lze odečíst z diagramu IRA pro danou ocel. Toto žíhání lze použít u výrobků malých průměrů 

s možnou rychlou změnou teploty. Při žíhání větších průměrů jsou změny teplot pomalé 

a žíhání se blíží spíše žíhání s plynulým ochlazováním. Specifickým příkladem izotermického 

žíhání je patentování. Patentování se používá za účelem dosažení jemnější lamelární 

struktury. [2][7] 
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2.4 Kalení oceli 

Kalení oceli je jednoduché a známé již tisíce let. Je to proces tepelného zpracování, 

který zahrnuje ohřev oceli na kalící teploty, následuje výdrž na této teplotě za účelem 

homogenizace austenitu a ochlazení nadkritickou rychlostí. Vzniká nerovnovážný stav oceli, 

tj. martenzitická nebo bainitická struktura. Součást, která má ve středu průřezu aspoň 50 % 

martenzitu, považujeme za zakalenou. V průběhu kalení musí být rychlost ochlazování 

v oblasti perlitického nosu dostatečně rychlá pro to, aby nevznikaly rovnovážné struktury jako 

ferit a perlit, a v oblasti teploty Ms dostatečně pomalá pro to, aby v materiálu nevznikala příliš 

vysoká vnitřní pnutí, ale zároveň, aby nedošlo ke vzniku více než 50 % bainitické struktury ve 

středu průřezu (obr. 2.16). [2][7][9] 

 

 

Obr. 2.16 Průběh ideální křiky ochlazování při kalení. 

 

2.4.1 Kalící teplota 

Kalení se provádí z teplot 30-50°C nad Ac3 pro podeutektoidní oceli a 30-50°C nad 

Ac1 pro většinu nadeutektoidních ocelí. U slitinových nadeutektoidních ocelí (např. 

rychlořezných ocelí) s vyšším obsahem karbidotvorných prvků se teplota kalení volí nad 

teplotu Acm (až 1300°C) z důvodu vysoké teploty rozpustnosti karbidů slitinových prvků. 

S rostoucí teplotou roste prokalitelnost ocelí. Velké snížení kalící teploty nebo příliš 

krátká výdrž na teplotě mohou mít za následek nedostatečnou homogenizaci austenitu. 

U podeutektoidních ocelí se pak ve výsledné struktuře objeví kromě martenzitu i ferit, což se 

projeví nižší tvrdostí a větším pnutím. Překročení správné kalící teploty nebo příliš dlouhá 

výdrž na kalící teplotě se projeví růstem austenitického zrna a po ochlazení jsou ve struktuře 

hrubé martenzitické jehlice. Hrubý martenzit je podstatně křehčí než martenzit jemný.  
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V oceli nikdy nevznikne 100 % martenzitu, vždy zůstane určitý podíl zbytkového 

austenitu. Ten vzniká v důsledku vysokých pnutí při přeměně austenitu na martenzit 

a nedosažením teploty pod Mf. Zbytkový austenit se odstraňuje popouštěním nebo 

zmrazováním. [2][8] 

 

2.4.2 Zakalitelnost 

Zakalitelnost je schopnost oceli dosáhnout bezdifuzní přeměnou austenitu zvýšené 

tvrdosti a pevnosti martenzitické struktur. Tvrdost závisí na obsahu uhlíku v austenitu 

(obr. 2.17) a tetragonalitě vzniklého martenzitu. [2] 

 

 

Obr. 2.17 Vliv obsahu C na tvrdost oceli po kalení. [2] 

 

2.4.3 Prokalitelnost 

Prokalitelnost je schopnost oceli dosáhnout po kalení tvrdosti odpovídající dané 

zakalitelnosti v určité hloubce pod povrchem kaleného předmětu. Ochlazovací rychlost je na 

povrchu kaleného kusu podstatně větší než v jeho středu. Úplné prokalení v celém průřezu 

nastane tehdy, je-li uvnitř kusu dosažena nebo překročena kritická rychlost ochlazovací. 

Pokud je kritické rychlosti ochlazování dosaženo jen do určité hloubky pod povrchem, je na 

martenzit zakalena jen povrchová vrstva a jádro je tvořeno perlitem nebo bainitem. 

U některých nástrojů je takový výsledek žádoucí, protože pod tvrdou a opotřebení vzdorující 

povrchovou vrstvou zůstává měkké houževnaté jádro. Ve většině případů účelem kalení, 

zejména konstrukčních ocelí, není dosažení zvýšené tvrdosti jen na povrchu předmětu, ale 

v celém jeho průřezu. [5][7] 
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2.4.3.1 Zkoušky prokalitelnosti 

Nejpoužívanější zkouška prokalitelnosti je čelní zkouška prokalitelnosti, označována 

jako Jominyho zkouška. Ta spočívá v austenitizaci standardního válcového tělesa o 

průměru 25 mm a délce 100 mm. Zkušební vzorek se po vytáhnutí z pece umístí do držáku 

a následně chladí na čele součásti proudem vody (obr. 2.18). Po zakalení se na válcovém 

povrchu vybrousí dvě protilehlé plošky do hloubky 0,4-0,5mm, na kterých se následně změří 

tvrdost HRC nebo HV po celé délce v definovaných vzdálenostech od kaleného čela. 

Výsledkem celé zkoušky je závislost tvrdosti na vzdálenosti od kaleného čela, tzv. křivka 

prokalitelnosti (obr. 2.19), která platí pro konkrétní chemické složení oceli. Pro značku oceli, 

tedy širší rozsah chemického složení, platí tzv. pás prokalitelnosti (obr. 2.20). [2][5] 

 

 

Obr. 2.18 Schematické znázornění Jominyho zkoušky. [5] 

 

  
 

Obr. 2.19 Křivky prokalitelnosti 

(1- uhlíková ocel, 2- legovaná ocel). [2] 

 

Obr. 2.20 Pás prokalitelnosti oceli 14240 

(vymezen křivkami 1 a 2), křivka 

prokalitelnosti (křivka 3). [2] 
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2.4.4 Způsoby kalení 

Způsob kalení se volí v závislosti na požadovaných vlastnostech kaleného předmětu, 

jeho velikosti, tvaru a druhu použité oceli. Kalení dělíme do dvou skupin: 

- přímé kalení, 

- nepřetržité kalení. 

Přímé kalení spočívá v plynulém ochlazování předmětů v prostředcích o pokojové 

nebo zvýšené teplotě. Při přetržitém kalení se používají dvě ochlazovací prostředí 

o rozdílných intenzitách ochlazování nebo různých teplotách lázně. V konečném důsledku 

různé varianty přímého kalení vedou ke snížení vnitřního pnutí, omezení deformace kaleného 

předmětu, popř. zabránění vzniku kalících trhlin. [2] 

 

2.4.4.1 Přímé kalení 

Přímé kalení je nejpoužívanější způsob kalení a je označováno jako martenzitické 

kalení po austenitizaci přímo do kalící lázně (obr. 2.21). Výhodou je technologická 

nenáročnost a nízká cena kaleného výrobku. Hlavní nevýhodou jsou vysoké vnitřní pnutí, 

deformace, praskání. 

K přímému kalení patří také povrchové kalení, které se používá u předmětů, kde 

chceme získat houževnaté jádro a přitom tvrdý povrch. Toho se dosahuje rychlým ohřevem 

povrchu předmětu (indukčně nebo plamenem) a následujícím rychlý ochlazením. Hloubka 

zakalené vrstvy závisí na době ohřevu (řádově v sekundách), která ovlivní hloubku ohřáté 

povrchové vrstvy. Rychlým ohřevem vzniká austenitické zrno, které se stoupající teplotou 

ohřevu hrubne mnohem pomaleji než při normálním nebo pomalém ohřevu. [2] 

 

2.4.4.2 Lomené kalení 

Jedná se o způsob přetržitého kalení s ochlazováním ve dvou prostředích. Spočívá 

v rychlém ochlazení kaleného předmětu těsně nad teplotu Ms v určitém ochlazovacím 

prostředí (např. ve vodě) a přenesením kaleného předmětu do jiného ochlazovacího prostředí 

(např. do oleje), v němž se výrobek ochladí pod teplotu Ms dříve, než začne vznikat bainit. 

Výsledkem je martenzitická struktura s menším vnitřním pnutím, než bychom dosáhli 

u přímého kalení (obr. 2.21). Lomené kalení se používá u legovaných ocelí a u tvarově 

složitých a rozměrných výrobků. [2] 
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Obr. 2.21 Schéma přímého a lomeného kalení. [2] 

 

2.4.4.3 Termální kalení a izotermické zušlechťování 

Termální kalení spočívá v prudkém ochlazení kaleného vzorku v lázni o teplotě vyšší, 

než je Ms. Po výdrži na teplotě, při které dojde k vyrovnání teplot mezi povrchem a jádrem 

předmětu a která je kratší než doba začátku bainitické přeměny, se předmět vyjme a ochladí 

pod teplotou Ms (obr. 2.22 – křivka 1). Izotermické zušlechťování je obdoba termálního 

kalení. Předmět se rychle přenese z kalící teploty do termální lázně, kterou tvoří roztavené 

soli nebo slitiny kovů. Teplota termální lázně odpovídá teplotám v oblasti bainitické přeměny 

mezi bainitickém nosem a teplotou Ms (300 – 400°C). Výdrž v lázni je do ukončení bainitické 

přeměny s následujícím ochlazování na vzduchu (obr. 2.22 – křivka 2). Zušlechtěné předměty 

vykazují minimální úroveň teplotních a strukturních pnutí a dále se nepopouštějí. Způsob je 

vhodný pro výrobky menších průřezů z nízkolegovaných ocelí. [2] 

 

 

Obr. 2.22 Schéma termálního kalení (1) a izotermického zušlechťování (2) [2] 
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2.5 Popouštění 

Popouštění je ohřev zakalené oceli na teplotu do Ac1, výdrž na teplotě minimálně 

hodinu a následné ochlazování vhodnou rychlostí. Popouštění následuje ihned po kalení 

v důsledku vnitřního pnutí, která vznikají v oceli při bezdifúzní přeměně austenitu na 

martenzit. Popouštění má za následek snížení vnitřního pnutí a zvýšení houževnatosti 

struktury. Popouštěcí teplota závisí hlavně na obsahu uhlíku v oceli a na způsobu použití, 

k němuž bude nástroj dál využíván. [2][9] 

Popouštění dělíme na: 

- nízkoteplotní, 

- vysokoteplotní. 

Nízkoteplotní popouštění probíhá při teplotě mezi 100 až 300°C, u nástrojových 

a vysocelegovaných ocelí až při 600°C. Cílem nízkoteplotního popouštění je snížit hladinu 

vnitřních pnutí, zmenšit obsah zbytkového austenitu, popř. stabilizovat rozměry součástí při 

zachování vysoké tvrdosti. U uhlíkových a nízkolegovaných ocelí se do teploty popouštění 

160°C tvrdost zakalených součástí nezmenšuje, při popouštění nad 200°C dochází k poklesu 

tvrdosti. 

Vysokoteplotní popouštění probíhá při teplotách 400 až 650°C. Cílem je dosažení 

optimální kombinace pevnostních vlastností, houževnatosti a plasticity. Vysokoteplotní 

popouštění dále dělíme na čtyři stádia: [2][7] 

- I. stádium popouštění (100-200°C), kdy se rozpadá tetragonální martenzit na 

nízkouhlíkový kubický martenzit s obsahem uhlíku 0,25 % a na přechodný 

hexagonální -karbid. Tento proces má za následek zmenšení měrného objemu. 

-karbid má vytvrzující účinek a kompenzuje pokles tvrdosti způsobený přeměnou 

martenzitu z tetragonálního na kubický. 

- II. stádium popouštění (200- 280°C), kdy dochází k rozpadu zbytkového austenitu 

na ferit a karbidy. Struktura se podobá spodnímu bainitu. U uhlíkových ocelí je 

tvořena feritem a cementitem. Rozpad zbytkového austenitu je doprovázen růstem 

měrného objemu a snížením vnitřního pnutí.  

- III. stádium popouštění (300-400°C), zde dochází k úplnému rozpadu martenzitu na 

ferit a karbidy, kubický -karbid se rozpouští a vzniká cementit. Tyčinkové nebo 

deskové karbidy se začínají rozpouštět a vznikají globulární karbidy. Tento proces je 

často označován jako sferoidizace karbidů. Klesá vnitřní pnutí a zmenšuje se objem. 
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Dochází k výraznému poklesu tvrdosti za vzniku feriticko-cementitické struktury, 

označované jako sorbit. 

- IV. stádium popouštění (450-600°C), zde dochází ke změně velikosti karbidů a růstu 

feritických zrn. Roste tvárnost a vrubová houževnatost. Výsledkem je zhrublá 

struktura, která se nazývá zrnitý perlit. [2][7] 

 

2.6 Chemicko-tepelné zpracování 

2.6.1 Cementování oceli 

Cementování je sycení povrchu ocelového předmětu uhlíkem obsaženém v tuhém, 

kapalném nebo plynném prostředí. Cementace probíhá v plynném prostředí metanu CH4 nebo 

oxidu uhličitého CO2, v kapalném prostředí solných lázní nebo v tuhém prostředí, např. 

cementačním prášku nebo dřevěném uhlí. K sycení povrchu uhlíkem dochází prostřednictvím 

difuzních pochodů. Cementují se především nízkouhlíkové oceli s obsahem uhlíku do 0,2 %. 

Ve správně nauhličeném povrchu má být obsah uhlíku 0,85 %. Hloubka cementované vrstvy 

je nejčastěji do jednoho milimetru (0,8 mm), jen zcela výjimečně více než dva milimetry. 

Obsah uhlíku v cementované vrstvě vyšší než 1 % se projeví vyloučením nadeutektoidních 

karbidů, které jsou nebezpečné tehdy, jsou-li rozloženy na hranicích zrn, neboť velmi snižují 

houževnatost cementované vrstvy. Obsah a rozložení uhlíku v cementační vrstvě závisí na 

použitém cementačním prostředí, na výši cementační teploty a na chemické složením 

cementované oceli, především na obsahu uhlíku a karbidotvorných prvků. 

Teplota cementace je vždy vyšší, než je poloha bodu Ac3 cementované oceli. 

Cementování v plynu se provádí za teplot 900-950°C. U speciálních ocelí pro 

rychlocementaci lze teplotu zvýšit až na 1150°C. Vyšší cementační teplotou hrubne zrno, 

zvětšuje se hloubka cementované vrstvy dosažené při stejné době výdrže a zvětšuje se obsah 

uhlíku, zejména na povrchu cementované vrstvy.  

Doba cementace má vliv především na hloubku cementované vrstvy. Podstatně menší 

vliv má na obsah uhlíku v cementované vrstvě. Pro určení doby cementace v prášku platí, že 

za každou hodinu výdrže na teplotě se zvětší hloubka o 0,1mm. Při cementování v solných 

lázních a v plynu je zpravidla použito vyšších cementačních teplot a potřebné hloubky vrstvy 

je dosaženo v kratší době. Oceli po cementování musí být dále tepelně zpracovány, především 

kaleny a popuštěny, aby se využilo zvýšeného obsahu uhlíku pro dosažení větší tvrdosti 

povrchu. Nejjednodušší způsob tepelného zpracování je kalení přímo z cementační teploty. Ta 
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je však pro kalení cementované vrstvy příliš vysoká. Další způsob je ochlazení součásti po 

cementaci na vzduchu a další ohřev na teplotu 780 až 820°C, které je správnou kalící teplotou 

nauhličeného povrchu. Výsledná vrstva je jemnozrnná, tvrdá a houževnatá, ale jádro je velmi 

podkaleno. Proto se velmi namáhané součásti kalí po cementování dvakrát, jednou z vyšší 

kalící teploty a podruhé z nižší kalící teploty. Druhé kalení se často provádí v termální lázni, 

jejíž teplota je těsně nad bodem Ms cementované vrstvy. Mezi těmito postupy je zařazeno 

ještě žíhání ke snížení tvrdosti před obráběním pro dosažení pozvolného přechodu mezi 

cementovanou vrstvou a jádrem a pro zmenšení deformací při druhém kalení. [7]  
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Popis materiálu 

Praktická část bakalářské práce je věnována hodnocení mikrostruktury součástky pro 

nákladní automobily po cementaci, kalení a popouštění. Součástka délky 70 mm byla 

vysoustružena do válcového tvaru o průměru 35 mm s vnitřním otvorem o průměru 15 mm 

z oceli 16MnCrS5, která je ekvivalentem oceli 14 220 podle ČSN. Jedná se o nejčastěji 

používanou cementační ocel pro středně namáhané díly strojů a motorových vozidel. 

Prokaluje do hloubky cca 30 mm. Ve stavu kaleném a popuštěném je použitelná pro průměry 

do cca 35 mm. Je svařitelná a je-li vhodně tepelně zpracovaná, též dobře tvářitelná za studena. 

Přísadou bóru (0,0008 až 0,0050%) se dociluje zvýšené houževnatosti cementované vrstvy. 

V tabulce 3.1 je uvedeno chemické složení oceli v hm. %. [10] 

 

Tabulka 3.1. Chemické složení oceli v hm. % [10] 

Ocel C max. Si Mn max. P S Cr 

14 220 0,14-0,19 0,4 1-1,3 0,020-0,040 0,035 0,8-1,1 

dovolené 

odchylky 
± 0,02 + 0,03 ± 0,04 + 0,005 ± 0,005 ± 0,05 

 

3.2 Technologické vlastnosti materiálu 

Tváření za tepla 

Doporučené rozmezí teplot pro tváření za tepla je 900 až 1100°C. [10] 

 

Tepelné zpracování 

V tabulkách 3.2 a 3.3 jsou uvedeny doporučené podmínky pro tepelné zpracování, tj. teplota 

a způsob ochlazování při kalení. [10] 

 

Tabulka 3.2. Doporučené podmínky pro tepelné zpracování – žíhání [10] 

Normalizační žíhání Žíhání na měkko Isotermické žíhání 

880°C 650 až 700°C 
850 až 950°C 

650°C 1 hod. 
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Tabulka 3.3. Doporučené podmínky pro tepelné zpracování – cementace, kalení a popouštění  

Teplota cementace 
Teplota kalení 

na jádro 

Teplota kalení 

na povrch 
Teplota popouštění 

880 až 980°C 
860 až 900°C 

olej, (voda) 

780 až 820 

olej, (voda) 
150 až 200°C 

 

Při jednoduchém kalení se ocel kalí z teploty cementace nebo nižší (závisí na tvaru 

výrobku). Druh ochlazovacího prostředku (voda nebo olej) závisí na tvaru výrobku a na 

podmínkách ochlazování. Doba popouštění je minimálně 1 hod. 

Oceli k cementování se vyznačují dobrými plastickými vlastnostmi i po kalení bez 

popouštění. Vysoké tvrdosti povrchu se dosahuje obohacením povrchových vrstev uhlíkem 

před kalením. Má-li být tvrdost povrchu zachována, nesmějí být součásti po kalení 

popouštěny na teploty vyšší než 150 až 200°C. [7] 

3.3 Proces tepelného zpracování 

Hodnocená součástka se používá do převodovek kamiónů. Na daný díl platí 

nejpřísnější podmínky zpracování – automotive. Důležité je přesné dodržení technologického 

postupu a také čistota povrchu. Proto je nezbytné dbát na špičkové oprání vsázky po kalení 

a následné vysušení. Po tepelném zpracování se nesmí na povrchu objevit zbytky oleje nebo 

odmašťovadla. Každý kus je po zpracování ručně očištěn a uložen do bedny. 

U výrobku je požadována povrchová tvrdost 59 – 63 HRC (680 – 780 HV) a hloubka 

cementační vrstvy Eht 0,70 – 0,90 mm. Pro dosažení požadovaných vlastností byl navržen 

následující technologický postup: 

1) předehřev v peci s ochrannou atmosférou 550°C po dobu 60´ 

2) založení vsázky do pece vyhřáté na teplotu 900°C, uhlíkový potenciál Cp = 0,4 

3) cementace – teplota 940°C / čas 80´ / uhlíkový potenciál Cp = 1,2 

4) difúze – teplota 940°C / čas 60´ / uhlíkový potenciál Cp = 0,8 

5) pokles na teplotu 830°C, uhlíkový potenciál Cp = 0,6 

6) kalení z teploty 830°C / 15´ / Cp = 0,6 do oleje 70°C/25´/víření 

7) popouštění na teplotě 170°C / 120´ / dochlazení na teplotu okolí. 
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3.4 Mikrostruktura 

Hodnocení mikrostruktury bylo provedeno na třech součástkách po dílčích krocích 

tepelného zpracování. Ze součástek byly vyříznuty vzorky, které byly v příčném řezu zality za 

tepla do pryskyřice. Následovalo broušení a leštění. Zviditelnění mikrostruktury bylo 

provedeno leptáním v 4% roztoku HNO3 v alkoholu.  

Vzorky byly označeny následovně: 

 

Vzorek 1 výchozí stav oceli 16MnCrS5 bez tepelného zpracování, resp. po 

normalizačním žíhání, 

Vzorek 2 stav po cementaci při teplotě 940°C a kalení z teploty 830°C do oleje, 

Vzorek 3 stav po cementaci, kalení a popouštění na teplotě 170°C°. 

 

Mikrostruktura vzorku 1 ve výchozím stavu byla po celém průřezu feriticko-perlitická 

(obr. 3.1 až 3.3). Deformace struktury na povrchu je způsobena obráběním (obr. 3.1 a 3.3). Při 

cementaci dochází k obohacení povrchu součástky uhlíkem. Obsah uhlíku na povrchu se 

v závislost na uhlíkovém potenciálu atmosféry Cp pohyboval v rozmezí 0,8-1,2 hm. % C, 

kdežto obsah uhlíku ve středu součástky zůstává 0,14-0,19 hm. % (viz tabulka 3.1). Kalení 

bylo provedeno z teploty 830°C. Tato teplota představuje kompromis mezi kalením na povrch 

a na jádro. Při ochlazení z teploty kalení došlo k přeměně austenitu na martenzit – vzorek 2 

(obr. 3.4 až 3.6), čímž se dosáhne vysoké tvrdosti, ale také vysoké úrovně vnitřního pnutí. Na 

vnějším povrchu součástky je mikrostruktura tvořena vysokouhlíkovým (deskovým) 

martenzitem a zbytkovým austenitem (obr. 3.4), na vnitřním povrchu spíše středněuhlíkovým 

martenzitem s nižším podílem zbytkového austenitu (obr. 3.6). Ve středu součástky se nachází 

směs nízkouhlíkového martenzitu, bainitu a feritického síťoví (obr. 3.5). Pro snížení vnitřního 

pnutí a obsahu zbytkového austenitu je nutné po kalení zařadit popouštění. Popouštění bylo 

provedeno při teplotě 170°C po dobu 2 hodiny – vzorek 3. Výslednou strukturu na povrchu 

tvoří nízkopopuštěný vysokouhlíkový, popř. středněuhlíkový martenzit a zbytkový austenit 

(obr. 3.7, obr. 3.9) a ve středu směs nízkopopuštěného nízkouhlíkového martenzitu, bainitu 

a feritického síťoví (obr. 3.8). 
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Vzorek 1 – výchozí stav 

 
Obr. 3.1 Mikrostruktura vzorku 1 – výchozí stav – vnější povrch. 

 
Obr. 3.2 Mikrostruktura vzorku 1 – výchozí stav – střed. 

 
Obr. 3.3 Mikrostruktura vzorku 1 – výchozí stav – vnitřní povrch. 
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Vzorek 2 – po cementaci a kalení do oleje 

 
Obr. 3.4 Mikrostruktura vzorku 2 – po cementaci a kalení – vnější povrch. 

 
Obr. 3.5 Mikrostruktura vzorku 2 – po cementaci a kalení – střed. 

 
Obr. 3.6 Mikrostruktura vzorku 2 – po cementaci a kalení – vnitřní povrch. 
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Vzorek 3 – po cementaci, kalení do oleje a popouštění 

 
Obr. 3.7 Mikrostruktura vzorku 3 – po cementaci, kalení a popouštění – vnější povrch. 

 
Obr. 3.8 Mikrostruktura vzorku 3 – po cementaci, kalení a popouštění – střed. 

 
Obr. 3.9 Mikrostruktura vzorku 3 – po cementaci, kalení a popouštění – vnitřní povrch. 
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Z fotodokumentace na obr. 3.10 a 3.11je možné odečíst hloubku cementační vrstvy 

u vzorku 3, který přestavuje konečný stav tepelného zpracování součástky. Hloubka 

cementační vrstvy byla odměřena pomocí softwaru pro obrazovou analýzu ImagePro 

Analyser 7.0 jako tloušťka světlé nacementované vrstvy plus polovina přechodové zóny 

(nejtmavší struktura). Hloubka cementační vrstvy byla naměřena cca 1 mm. 

 

Tloušťka vrstvy 

 
Obr. 3.10 Vzorek 3 – tloušťka vrstvy – vnější povrch. 

 

 
Obr. 3.11 Vzorek 3 – tloušťka vrstvy – vnitřní povrch. 
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3.5 Vady cementační vrstvy 

Při klasických postupech cementace dochází často k oxidaci povrchu vlivem 

oxidačních složek obsažených v plynné atmosféře, což se projeví vyloučením oxidů železa 

a legujících prvků (Mn a Cr) po hranicích zrn do hloubky cca 10 m. Oxidy snižují 

mechanické a především únavové vlastnosti cementovaných součástek (obr. 3.12 a 3.13). 

Proto je nutné povrchovou vrstvu s vadami odstranit. Tyto součástky bývají po tepelném 

zpracování ještě broušeny. Pro porovnání je zdokumentován také povrch součástky bez 

tepelného zpracování, který je čistý bez vad (obr. 3.14). 

 

Vady na povrchu 

 
Obr. 3.12 Vzorek 2 – vnější povrch s oxidy na povrchu. 

 

 
Obr. 3.13 Vzorek 3 – vnější povrch s oxidy na povrchu. 
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Obr. 3.14 Vzorek 1 – vnější povrch bez vad. 

 

3.6 Tvrdost cementačních vrstev 

Jednou z metod stanovení hloubky cementační vrstvy je měření tvrdosti HV1 

v určitých vzdálenostech od povrchu metalografického výbrusu. Hloubka cementační vrstvy 

se určuje z minimální tvrdosti 550 HV1 [11]. Měření tvrdosti HV1 bylo prováděno na 

mikrotvrdoměru Leco AMH 2000 při zatížení 9,81 N (1 kg). Závislost tvrdosti HV1 na 

vzdálenosti od povrchu je vynesena v grafech na obr. 3.15 až 3.17. Z obr. 3.15 je vidět, že se 

jedná o necementovanou součástku, kde průběh tvrdosti od povrchu do středu je konstantní 

a tvrdost, resp. mikrotvrdost se pohybuje kolem hodnoty 210 HV0,2, což odpovídá tvrdosti 

feriticko-perlitické struktury. Nižší zatížení 1,96 N (0,2 kg) bylo zvoleno v důvodu měkké, 

nezakalené struktury. U vzorku 2 došlo vlivem cementování a kalení ke zvýšení tvrdosti na 

povrchu až k hodnotě 780 HV1, ve středu je struktura ovlivněna pouze kalením a tvrdost je 

cca 410 HV1 (obr. 3.16). Vlivem popouštění – vzorek 3 – klesla mírně tvrdost na povrchu na 

755 HV1 a ve středu na cca 400 HV1 (obr. 3.17). Tvrdost cementační vrstvy na vnitřním 

okraji je cca o 20 HV1 menší než na vnějším okraji, což může souviset s horším přístupem 

sytící atmosféry a nižším stupněm nasycení povrchu (obr. 3.16 a 3.17). V grafu na obr. 3.17 

u vzorku 3, který představuje konečný stav tepelného zpracování cementované součástky, 

jsou vyznačeny hloubky cementační vrstvy při tvrdosti 550 HV1 na vnějším a vnitřním 

povrchu, tj. 0,83 mm a 1,0 mm. Hloubka cementační vrstvy (viz kap. 3.3) byla dodržena. 
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Obr. 3.15 Vzorek 1 – tvrdost HV1 

 

 

Obr. 3.16 Vzorek 2 – tvrdost HV1 
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Obr. 3.17 Vzorek 3 – tvrdost HV1 
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4. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s postupy tepelného zpracování, které 

vedou ke změně mikrostruktury a k modifikaci vlastností ocelí. Vliv tepelného zpracování – 

cementování, kalení a popouštění – na mikrostrukturu a tvrdost byl prezentován v praktické 

části na součástce pro nákladní automobily vyrobené z oceli 16MnCrS5.  

Výsledkem cementování při teplotě 940°C, kalení z teploty 830°C do oleje 

a popouštění na teplotě 170°C po dobu 2 hodin je cementační vrstva tvořená popuštěným 

vysokouhlíkovým, popř. středněuhlíkovým martenzitem a zbytkovým austenitem. Ve středu 

součástky se nachází směs popuštěného nízkouhlíkového martenzitu a bainitu a feritického 

síťoví. Z metalografického výbrusu byla metodou obrazové analýzy odměřena hloubka 

cementační vrstvy cca 1 mm. Na povrchu cementované součástky se vyskytovaly vady ve 

formě oxidů železa a legujících prvků Mn a Cr vyloučené po hranicích zrn do hloubky cca 

10 m, které musí být následnou technologickou operací (broušením) odstraněny. Hloubka 

cementační vrstvy byla rovněž stanovena pomocí měření tvrdosti HV1 v určitých 

vzdálenostech od povrchu na metalografickém výbruse. Hloubka cementační vrstvy při 

tvrdosti 550 HV1 na vnějším a vnitřním povrchu byla zjištěna 0,83 mm a 1,0 mm. 

Požadovaná hloubka cementační vrstvy byla dodržena. 
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