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Abstrakt 

Cílem předkládané bakalářské práce bylo ověření moţnosti vyuţití metody optické 

emisní spektrometrie s doutnavým výbojem (GDOES) pro stanovení tloušťky cementační 

vrstvy. Cementační vrstva zvyšuje tvrdost základního materiálu (nízkouhlíkové oceli 

s obsahem uhlíku do 0,2 %), čímţ zvyšuje jeho odolnost proti opotřebení a otěru, a také 

zabraňuje vzniku oxidační vrstvy. Tloušťka této vrstvy je nejčastěji stanovována měřením 

tvrdosti podle normy ČSN EN ISO 2639. Výsledky této normované metody jsou v bakalářské 

práci porovnávány s výsledky získanými dvěma metodami GDOES a také se snímky optické 

mikroskopie. Bylo zjištěno, ţe metoda BULK GDOES analýzy s postupným odbrušováním je 

vhodná k určení tloušťky vrstvy obohacené uhlíkem, tloušťku cementační vrstvy, která by 

odpovídala nornou dané tvrdosti 550 HV 1, lze na základě grafu závislosti obsahu uhlíku na 

hloubce, ve které byla analýza provedena, pouze odhadnout. Rovněţ snímky z optického 

mikroskopu v příčném řezu nemají dostatečnou vypovídající hodnotu. 
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Abstract 

The aim of submited bachelor thesis was verification of the possibility of using glow - 

discharge optical emission spectroscopy (GDOES) for determination of thickness carburized 

layer. Carburized layer increases the hardness of basic material (low carbon steels with carbon 

content of 0,2 %), thereby it increasing its resistence against wear and abrasion and also it 

prevents forming of oxidation layer. The thickness of this layer is usually determined by 

measuring hardness according to the norm ČSN EN ISO 2639. In the bachelor thesis the 

results of this standardized method are compared with results obtained by two methods of 

GDOES and also with pictures of optical microscopy. It has been found, that the method of 

BULK GDOES analysis with gradual sandpapering is suitable for determining the thickness 

of layer enriched with carbon, the thickness of carburized layer which would correspond to 

standardized hardness 550 HV 1 may be only guessed from a graph of dependence of carbon 

content on the depth, in which analysis was performed. Also pictures from the optical 

microscope in cross section don´t have sufficient predictive value. 
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1 ÚVOD 

Chemicko - tepelné zpracování (CHTZ) je proces, při kterém dochází k změně 

struktury a vlastností tepelným zpracováním, jeţ je doprovázeno změnou chemického sloţení 

zpracovávaného předmětu. Jedním z nejvýznamnějších postupů tohoto procesu je cementace, 

jeţ značí difuzní sycení povrchu součásti uhlíkem, po níţ následuje tepelné zpracování - 

kalení a popouštění [4]. 

Nauhličování (cementování) můţe být prováděno několika způsoby, a to v prášku, 

v lázni anebo v plynu. Takto upravený povrch materiálu slouţí především  k zvýšení tvrdosti, 

a tím i k zvýšení únavové pevnosti, odolnosti proti opotřebení a  otěru, a také dochází 

k eliminaci oxidační vrstvy [3][4]. 

Základní metodou měření tloušťky cementační vrstvy je měření tvrdosti podle normy 

ČSN EN ISO 2639. Tato práce se zabývá moţností měření tloušťky cementační vrstvy 

různými metodami, a to pomocí optického emisního spektrometru s doutnavým výbojem 

(GDOES), jeţ zároveň poskytuje informace o chemickém sloţení základního materiálu, 

a optické mikroskopie. Cílem této práce je porovnat výše zmíněné metody měření a zváţit, 

zda by GDOES mohlo nahradit dosavadní nejpouţívanější metodu stanovení tloušťky 

cementační vrstvy měřením tvrdosti.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Tepelné zpracování ocelí 

Tepelné zpracování kovů lze vysvětlit jako vědomé ovládání průběhu strukturních 

a fázových přeměn pomocí řízení vnějších podmínek s cílem dosáhnout ţádaných vlastností 

zpracovaných výrobků, tedy dosáhnout tepelnou úpravou mechanických, fyzikálních či 

technologických změn vlastností výrobků [1]. 

Během tohoto procesu dochází k vyuţití řízených změn teploty (tepelné zpracování), 

změn chemického obsahu povrchových vrstev a teploty (chemicko - tepelné zpracování) 

anebo změn teploty a plastické deformace (tepelně - mechanické zpracování) [2]. 

2.1.1 Tepelné zpracování 

Mezi metody tepelného zpracování patří ţíhání, kalení, popouštění a povrchové kalení. 

Všechny tyto způsoby potřebují v určitém momentu zvýšení teploty zpracovávaného výrobku, 

tedy ohřev, dále je zapotřebí na dané teplotě setrvat (tzv. výdrţ) a poté následuje ochlazení. 

Zásady ohřevu jsou tedy aţ na některé odchylky obecně platné u všech zmíněných metod [3]. 

2.1.1.1 Ţíhání 

Při ţíhání je cílem dosaţení takové struktury, kterou by tvořily pouze rovnoměrné 

fáze. Proto je pro ţíhání typická malá ochlazovací rychlost, obvykle ne vyšší neţ by 

odpovídalo ochlazování na vzduchu [2].  

Ţíhání se dělí na dvě hlavní skupiny: ţíhání s překrystalizací a bez překrystalizace. 

Při ţíhání bez překrystalizace se nemění fázové sloţení, dochází pouze ke změně rozpustnosti 

uhlíku ve feritu. Do této skupiny patří např. [2]: 

 ţíhání na sníţení pnutí: snaha sníţit nebo odstranit vnitřní pnutí vzniklé při tváření za 

studena, po svařování a dalších operacích, 

 rekrystalizační ţíhání: cílem je odstranit deformační zpevnění, texturu materiálu 

a zjemnit zrno,  

 ţíhání na měkko: účelem je sníţení tvrdosti a zlepšení obrobitelnosti, 

 protivločkové ţíhání: preventivní opatření proti vzniku vnitřních trhlin, 

 ţíhání pro odstranění křehkosti po moření: odstranění vodíku, 

 rozpouštěcí ţíhání: cílem je rozpuštění minoritních fází, jako jsou karbidy [2]. 



5 

 

Během ţíhání s překrystalizací se původní feriticko - cementitické struktury přeměňují 

úplně či téměř úplně v austenit. Do této skupiny spadají [2]: 

 homogenizační ţíhání: účelem je zmenšení chemické heterogenity, 

 normalizace: cílem je zjemnění austenitického zrna a zrovnoměrnění struktury, 

 izotermické ţíhání: zlepšení obrobitelnosti i kvality obráběného povrchu, 

 kombinované ţíhání: obvykle normalizace spojená s bezpřekrystalizačním 

ţíháním [2]. 

2.1.1.2 Kalení 

Kalící proces zahrnuje ohřev oceli na kalící teplotu, udrţení této teploty s cílem 

homogenizovat austenit a ochlazení nadkritickou rychlostí na teplotu, při níţ dochází 

k vytvoření nerovnováţných stavů ocelí, tedy ke vzniku martenzitické (přesycený tuhý roztok 

uhlíku v ţeleze α) či bainitické (směs feritu a cementitu) struktury. Kalení se pouţívá pro 

zvýšení pevnosti a tvrdosti oceli [4]. 

Způsob kalení se odvíjí od velikosti, tvaru a vlastností kaleného předmětu a od typu 

pouţité oceli. Přesto lze kalení rozdělit na dvě hlavní skupiny a to kalení přímé a přetrţité. 

Přímé kalení je nejpouţívanější a provádí se plynulým ochlazením předmětu po austenitizaci 

přímo do kalící lázně (vody, oleje, …). Jedná se o metodu technologicky nenáročnou 

a poměrně levnou, mínusem je však vysoká hodnota vnitřních pnutí, která můţe způsobit aţ 

popraskání výrobku. Kdeţto u přetrţitého kalení je vyuţito dvou ochlazovacích prostředí 

s odlišnou intenzitou ochlazování či různou teplotou lázně, a tím je sníţena tvorba vnitřních 

pnutí, tj. deformací výrobku [4]. 

2.1.1.3 Popouštění 

Popouštění je proces sloţený z ohřevu na teploty niţší neţ Ac1 (727 °C), výdrţe na 

těchto teplotách (obvykle v praxi 2 hodiny) a z ochlazení vhodnou rychlostí. Správně by se 

mělo popouštět ihned po kalení nebo v krátké době po něm, aby došlo k zmírnění vnitřních 

pnutí. Popouštění můţe být prováděno při nízkých teplotách tzv. nízkoteplotní popouštění 

(100 – 300 °C), jeţ sniţuje vnitřní pnutí, zmenšuje zbytkový austenit a zachovává vysokou 

tvrdost, či při vysokých teplotách tzv. vysokoteplotní popouštění (400 – 650 °C), jeţ se 

vyuţívá k dosaţení ideální kombinace pevnostních vlastností plasticity a houţevnatosti [2]. 
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Popouštění se provádí vloţením předmětu do pece, kdy dochází k ohřevu celého 

předmětu. Délka času popouštění je odvislá od vnitřního pnutí, které klesá hlavně během 

první hodiny. V druhé hodině je jeho pokles velmi mírný, delší doba se pouţívá spíše 

k zvýšení strukturní a tvarové stability. Většina předmětů chladne volně na vzduchu 

s výjimkou konstrukční oceli, jeţ je náchylná k tvorbě popouštěcí křehkosti a musí se tedy 

ochlazovat ponořením do olejové či vodní lázně [3][2]. 

2.1.1.4 Povrchové kalení 

Spousta nástrojů a součástí strojů je během provozu namáhána dynamicky a zároveň je 

jejich povrch opotřebováván. Odolnosti vůči opotřebení lze dosáhnout vysokou tvrdostí, 

která, pokud je v celém průřezu, způsobuje nízkou hodnotu vrubové houţevnatosti a špatně 

odporuje rázovému namáhání. Proto, aby byly splněny obě náleţitosti důleţité při provozu, je 

třeba, aby bylo dosaţeno vysoké tvrdosti povrchu, zatímco jádro zůstane velmi houţevnaté 

s niţší tvrdostí [3]. 

Povrchové kalení je druhem kalení, díky kterému lze získat předměty s houţevnatým 

jádrem a tvrdým povrchem. Povrchové vrstvy materiálu jsou rychle ohřáty na kalící teplotu 

(1000 – 1250 °C) a okamţitě jsou zakaleny. Před tímto procesem je výrobek často 

normalizačně vyţíhán či zušlechtěn, pokud je zapotřebí vysokých mechanických vlastností 

jádra. Rychlý ohřev povrchových vrstev je zajišťován buď indukčním ohřevem proudem 

s vysokou frekvencí, krátkým ohřevem v solné lázni nebo plynovými hořáky. Vlastní kalení 

je prováděno vodní či olejovou sprchou, někdy v lázních. Pro menší předměty sloţitého tvaru 

je vhodnější jednorázové přetrţité kalení, kdy se můţe ohřát celý povrch nebo jeho část, jeţ 

má být zakalena, a vlastní kalení probíhá v různých prostředích. Nejlepší je způsob, při 

kterém předměty během ohřevu rotují, protoţe takto lze zpracovat i poměrně velké kusy. 

Postupné nepřetrţité kalení je typické tím, ţe induktor či hořák a sprcha jsou spojeny na 

pevno a pohybuje se buď kalený předmět, nebo sprcha [5]. 
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2.1.2 Tepelně - mechanické zpracování 

Tepelně - mechanickým zpracováním čili kombinací tváření a tepelného zpracování 

mohou být vylepšeny vlastnosti oceli. Tvářením austenitu lze podstatně zjemnit jeho zrna 

a tím i zrna produktů jeho přeměn (ferit, perlit, martenzit). Do této skupiny spadají 

nízkoteplotní a vysokoteplotní tepelně mechanické zpracování (NTMZ, VTMZ), izoforming, 

řízené válcování a zerolling [2].  

 NTMZ se provádí prudkým ochlazením z teploty nad Ac3 (nad 900 °C) do oblasti 

metastabilního austenitu (500 – 600 °C), kde se ocel plasticky deformuje válcováním 

či kováním a poté nastává kalení. Jedná se o technologicky náročnou metodu kvůli 

zajištění prudkého ochlazení a udrţení tvářecí teploty. 

 Při VTMZ je ocel tvářena nad teplotou Ac3, čili v oblasti stabilního austenitu, a poté je 

kalena. 

 Izoforming představuje spojení perlitické přeměny a deformace, která se můţe 

uskutečnit před anebo v průběhu zmíněné přeměny. Slouţí ke zjemnění a parciální 

sferoidizaci perlitu (sbalování destiček cementitu do kulových útvarů perlitu). 

 Řízené válcování a ochlazování se pouţívá především při válcování mikrolegovaných 

svařitelných ocelí. Válcovací teplotou, velikostí úběru a vhodně zvolenou rychlostí 

ochlazování lze řídit procesy dynamické a statické rekrystalizace austenitu 

a transformace austenitu na jehlicovitý ferit či na ferit a perlit. 

 Zerolling je pouţíván u vysocelegovaných ocelí s metastabilní strukturou austenitu, 

přičemţ jeho plastická deformace usnadňuje vznik zárodků martenzitu. Tato přeměna 

zvyšuje hodnotu meze kluzu a značně zvyšuje plasticitu při velmi malém úbytku 

houţevnatosti [2]. 

Zvýšení pevnostních vlastností ocelí je moţno provádět i tzv. reaustenitizací, coţ je 

opakovaný rychlý ohřev a kalení. Tento způsob můţe být aplikován pouze u malých 

jednoduchých tvarů, neboť je potřeba velmi rychlý ohřev zpravidla indukční nebo odporový. 

Dochází k výraznému zjemnění martenzitické struktury a disperzi (rozptylu) nerozpuštěných 

karbidů [2]. 
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2.1.3 Chemicko - tepelné zpracování 

Při chemicko - tepelném zpracování dochází za zvýšené teploty ke změně chemického 

sloţení povrchových vrstev předmětu. K této změně dochází difuzním sycením povrchu oceli 

různými prvky (kovy i nekovy) tak, aby bylo dosaţeno ţádaných fyzikálně chemických 

či mechanických vlastností povrchu i jádra potřebného výrobku. Obvykle jde o zvýšení 

tvrdosti a odolnosti povrchu proti opotřebení, zatímco jádro zůstane houţevnaté. Těchto 

vlastností se dosahuje buď přímo, tedy povrch je obohacen daným prvkem za zvýšené teploty 

a pomalu ochlazen, nebo následným tepelným zpracováním tj. výše zmíněným kalením nebo 

popouštěním [1][2]. 

Základními pochody během tohoto druhu zpracování jsou disociace, adsorpce, 

absorpce a difúze. Disociace je rozpad molekul sloučeniny na aktivní atomy, jeţ jsou 

adsorbovány povrchem. Adsorpce můţe být dvojí a to fyzikální, kde jsou uplatňovány 

Van der Waalsovy síly mezi molekulami plynu a povrchem, nebo chemické povahy 

tzv. chemisorpce, kde dochází k působení meziatomových sil mezi povrchem a disociovanými 

atomy. Absorpcí dochází k pohlcování aktivních atomů nasyceným povrchem. Difúze je 

pohyb atomů z povrchu dovnitř kovové mříţky. Jelikoţ je teplotně závislá, probíhá při 

zvýšené teplotě. Mezi těmito pochody nelze vţdy přesně určit hranici a celý proces je závislý 

na rychlosti růstu difuzní vrstvy [1][5]. 

2.1.3.1 Nitridování 

Jedná se o sycení povrchu oceli dusíkem. Účelem tohoto procesu je zvýšení tvrdosti 

povrchu a tím i odolnosti proti opotřebení, odolnosti vůči korozi a zvýšení pracovní teploty. 

Nitridování probíhá výhradně v prostředí plynném, které je sloţeno buď z technicky čistého 

amoniaku nebo směsí amoniaku s dusíkem a to ve zvonových, šachtových či komorových 

pecích. V kapalném prostředí se nitridování provádí málokdy, neboť solné lázně jsou jedovaté 

a tudíţ jejich provoz vyţaduje sloţitá bezpečnostní opatření a náklady na likvidaci odpadů 

jsou vysoké. Optimální směsná atmosféra se skládá z 20 – 30 % amoniaku a 70 – 80 % 

dusíku, kdy při teplotě 500 – 600 °C dochází k disociaci amoniaku na povrchu oceli, která 

funguje jako katalyzátor a vzniká atomární dusík, jeţ tvoří nitridy ţeleza a legujících prvků. 

Tyto nitridy jsou poměrně stálé i za zvýšených teplot. Rychlost růstu vrstvy nitridů je tedy 

závislá na teplotě a to tak, ţe se zvýšením teploty se zvětšuje hloubka vrstvy. Při zvýšení 

teploty dochází také k poklesu tvrdosti a je potřeba zvolit podle poţadavků výrobku mezi 

vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. To lze podpořit pouţitím ocelí s přísadou 
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nitridotvorných prvků, kdy postačují menší hloubky vrstvy nitridů ke zvýšení korozní či 

únavové odolnosti. Nitridováním se tedy vytváří ne příliš tlustá vrstva vysoké tvrdosti, která 

je rovněţ poměrně křehká, proto se spíše pouţívají oceli s vyšší pevností jádra. Velkou 

výhodou této metody je, ţe jiţ není potřeba následného tepelného zpracování a výrobek tak 

není ovlivněn velmi vysokou teplotou [1][6]. 

Kromě čisté nitridace existují i její kombinace: karbonitridace, sulfonitridace 

a oxinitridace. 

Karbonitridace 

Jedná se v zásadě o nitridaci za současné difuze dusíku a uhlíku. Aktivní atmosféra je 

stejná jako u nitridace, ale navíc obsahuje i zdroj uhlíku, obvykle plynný uhlovodík [8]. 

V takovéto atmosféře je obvyklá teplota okolo 570 °C a doba zpracování dvě aţ čtyři hodiny. 

Vznikne kompaktní vrstva o tloušťce asi 40 μm, pod níţ se nachází difuzní zóna, která je asi 

1 mm hluboká a obsahuje tuhý roztok nasycený dusíkem. Ocel se nechá vychladnout, tím 

dojde k vyloučení částic nitridů ţeleza a vytvrzení oceli. Není potřeba následné tepelné 

zpracování [9].  

Sulfonitridace 

Při sulfonitraci dochází k sycení povrchu oceli dusíkem a sírou za vzniku nitridů 

a sulfidů ţeleza FeS a FeS2. Rozsah teplot je 350 – 700 °C, kdy při teplotě 600 °C vznikne 

dostatečná vrstva za 1 – 3 hodiny. Proces je prováděn v solných lázních nebo v atmosférách 

amoniaku a sirovodíku či sirouhlíku. Po provedení se ocel dále tepelně nezpracovává. Účelem 

je sníţit opotřebení a zadírání, a to i polosuchého či suchého tření [5]. 

Oxinitridace 

Jedná se o zesílení nitridační vrstvy, nejčastěji ve vakuu se směsí oxidu uhličitého či 

vody, označení pronox. Cílem je také zlepšení třecích vlastností díky zvýšení pórovitosti 

povrchové vrstvy, jeţ pak lépe udrţuje mazací olej [8]. 

2.1.3.2 Difuzní pokovování 

Jsou to procesy, během kterých dochází k difuzi plynné fáze do fáze pevné. Difuze 

probíhá při úpravě oceli, a to buď přímým stykem částic či par s povrchem materiálu anebo 

chemickou reakcí vhodné sloučeniny, nejčastěji halogenidů. Vylučování povlakového kovu 

můţe probíhat třemi způsoby [10]: 
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 výměnnou reakcí MeCl2 + Me´ ↔ Me + Me´Cl2 

 tepelným rozpadem MeCl2 ↔ Me + Cl2 

 katalytickou redukcí  MeCl2 + H2 ↔ Me + 2 HCl 

Mezi nejpouţívanější metody difuzního pokovování patří difuzní zinkování, hliníkování 

a chromování [10]. 

Difuzní zinkování 

Existují dva moţné postupy, a to difuzní zinkování v práškovém zinku při teplotách 

niţších neţ je teplota tání zinku, dle svého původu se nazývá sherardizace, anebo difuzní 

zinkování v parách zinku při teplotě okolo 870 °C. Nejpouţívanější je metoda první, která 

probíhá v ocelovém válci při teplotě 360 °C. Při této teplotě můţe docházet ke spékání 

zinkového prášku. Tomuto nechtěnému jevu lze zabránit pouţitím směsi zinkového prachu 

nebo rozemletím tvrdého zinku a smíšením s jemným křemičitým pískem. Tloušťka povlaku 

se pohybuje v rozsahu 15 – 40 mm. Povlak je charakteristický tmavošedou barvou 

a vyznačuje se dobrou přilnavostí a rovnoměrnou tloušťkou i u tvarově sloţitých součástí. 

Díky tomu je moţné upravovat i drobné předměty jako šrouby a matice. Takto pozinkované 

předměty jsou odolné atmosférické korozi v neagresivním prostředí [10][11]. 

Difuzní hliníkování 

Účelem je zvýšení ţáruvzdornosti, tj. zabránění vzniku opalu (oxidace za vyšších 

teplot) aţ do teploty cca 900 °C. Při difuzním hliníkování dojde na povrchu oceli k vytvoření 

vrstvy slitiny ţeleza a hliníku a to třemi různými způsoby [12]: 

 Kalorizace - je zahřívání ocelových předmětů ve směsi inertu a práškového hliníku 

s urychlovačem (chlorid amonný) na teplotu 900 °C, coţ je vysoko nad teplotou tání 

hliníku, coţ způsobuje spékání a proto se tato metoda příliš nepouţívá. 

 Alumetace - spočívá v nastříkání hliníku na povrch předmětu a v následném ţíhání při 

teplotě 900 °C. 

 Alitace - je proces synonymní kalorizaci, ale místo prášku se pouţívá feroaluminium 

s 1 % chloridu amonného a někdy i inerty (kysličník hlinitý, kaolín) zabraňující 

spékání [10].  
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Difuzní chromování 

Je proces, během něhoţ dochází k vytvoření slitiny ţeleza a chromu na povrchu 

předmětu z nízkouhlíkaté oceli. Takováto vrstva zvyšuje odolnost proti opotřebení, oxidaci 

za vyšších teplot (do 800 °C) a korozi. Pro chromování se pouţívají ocele s nízkým obsahem 

uhlíku do 0,08 %, neboť u ocelí s vyšším obsahem uhlíku dochází k tvorbě karbidů, kdy sice 

stoupá tvrdost, ale klesá korozní odolnost. Chromování probíhá při teplotě 1050 °C a vrstva 

o tloušťce 0,06 – 0,15 mm se vytvoří cca za 7 hodin. Takto upravené předměty odolávají 

i  atmosférám znečištěných chemickými látkami, vodě, páře, roztaveným kovům, silikátům 

a  roztoku kuchyňské soli [10]. 

2.1.4 Cementace 

Cementace je jeden z nejstarších průmyslových procesů, při kterých hraje důleţitou 

roli difuze. Dochází k difuznímu sycení povrchu ocelí uhlíkem [12]. K cementaci se pouţívají 

oceli s nízkým obsahem uhlíku do 0,2 hm. %. Ocel se cementuje do dosaţení eutektoidní 

(cca 0,8 hm. %), popřípadě nadeutektoidní koncentrace uhlíku [4]. U nadeutektoidní 

koncentrace, tedy obsahu uhlíku ve vrstvě vyšší neţ 1 hm. %, dochází k vyloučení 

nadeutektoidních karbidů, které mohou být nebezpečné, vyskytují-li se na hranicích zrn, 

neboť velmi sniţují houţevnatost cementované vrstvy [14]. Cementace prošla dlouhým 

vývojem a existují různé způsoby jejího provedení. Nejpomalejší je cementování v zásypu, 

nejrychlejší v lázních a jen o něco pomalejší v plynu. Teploty cementování se pohybují 

v rozsahu 850 – 1050 °C (výjimečně aţ 1150 °C) a jsou především odvislé od druhu oceli, 

sloţení cementačního prostředí a velikosti výrobku. Niţší teploty jsou pouţívány u ocelí 

chrom - niklových, během cementace v zásypu a u drobných předmětů. V plynných 

atmosférách se teplota pohybuje obvykle v rozsahu 900 aţ 950 °C. Jen u jemnozrnných ocelí 

(Cr-Mn-Ti), jeţ jsou odolné hrubnutí zrna, je moţné pouţívat vyšších teplot 1000 aţ 1050 °C. 

Zvýšené teploty urychlují cementaci, jelikoţ dochází k zvětšení difuzivity uhlíku, roste 

hloubka nauhličené vrstvy (viz Obr. 1), ale od jisté teploty začíná klesat nauhličující potenciál 

(viz Obr. 2). Určité sníţení nauhličujícího potenciálu je vhodné, jelikoţ se tím zmenší 

koncentrační gradient uhlíku, a tím i vnitřní napětí. 
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Obr. 1 Časová a teplotní závislost hloubky 

cementační vrstvy [6] 

Obr. 2 Koncentrační profily uhlíku [6] 

Tohoto se obvykle dosahuje řízením nauhličujícího potenciálu a ne zvyšováním teploty. 

Z tohoto důvodu mají průběţné pece dva oddíly, kde za stálé teploty se v prvním oddílu 

pouţije atmosféra s vyšším nauhličujícím potenciálem a ve druhém je pouţita záměrně 

atmosféra se sníţeným nauhličujícím potenciálem [6]. Tloušťka cementační vrstvy bývá 

obvykle okolo 1 mm. Přibliţně lze stanovit, ţe při teplotách 850 – 900 °C se vytvoří 

za necelou hodinu cca 0,1 mm nauhličené vrstvy při cementování v prášku, u cementace 

v plynu či lázni jsou pouţívány vyšší teploty a doba nauhličení je tedy kratší [4]. Po skončení 

cementace se ocel kalí a popouští (viz kalení, popouštění v kapitole 2.1.1) na nízkou teplotu 

a tím je dokončen celý proces. Ocel získá poţadované vlastnosti: tvrdou povrchovou vrstvu, 

která dobře odolává opotřebení, zvýšení únavové pevnosti, zvýšení odolnosti proti otěru 

a dochází k eliminaci oxidační vrstvy [3][15]. 

2.1.4.1 Cementace v prášku 

Cementace v prášku je nejstarším způsobem cementování. Předměty, které mají být 

upraveny, se zbaví povrchových nečistot a uloţí se ve vrstvách s cementační směsí do krabic 

ze ţáruvzdorné oceli. Cementační směs tvoří mleté dřevěné uhlí (obvykle bukové) a z 7 –

20 % aktivátory, kterými jsou různé uhličitany. Nejpouţívanější je uhličitan barnatý. Krabice 

se uzavře, utěsní a vloţí do pece, kde setrvá po určenou dobu při teplotách obvykle 880 – 

920 °C. Niţších teplot se pouţívá jen u zvláštních případů, jedná-li se například o velmi malé 

průřezy, kde hrozí nauhličení v celém průřezu. V krabici při cementační teplotě dochází 

k reakci uhlíku dřevěného uhlí s kyslíkem ze vzduchu za vzniku oxidu uhelnatého. Vzniklý 

oxid uhelnatý se rozkládá a vznikající oxid uhličitý reaguje s uhlíkem za vzniku dalšího oxidu 
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uhelnatého. Urychlení procesu a optimální poměr mezi CO a CO2 udrţuje aktivátor, jeţ se 

rozkládá za vzniku oxidu uhličitého [1][3]. 

C + O2 ↔ CO2  

CO2 + C ↔ 2 CO  

2 CO ↔ CO2 + C*  

Ba CO3 ↔ BaO + CO2  

Správný poměr oxidu uhelnatého a uhličitého je pro tento proces klíčový, neboť zvýší-li se 

obsah oxidu uhličitého na úkor uhelnatého, dochází k odnímání uhlíku oceli a tedy 

k oduhličování. Kontrola průběhu cementace je obtíţná, jelikoţ nelze soustavně sledovat 

sloţení cementační atmosféry. Průběh je moţno kontrolovat zkusmo, kontrolními tyčinkami, 

ze stejné oceli jako vloţený předmět, které jsou buď uloţeny v krabici, nebo procházejí 

otvory ve víku krabice. Poté lze posoudit hloubku nauhličení na lomu takovéto tyčinky [3]. 

Tento proces je vhodný pro velké předměty zhotovené z jednoho dílu a k získání větších 

hloubek cementační vrstvy. Nevýhodami této metody jsou značná manuální námaha, omezené 

moţnosti ovlivňování podmínek cementace, zdlouhavost (ohřev velké hmoty s malou 

tepelnou vodivostí), rychlost difuze je jen okolo 0,15 mm/h [1][16]. 

2.1.4.2 Cementace v lázni 

Cementace v lázni je proces vyuţívaný k vytvrzování oceli a ţelezných výrobků. 

Předměty jsou vloţeny do lázně a udrţovány nad teplotou Ac1 (727 °C), kdy dochází k difuzi 

uhlíku a dusíku dovnitř materiálu. Cementování v lázni je nejrychlejším způsobem jak 

vytvořit cementační vrstvu, protoţe kapalina velmi dobře přenáší teplo [17]. Dříve se 

pouţívaly roztavené chloridové soli s příměsí kyanidů. Od jejich pouţívání se upustilo kvůli 

jejich vysoké jedovatosti. Došlo k vývoji a kyanidové lázně byly nahrazeny lázněmi, kde je 

zdrojem uhlíku uhličitan alkalických kovů a karbid křemíku, jeţ spolu reagují podle 

následujících reakcí: 

Me2CO3 ↔  Me2O + CO2  

SiC ↔  Si + C  

Si + CO2 ↔  SiO2 + C  

Me2O + SiO2 ↔ Me2SiO3  
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I přes tento vývoj se cementování v lázni nepouţívá často, právě kvůli vysoké rychlosti 

nauhličování, neboť nelze regulovat nauhličující potenciál a pracovní podmínky jsou 

těţké [1][6]. 

2.1.4.3 Cementace v plynu 

Cementování v plynném prostředí je nejdůleţitější, nejmodernější a nejvíce rozšířená 

metoda. Cementační atmosféru mohou tvořit směsi těchto plynů: CO, CO2, CH4, H2 a H2O. 

Nauhličovací schopnost takovéto atmosféry je závislá na jejím chemickém sloţení a teplotě 

[18][19]. K výrobě cementační atmosféry obvykle slouţí plyny bohaté na uhlovodíky jako 

metan, propan, butan, zemní plyn či svítiplyn anebo kapaliny jako aceton, terpentýn, petrolej 

či alkoholy, které se odpařují v peci. Podle pouţitých látek lze cementaci v plynu rozdělit na 

cementování ve směsi plynů v termodynamické rovnováze a cementování v termodynamicky 

nerovnováţném prostředí [1][8]. 

 

Cementace ve směsi plynů v termodynamické rovnováze 

V termodynamické rovnováze se mohou nacházet především tyto dvě atmosféry: 

 endoatmosféra je řízená plynná atmosféra, do které je potřeba stále přivádět teplo, aby 

docházelo k hoření, 

 atmosféra vzniklá tepelným rozkladem kapalného methanolu ve směsi s dusíkem [8]. 

Jelikoţ se směsi plynů nacházejí v termodynamické rovnováze, lze přesně určit 

uhlíkový potenciál ze sloţení dané atmosféry, a tím vypočítat průběh koncentrace uhlíku 

v cementované oceli. Uhlíkový potenciál můţe být určen: 

 z rosného bodu - obvykle se pouţívá polovodičové čidlo, 

 z obsahu CO2 - vyuţívá schopnosti oxidu uhličitého silně pohlcovat infračervené 

záření, 

 z údajů kyslíkové sondy - zjištění mnoţství kyslíku v atmosféře [8]. 
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Cementace v termodynamicky nerovnováţném prostředí 

Obvykle se jedná o rozkládající se uhlovodík. 

 Na rozpálenou destičku v peci stéká kapalný uhlovodík a rozkládá se. Spotřeba je 

0,3 aţ 0,5 l/hod a v peci musí být ventilátor pro rovnoměrné rozdělení rozpadajícího se 

produktu. 

 Plynný uhlovodík má při atmosférickém tlaku sklony tvořit saze, proto je pouţíván 

minimálně, lze kontrolovat dle průsvitnosti atmosféry a uhlovodík je přiváděn 

v pulzech. 

V tomto prostředí není definován uhlíkový potenciál a nelze jej tedy vyuţít k regulaci 

cementace, hrozí zde přecementování. Vyuţívá se tedy po nauhličující periodě difuzní 

periody, kdy ocel zůstane na původní teplotě, ale v prostředí neutrálním. Tudíţ jiţ nedochází 

k vstupování uhlíku do povrchu, ale obsaţený uhlík difunduje do hloubky, zvětšuje se tedy 

cementační hloubka a sniţuje se povrchový obsah uhlíku [8]. 

Cementování v plynu obvykle vyţaduje teploty okolo 900 – 950 °C. Při malosériové 

výrobě se pouţívají šachtové elektrické pece s nucenou cirkulací atmosféry tzv. Monocarb, 

pro velkosériové výroby jsou uţívány průběţné pece, které umoţňují následné kalení 

a popouštění [1]. 

Tento způsob plynné cementace byl jiţ překonán modernějšími postupy, a to 

cementací vakuovou a cementací v doutnavém výboji. 

Cementace vakuová 

Neboli cementace za nízkých tlaků - low pressure carburizing (LPC); v tomto procesu 

se uhlovodík (methan, propan, acetylen) rozkládá přímo v peci za zvýšených teplot 950 –

1050 °C a díky nízkému tlaku nedochází ke vzniku sazí. Nejúčinnější atmosférou je acetylen, 

jelikoţ je méně stabilní a má vyšší obsah uhlíku na 1 mol plynu [20][21]. Tato metoda 

výrazně zkracuje dobu procesu, čímţ sniţuje energetické nároky, má mírnější dopad na 

ţivotní prostředí a mnohem lépe lze kontrolovat průběh cementace. Regulaci cementace lze 

provést třemi způsoby [8][20]:  

 Pulzní cementace - uhlovodík je přiváděn v pulzech po 3 aţ 5 minutách, poté 

následuje difuzní perioda.  

 Regulace dle průsvitnosti atmosféry - saze silně absorbují procházející světelný 

paprsek a z toho lze určit počátek sazení.  
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 Regulace dle nárůstu tlaku - při úplném rozkladu methanu se objem plynu zdvojnásobí 

a byla stanovena mez, při které je atmosféra rozloţena tak, ţe by mohlo docházet 

k sazení.  

Vzniklý povrch je kvalitnější neţ při klasické cementaci v plynu, má dobrou jednotnost 

hloubky, tepelné deformace jsou minimální a nedochází k oxidaci povrchu. Není nutné 

následné zpracování a proces můţe být vyuţíván i pro linkovou výrobu [8][20]. Existují 

jedno, dvou a více komorové pece. Jednokomorové pece (viz Obr. 3) mají válcové topné 

komory s širokými bočními pásy radiátorů umístěné okolo zařízení, coţ poskytuje výbornou 

rovnoměrnost teploty a tedy rychlý a rovnoměrný ohřev celého výrobku. Jsou vhodné pro 

oceli se zlepšenou zakalitelností například Cr-Ni oceli a lze je pouţít i na nerezové 

a nástrojové oceli. Dvoukomorové pece (viz Obr. 4) mají oddělenou chladící komoru, jeţ 

poskytuje extrémně vysokou míru chlazení. Tyto pece se pouţívají pro cementaci a následné 

kalení nízkolegovaných ocelí a částí s velkými průřezy. Vícekomorové pece jsou 

automatizované, vybaveny průmyslovým počítačem a upravovány podle poţadavků dané 

výroby [22]. 

 

 

Obr. 3 Jednokomorová vakuová pec [22] Obr. 4 Dvoukomorová vakuová pec [22] 

 

Cementace v doutnavém výboji 

Cementace v doutnavém výboji probíhá za sníţeného tlaku (0,1 – 0,3 kPa), mezi 

anodou a katodou (výrobek) dojde k potenciálovému rozdílu (několik kV) a vytvoří se tenká 

vrstva plazmatu, která obaluje výrobek. Uhlíkový potenciál v plazmatu je vysoký 

a nauhličující perioda je velmi krátká (10 min.), po ní následuje difuzní perioda (30 min.). 

Velkou výhodou této metody je rovnoměrnost nauhličené vrstvy, a to i u výrobků 

nepravidelného tvaru, a také malá spotřeba plynu [6].  
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2.2 Experimentální metody 

2.2.1 Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem GDOES 

GDOES (Glow Discharge Optical Emmision Spectroscopy) patří mezi metody 

spektrální, jejichţ principem je interakce částic hmoty s elektromagnetickým zářením. Emisní 

spektrometrie je zaloţena na sledování emise elektromagnetického záření částic látek 

a absorpční spektrometrie spočívá v absorpci vhodného elektromagnetického záření částic 

určité látky. Zvláštním případem jsou interakce, při kterých má emitované záření delší 

vlnovou délku neţ záření absorbované. Jedná se o spektrometrii luminiscenční, jeţ se dělí 

podle doby trvání emise na fosforescenci (10
-6

 – 10
2
 s) a fluorescenci (10

-9
 – 10

-6
 s). 

Spektrometrické metody mohou být dále rozlišeny podle toho, zda s elektromagnetickým 

zářením interagují atomy - atomová spektrometrie, nebo molekuly - molekulová 

spektrometrie. Elektromagnetické záření je rozděleno do několika oblastí na základě 

rozdílných vlnových délek a to [22]: 

 rentgenová: 10
-3

 – 10 nm, 

 ultrafialová vakuová: 10 – 200 nm, 

 ultrafialová blízká: 200 – 400 nm, 

 viditelná: 400 – 750 nm, 

 infračervená blízká: 0,75 – 2,5 μm, 

 infračervená střední: 2,5 – 50 μm, 

 infračervená vzdálená: 50 – 1000 μm, 

 mikrovlnná: 1 – 1000 mm, 

 radiofrekvenční: 1 – 1000 m [22]. 

2.2.1.1 Základní principy OES 

V optické emisní spektrometrii (OES) je vyuţíváno měření záření emitovaného 

vzorkem v oblasti viditelné a ultrafialové blízké. Atomová spektra tvoří soubor spektrálních 

čar (oblast spektra, kde intenzita záření prudce vzrůstá - emisní spektrální čára, či klesá - 

absorpční spektrální čára), jejichţ intenzita a poloha závisí na systému elektronů v atomech 

jednotlivých prvků. Během interakce elektromagnetického záření s atomy dochází k přechodu 

elektronů z původní energetické hladiny na hladiny s vyšší energií (excitace) a poté k jejich 

návratu na původní hladinu. Excitace elektronů je způsobena dodáním jiného druhu energie 
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např. energie kinetické, tepelné či elektrické. Elektron při návratu na původní hladinu 

vyzařuje dodanou energii ve formě elektromagnetického záření o určité frekvenci (vlnové 

délce) [24]. Vlnová délka emitované energie je pro kaţdý prvek charakteristická a je 

kvalitativní charakteristikou záření. Při návratu elektronu z vyšší energetické hladiny En na 

niţší energetickou hladinu Em je energie fotonu rovna: 

ΔE = En - Em  = h·ν = 
ℎ·𝑐

𝜆
 (1) 

kde ΔE je energie emitovaného záření, En, Em jsou energie částice na vyšší a niţší hladině, ν je 

frekvence záření (s
-1

), h je Planckova konstanta (6,625·10
-34 

J.s), c je rychlost světla ve vakuu 

(2,9974·10
8
 m/s) a λ je vlnová délka záření (nm) [25]. Důleţitými spektrálními čarami jsou 

čáry rezonanční, neboť odpovídají přechodům elektronů z excitovaného stavu přímo do stavu 

základního (bez mezistavů) [24]. 

Při analýze jsou vyuţívány pouze analytické čáry, coţ jsou vybrané nejintenzivnější 

čáry spektra daného prvku, jeţ jsou co nejméně ovlivněny dalšími prvky. Vlnové délky těchto 

čar jsou tabelovány [26]. 

Kvalitativní analýza se provádí identifikací spektrálních čar vzorku. Sloţitost spekter 

roste se zvyšujícím se počtem valenčních elektronů v atomu, problémy způsobuje i prolínání 

série čar. Proto se u neznámého vzorku pouţívá porovnání se standardem. Prvek je dokázán, 

najdou-li se ve spektru alespoň tři jeho analytické čáry [26]. 

Při kvantitativní analýze je vyuţíváno Lomakinova vztahu: 

I= a·c
b
 (2) 

kde a je konstanta charakterizující procesy zplynění a buzení, I je intenzita, c je koncentrace 

a b je konstanta závislá na samoabsorpci (absorpce emitovaného záření neexcitovanými 

atomy stejného prvku). Z tohoto vztahu vyplývá, ţe intenzita určité čáry je úměrná 

koncentraci c prvku ve vzorku [26]. 

2.2.1.2 Konstrukce GDOES 

GDOES je jednou z metod, kterými lze získat hloubkový profil materiálu. Během 

měření je odprášená část povrchu okamţitě pouţita pro analýzu [27]. Přístroj se skládá 

z budícího zdroje, optického emisního spektrometru, elektroniky a výpočetního systému [24]. 
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Budící zdroj 

Budicím zdrojem přístroje GDOES je tzv. Grimmova lampa, jeţ se skládá ze dvou 

rotačně symetrických elektrod - duté anody a katody (viz Obr. 5). Vodivý plochý vzorek se 

umístí na katodu tak, aby s ní byl vodivě spojen a vnitřní prostor lampy (jiskřiště) se evakuuje 

(sníţení tlaku pod 1 Pa) [28]. 

 

Obr. 5 Grimmova lampa [29] 

Poté je pomocí regulačního obvodu do jiskřiště přiváděn argon tak, aby tlak byl konstantní 

do cca 10
3
 Pa. Ve štěrbině mezi vzorkem a anodou se vytvoří velký gradient tlaku v radiálním 

směru. Vloţením vysokého napětí mezi katodu a anodu dojde k zapálení výboje, jeţ se díky 

gradientu tlaku omezí na kruhovou plochu na povrchu vzorku, ohraničenou vnitřním 

průměrem anody. Po vzniku výboje se atomy argonu ionizují, v elektrickém poli jsou 

urychlovány a dopadají na povrch vzorku, kde vyráţí atomy vzorku, jeţ jsou excitovány 

sráţkami s ionty argonu a elektrony (viz Obr. 6). Dochází tak k vysílání charakteristického 

záření - atomového emisního spektra, které vstupuje okénkem do optického spektrometru a je 

vyuţito k analýze [22][28]. 

Dopadající ionty argonu vyráţí z povrchu katody atomy vzorku, dochází k tzv. 

katodovému odprašování, kdy na povrchu vzorku vzniká kráter. Pro správné vyhodnocení 

analýzy je důleţitý tvar odprášeného kráteru, jelikoţ nerovnoměrně odprášený kráter 

způsobuje špatné hloubkové rozlišení z důvodu, ţe do plazmy současně vstupují atomy 

vzorku z různých hloubek (viz Obr. 7). Pro kvalitní hloubkové rozlišení je tedy nezbytná 

optimalizace tvaru kráteru [30]. 
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Obr. 6 Jiskřiště GDOES [22] 

 

Obr. 7 Nerovnoměrnosti dna kráteru [31] 

Obvykle se pouţívají lampy o průměru 8 mm a 4 mm (existuje i 2 mm lampa). 

Štěrbina mezi vzorkem a anodou má rozměr 0,1 – 0,2 mm. U běţných prací se pouţívá tlaku 

argonu okolo 100 Pa, napětí 600 – 1200 V a proudová hustota 200 – 500 mA/cm
2
. Během 

analýzy se elektrody zahřívají a musí být chlazeny vodou. Vyuţívá se anomálního doutnavého 

výboje, neboť u normálního doutnavého výboje téměř nedochází k odprašování. Existuje 

závislost mezi tlakem pracovního plynu (argon), napětím a proudovou hustotou. Pro různé 
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hodnoty tlaku pracovního plynu p a proudové hustoty i, pro které je poměr i/p
2 

konstantní, 

se napětí U pohybuje v intervalu kolem určité hodnoty a soubory křivek 

U= f (i/p
2
) (3) 

charakterizují závislost elektrických parametrů výboje na materiálu vzorku [28]. 

U analýzy hloubkových profilů je důleţitá rychlost odprašování vzorku, ta můţe být 

určena buď jako redukovaná odprašovací rychlost (hmotnost odprášená za jednotku času 

jednotkovým proudem), nebo jako odprašovací výtěţek (počet odprášených atomů 

připadajících na jeden iont). Na odprašovací rychlosti a na koncentraci prvku v matrici závisí 

hustota atomů analyzovaného prvku a je potřeba při interpretaci najít relaci mezi intenzitou 

spektrální čáry prvku a jeho koncentrací ve vzorku [28]. 

Optický systém 

Excitované atomy ve vzorku přechází zpět do základního stavu a tím emitují 

polychromatické záření, které vstupuje z budícího zdroje skrz štěrbinu do optické části 

přístroje, kde je disperzním prvkem rozloţeno na monochromatické záření jednotlivých 

vlnových délek a je registrováno jednotlivými detektory. Optická soustava spektrometru je 

uspořádána dle Paschen - Runge a umístěna na Rowlandově kruţnici (viz Obr. 8) [32][33]. 

 

Obr. 8 Uspořádání Paschen-Runge polychromátoru [22] 

Štěrbinu tvoří dva pohyblivé přesně sbroušené břity, jejichţ šířka je obvykle v rozsahu 

tisícin aţ setin mm. Disperzním prvkem je mříţka, jeţ spolu se systémem dutých a rovinných 

zrcadel tvoří optickou část přístroje. Pro optickou emisní spektroskopii je zapotřebí 
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disperzního systému s vysokou rozlišovací schopností (schopnost rozlišit vlnové délky dvou 

čar, které se velmi málo liší), k tomu se pouţívá disperzní mříţka s vysokým počtem 1200 –

4000 vrypů/mm [32]. 

Monochromatické záření vystupuje jednotlivými výstupními štěrbinami a je vedeno 

do detektoru. Detektorem můţe být polovodičový detektor (PIN dioda z křemíku či jiného 

polovodiče) anebo fotonásobič. U polovodičové diody z křemíku se na vodivostní podloţce 

typu N vypěstuje intrizická vrstva, která se pokryje tenkou dobře vodivou vrstvou P. Okraj 

vrstvy se spojí kovovým kontaktem a povrch se zakryje antireflexní vrstvou např. SiO2. 

Vznikne tak v polovodiči dvojice elektron - díra, které difundují k příslušným elektrodám. 

Kaţdý foton, který je absorbován, vytvoří pár nosiče náboje. Dopadá-li tedy na diodu zářivý 

výkon, vzniká v polovodiči proud. Fotonásobiče se pouţívají jako univerzální detektory 

(od vakuové ultrafialové do infračervené oblasti). Princip spočívá ve fotoelektrickém efektu 

dopadu fotonů na kovovou katodu. Ve fotonásobičích jsou vyuţívány fotokatody, které lze 

povaţovat za vakuové fotonky v kombinaci se zesilovacím prvkem, zaloţeném na zvýšení 

toku sekundárních elektronů. Fotony dopadají na katodu a dojde k emisi elektronů, jeţ se 

pohybují směrem k anodě. Tyto jsou urychleny a dopadají na elektrodu zvanou dynoda, 

nárazem jsou emitovány sekundární elektrony, které jsou opět urychleny a dopadají na další 

dynodu a proces se opakuje. Výsledný zesílený proud je odebírán z anody (viz Obr. 9) [24]. 

 

Obr. 9 Schéma fotonásobiče [22] 
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Elektronika a výpočetní systém 

Elektronika řídí budící zdroj a optickou část, kontroluje napěťové zdroje a důleţité 

parametry přístroje, zpracovává signál z detektorů a přenáší informace a výsledky 

výpočetnímu systému. Základem je počítač, jehoţ systém umoţňuje vstup a kontrolu všech 

uţivatelských dat, provádění kalibrací a rekalibrací, uloţení a odeslání výsledků a statistické 

výpočty [34]. 

2.2.1.3 Metody a současné vyuţití GDOES 

Optický emisní spektrometr slouţí ke kvantitativnímu a kvalitativnímu stanovení 

kovových i nekovových vzorků. Často postačuje kvalitativní analýza hloubkového profilu 

(SPD analýza), kde konečný záznam vyjadřuje závislost relativních intenzit daných 

analytických čar jednotlivých prvků na čase analýzy. Tento způsob měření umoţňuje získat 

informace o poměrech v povrchových vrstvách. Metoda kvantitativní analýzy hloubkového 

profilu (QDP) je sloţitější neţ předcházející metoda, neboť je zapotřebí kalibrace, kde jsou 

hodnoty intenzity čar jednotlivých prvků převedeny na hodnoty koncentrací a osa časová je 

transformována na osu hloubkovou. Touto metodou lze získat informace v rozsahu, v jakém 

je nelze obdrţet jiným způsobem. Posledním způsobem měření je objemové sloţení materiálu 

(BULK analýza), pomocí níţ lze stanovit hlavní, vedlejší a stopové prvky v jedné 

matrici [35]. 

Aplikační moţnosti GDOES jsou velmi široké. Mezi nejčastěji pouţívané patří: 

 hloubková koncentrační analýza tenkých vrstev a fólií (např. hliníková vrstva), 

 studium povrchových úprav a sledování účinnosti mořících postupů 

(např. pozinkované plechy pro automobilový průmysl), 

 kontrola vytváření oxidických vrstev při termických úpravách, 

 sledování ţivotnosti a odolnosti proti opotřebení obráběcích nástrojů, 

 vyhledání stupně a zdroje znečištění povrchu materiálu (např. koroze 

na archeologických olovnatých bronzech), 

 studium a kontrola procesů cementace a nitridace (resp. oduhličování), 

 kontrola povrchů po odběru a přípravě vzorků pro mechanické či chemické zkoušení, 

 charakterizace povrchových vad výrobků a jejich identifikace [35][36][37]. 
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2.2.2 Optická mikroskopie 

Pouţití mikroskopických metod pro charakterizování materiálů je primární 

neinvazivní metodou určenou ke zjištění základních vlastností těchto materiálů. V dnešní 

době jsou mikroskopické metody pouţívány v široké oblasti vědy a výzkumu, ale také 

v technologických praxích. Tyto metody poskytují důleţité kvantitativní informace 

o struktuře, mikrostruktuře, sloţení, distribuci fází, vadách, velikosti zrna a historii zpracování 

materiálů [38].  

2.2.2.1 Funkce optického mikroskopu 

Optický mikroskop je přístroj pro paralelní zobrazení, jeţ má vytvořit přímo 

pozorovatelný nebo fotografovatelný obraz malých objektů, tedy vyrábí obraz zvětšený. 

Obraz je zvětšován dvěma sadami spojených čoček: objektivem a okulárem. Vyuţívají se 

různé objektivy různé síly (tj. různé zvětšovací schopnosti), okulár zvětšuje jen obraz vrţený 

objektivem. Maximální zvětšení, kdy má optický mikroskop ještě vyuţitelnou rozlišovací 

schopnost, je asi 1 500x [38].  

Pozorovaný předmět musí leţet blízko před ohniskovou rovinou předmětového 

prostoru objektivu (pracovní vzdálenost). Objektiv vytvoří reálný, převrácený a zvětšený 

obraz v předmětové ohniskové vzdálenosti okuláru. Vytvoří obraz jako lupa a je tedy nutné 

k pozorování přiblíţit oko co nejvíc k čočce okuláru. Zvětšení optického mikroskopu je dáno 

vztahem: 

Zm= Zobj·Zok·Zpřid.zař. (4) 

kde Zm je zvětšení mikroskopu, Zobj je zvětšení objektivu, Zok je zvětšení okuláru, Zpřid.zař. je 

zvětšení přídavných zařízení. Zvětšení mikroskopu se provádí výměnou objektivu či okuláru. 

Jelikoţ obraz se vytváří v objektivu a okulár obraz zvětšuje, je vhodné měnit zvětšení 

mikroskopu výměnou objektivu. U optické mikroskopie existují různé metody pozorování 

vzorku v závislosti na procházejícím světle, kdy můţe být vyuţíváno: temného pole, přímého 

procházejícího světla, šikmého osvětlení či fázového kontrastu. Další důleţitou vlastností 

mikroskopu je rozlišovací schopnost - schopnost rozlišení velikosti sledovaného objektu. 

Lze ji vyjádřit vztahem: 

𝑑 =
𝜆

𝑛·𝑠𝑖𝑛 𝛼
 (5) 
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kde λ je vlnová délka záření, n je index lomu prostředí, ve kterém se záření šíří a α je 

poloviční úhel vstupní čočky. Rozlišovací schopnost udává kvalitu mikroskopických zařízení 

a informuje o rozměru nejmenších vnímatelných detailů zobrazovaného předmětu [38]. 

2.2.2.2 Konstrukce mikroskopu 

Základními částmi mikroskopu jsou objektiv a okulár. Jsou to centrované optické 

soustavy, kde vrcholy jejich čoček leţí na optické ose (společná přímka). Na optické ose 

mikroskopu leţí středy všech jeho optických soustav, mimo výše zmíněných to jsou: 

kondenzor, tubusová čočka, osvětlovací soustava a popřípadě další doplňky [38]. 

Objektivy 

Objektivy mohou být čočkové, jeţ zobrazují na principu lomu světelných paprsků, 

anebo reflexní, které zobrazují pomocí jejich odrazu. Dle prostředí mezi pozorovaným 

předmětem a objektivem se rozdělují objektivy na suché a imerzní, jeţ v tomto prostoru mají 

speciální olej a uţívají se pro velká zvětšení. Objektivy nejsou schopny zobrazovat detaily bez 

zkreslení, jeţ je způsobeno zobrazovacími vadami, jako jsou: sinusová vada, sférická 

odchylka, zklenutí obrazu a jeho deformace či chromatická odchylka [38][39]. 

Čočkové objektivy existují achromatické, které opravují barevnou vadu pro zelenou 

a ţlutou barvu, planchromatické, jeţ jsou vylepšené achromáty, semiachromatické 

a  apochromatické, u kterých jsou některé čočky z korundového skla vyrobeny z fluoritu či 

jiných optických skel [39]. 

Největší výhodou reflexních objektivů je, ţe nemají barevnou vadu a jsou ve velké 

vzdálenosti od pozorovaného předmětu. Reflexní objektivy jsou solidní, coţ je skleněné 

těleso se dvěma zakřivenými plochami, od kterých se odráţí paprsky, a zrcadlové, jeţ jsou 

sloţeny buď ze dvou zakřivených zrcadel, nebo existují zrcadlové v kombinaci 

s čočkami [39]. 

Okuláry 

Pomoci okuláru se sleduje skutečný zvětšený převrácený obraz předmětu vytvořený 

objektivem. Skládá se z čoček, kdy čočka blíţe oku pozorovatele se nazývá oční čočka, 

a čočka blíţe objektivu je tzv. kolektiv. Podle uspořádání čoček se rozlišují dva typy okulárů: 

Hugyensův a Ramsdenův. Jejich sloţení je zřejmé z Obr. 10, kde v Huygensově okuláru je 

clona, díky níţ je vidět stupnici, ve které je 1 mm rozdělen na 1000 dílků. To umoţňuje 

stanovit velikost pozorovaných obrazů předmětu [39]. 
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Obr. 10 Průchod světelných paprsků v okuláru a) Huygensově b) Ramsdenově [39] 

2.2.2.3 Pouţití optického mikroskopu 

Optické mikroskopy jsou vyuţívány pro zobrazování struktury povrchu i vnitřní 

struktury (metalografie), pro lokální analýzu chemického sloţení či pro fázovou 

identifikaci [38].  

2.2.3 Měření tvrdosti 

Tvrdost je odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa, tedy proti plastické deformaci. 

Obvykle se měří vtlačováním vhodného tělesa (indentoru) do materiálu danou silou 

a vyhodnocuje se velikost vzniklého vtisku, z nějţ se poté stanovuje tvrdost [40].  

V technické praxi jsou zkoušky tvrdosti často pouţívány k doplnění hodnot 

mechanických vlastností materiálů zjištěných při zkouškách tahem či rázem v ohybu. Jejich 

předností je jednoduchost a nenáročnost přípravy vzorku pro zkoušku, jelikoţ zkouška se 

provádí přímo na výrobku nebo na zkušební tyči z předcházejících zkoušek [41]. 

Tvrdost nelze určit jako fyzikální veličinu, neboť je ovlivňována například: pruţnými 

vlastnostmi materiálu, rychlostí deformačního zpevňování, velikostí působící síly, tvarem 

a rozměry vnikacího tělesa, třením mezi indentorem a vzorkem, zkušební teplotou, tloušťkou 

zkušebního tělesa, vzdáleností mezi středem vtisku a okrajem vzorku, dobou působení a jiné. 

Zkoušky tvrdosti můţeme rozdělit dle několika hledisek: 

 dle principu zkoušky: vrypové, vnikací, nárazové, odrazové, 

 dle rychlosti zatěţující síly: statické, dynamické, 

 dle účelu měření: zkoušky makrotvrdosti, zkoušky mikrotvrdosti [41]. 
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2.2.3.1 Statické zkoušky tvrdosti 

Pro tyto zkoušky je typické, ţe vnikání tělesa nebo pojíţdění po jeho povrchu 

je prováděno klidnou silou, jeţ se plynule zvětšuje. Dojde k narušení povrchu vzorku, vznikne 

vtisk či vryp, jeţ se měří mikroskopem. Statické zkoušky tvrdosti udávají míru odolnosti proti 

vniknutí cizího tělesa. Z těchto důvodů indentor nemůţe podléhat plastickým deformacím, 

musí mít tedy co nejvyšší tvrdost i mez kluzu a zároveň vysoký modul pruţnosti, aby při 

vtlačení byly potlačeny elastické deformace. Vhodným materiálem indentoru pro zkoušení 

kalených ocelí a tvrzených litin je pouze diamant. Slinutý karbid lze pouţít do max. 630 HV 

a kalenou ocel do 450 HV [41]. 

Zkoušky vrypové 

Tyto zkoušky jsou odvozeny od Mohsovy stupnice tvrdosti minerálů, ale pro svou 

hrubost při hodnocení kovů se příliš nepouţívají a nejsou tedy normalizovány [41].  

Zkouška se jmenuje dle autora Martense a provádí se tak, ţe po hladké ploše vzorku 

přejíţdí diamantový kuţel s vrcholovým úhlem 90°, jeţ je zatíţený měnitelnou silou. Číslem 

tvrdosti pak je zatíţení, při kterém se vytvoří vryp široký 0,01 mm [41]. 

Zkoušky vnikací 

Odolnost proti vnikání cizího tělesa do materiálu je způsobena velikostí zrn, jimiţ jsou 

atomy vázány k sobě. A proto stejný materiál můţe mít různé tvrdosti v závislosti na velikosti 

zrna (jemnější krystaly, více hranic zrn - lépe odolávají vnikání), teplotě (větší teplota - méně 

stabilní vazba), cizí příměsi (sniţují plasticitu) a vnitřním pnutí (zvyšují tvrdost). Povrch 

materiálu pro tyto zkoušky musí být rovný, hladký a bez okujené vrstvy. Při úpravě vzorku 

nesmí dojít ke změnám vlastností způsobených ohřevem nebo deformací. Zkoušky vnikací 

jsou zaloţeny na vtlačování indentoru do povrchu vzorku. Mírou tvrdosti je velikost 

vzniklého otisku, tedy velikost deformace. Nejběţněji pouţívanými zkouškami jsou zkoušky 

podle Vickerse (ČSN EN ISO 6507-1), Brinella (ČSN EN ISO 6506) a Rockwella (ČSN EN 

ISO 6508). Takto zjištěná tvrdost kterékoliv zkoušky je číslem srovnávacím, nemá jednotky 

napětí, jelikoţ to je při vtisku rozděleno nerovnoměrně a počítá se idealizované střední napětí, 

coţ nemá fyzikální opodstatnění [41]. 

Zkouška tvrdosti podle Vickerse 

Tato zkouška je zaloţena na vtlačování indentoru do zkušební tyče působením síly F, 

jeţ směřuje kolmo k povrchu tělesa po stanovenou dobu a na následném změření úhlopříček 
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vtisku po odlehčení. Indentor při této zkoušce je diamantový pravidelný čtyřboký jehlan 

s vrcholovým úhlem 136° (Obr. 11). Tvrdost je poměr zkušebního zatíţení F k ploše povrchu 

vtisku, jeţ vypadá jako čtyřboký jehlan se čtvercovou základnou o úhlopříčkách d1 a d2 [41]:  

𝑑 =
𝑑₁+𝑑₂

2
 (6) 

𝐻𝑉 =
0,1891·𝐹

𝑑²
 (7) 

 

Obr. 11 Vickersův indentor [42] 

Normální podmínky zkoušky: F = 294 N (30 kg), doba působení od 10 do 15 s. 

Výhodou této metody je nezávislost výsledků měření na zatěţující síle, neboť vtisky jsou si 

geometricky podobné. Také poskytuje stupnici od nejměkčích kovů aţ po nejtvrdší oceli 

a vtisky jsou poměrně malé a mělké, tudíţ vzorek není příliš poškozen. Jedná se především 

o laboratorní zkoušku, vhodnou jako kontrolní, přejímací či výzkumná [43]. 

Pomocí zkoušky dle Vickerse se můţe měřit i mikrotvrdost, jejíţ rozdíl spočívá 

v pouţití zatěţující síly, která v tomto případě je velmi malá a způsobí jen nepatrné vtisky. 

Takto lze zjistit rozdíl tvrdosti středu materiálu, hranic zrn a sledovat difúzní děje uvnitř 

vzorku [41]. 

2.2.3.2 Dynamické zkoušky tvrdosti 

Dělí se na dvě oblasti: plastické nárazové zkoušky a elastické odrazové zkoušky. 

Při zkoušce plastické nárazové se pouţívají tři metody měření: metoda volným pádem 

(vtlačení kuličky vyvozené pádem beranu), metoda stlačené pruţiny (vtisk vytvořen pruţinou, 

která je před měřením napnuta) a porovnávací metoda (úder ručního kladiva vytvoří vtisk 

kuličky zároveň s tyčí o známé HB). Elastická odrazová má dvě metody: odrazovou (pruţný 

odraz válečku s diamantem, zavedl Shore) a kyvadlovou (totoţné s Shore, pouţití otočného 

kladívka) [41].  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Experimentální materiál 

Pro vypracování bakalářské práce byla pouţita ocel 14220 dle značení ČSN, jeţ je 

vhodná k cementování. Cementace byla provedena firmou Galvamet ve Vsetíně, a to dvěma 

různými způsoby. Vzorek č. 1 byl cementován v plynu na lince Solo, kdy sycení probíhalo při 

teplotě 930 °C 220 min. za nauhličovacího potenciálu cp = 1,05, poté probíhala difuze uhlíku 

při teplotě 930 °C, cp = 0,78 po 90 min. Následně byl vzorek zahříván na teplotu 830 °C 

s výdrţí 50 min. a kalen do oleje. Popouštění probíhalo při teplotě 220 °C 120 min. Na vzorek 

č. 2 byla pouţita nízkotlaká cementace Seco/Warwick, kdy sycení probíhalo při teplotě 

1020 °C po 2 hod. 21min., difuze při teplotě 1020 °C po 1 den 22 hod. a 40 min. Při kalení 

byl vzorek zahříván na teplotu 860 °C s výdrţí 60 min. a ochlazován dusíkem v přetlaku 

14 bar. Popouštění proběhlo při teplotě 150 °C po dobu 120 min. Chemické sloţení 

základního materiálu obou vzorků bylo stanoveno pomocí BULK analýzy GDOES a je 

uvedeno v Tab. 1 a Tab. 2. 

 

Tab. 1 Chemické sloţení vzorku č. 1 Tab. 2 Chemické sloţení vzorku č. 2 

Prvek Průměr.hodnota[%] 

C 0,161 

Mn 1,26 

Si 0,238 

P 0,012 

S 0,003 

Cr 1,22 

Ni 0,083 

Mo 0,011 

Cu 0,18 

Ti 0,001 

Co 0,003 

Al 0,031 
 

Prvek Průměr.hodnota[%] 

C 0,179 

Mn 1,19 

Si 0,218 

P 0,013 

S 0,004 

Cr 1,19 

Ni 0,082 

Mo 0,01 

Cu 0,174 

Ti 0,001 

Co 0,007 

Al 0,031 
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Snímky obou vzorků s krátery po profilové analýze (viz Obr. 12, Obr. 13) byly 

pořízeny metodou optické mikroskopie. 

  

Obr. 12 Odprášený kráter na vzorku č. 1 Obr. 13 Odprášený kráter na vzorku č. 2 

3.2 Experimentální zařízení 

3.2.1 Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem (GDOES) 

Průběh cementační vrstvy obou vzorků byl sledován optickým emisním 

spektrometrem s doutnavým výbojem Spectruma Analytic GMBH (model GDA 750 A, 

viz Obr. 14), umístěným na budově N areálu VŠB-TUO. GDOES můţe pracovat ve dvou 

reţimech: BULK a profilovací reţim (s moţností vyhodnocení kvantitativního sloţení).  

Nejprve bylo pouţito profilovacího reţimu (budící podmínky: 700 V, 35 mA), 

u kterého bylo potřeba provést nejprve kalibraci pomocí materiálů o známých hodnotách 

koncentrací pro oba vzorky. Ty poté byly postupně odbrušovány na brusce Metasinex 

14346/0 viz Obr. 15 (Katedra materiálového inţenýrství, laboratoř č. 430) a to následujícím 

způsobem: vzorky byly broušeny na mokro rovnou plochou na brusném papíru zrnitosti 60, 

po zbroušení kráteru byly vzorky broušeny na brusném papíru zrnitosti 120 v kolmém směru 

neţ při předcházejícím broušení. Po odstranění předchozího výbrusu byly vzorky leštěny 

na papírech zrnitosti 400 a 600, poté byly vzorky omyty a usušeny. Vzorky byly před 

a po broušení měřeny pomocí posuvného měřidla Digi - Met 30700532/0, Obr. 16.  

Pro srovnání obou měřících metod přístroje GDOES byla provedena i analýza BULK 

(budící podmínky: 700 V, 35 mA) obou vzorků stejným způsobem postupného odbrušování, 

pouze k měření velikosti odbrusu bylo pouţito mikrometru Mitutoyo viz Obr. 17 a nebylo 

při broušení přihlíţeno k hloubce kráteru, protoţe kráter vzniklý BULK analýzou je mnohem 

méně hluboký, neţ kráter vzniklý při profilování. 
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Obr. 14 Vzorkový prostor spektrometru GDA 750 

 

Obr. 15 Broušení vzorku na brusce Metasinex 

  

Obr. 16 Posuvné měřidlo Digi - Met Obr. 17 Mikrometr Mitutoyo 
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3.2.2 Optický mikroskop 

Vzorky v příčném řezu byly studovány metodou optické mikroskopie na mikroskopu 

Olympus GX51 na Katedře materiálového inţenýrství. 

 

3.2.3 Měření tvrdosti 

Měření tvrdosti bylo provedeno podle Vickerse na přístroji Leco AHM 2000 dle 

normy ČSN EN ISO 2639 [44]. Podmínky měření byly následující: pouţité zatíţení HV 1 

(9,8 N), mezní hodnota 550 HV 1, vzdálenost mezi sousedními vtisky nejméně 2,5 násobek 

jejich úhlopříčky a rozdíl mezi vzdálenostmi jednotlivých vtisků nesměl přesáhnout 0,1 mm. 

 Hodnocení výsledků: ze dvou sestrojených křivek se pro kaţdý pás na připraveném 

povrchu stanoví vzdálenost od povrchu části, ve které je tvrdost rovna 550 HV. Jestliţe rozdíl 

mezi těmito dvěma hodnotami nepřevýší 0,1 mm, vyjádří se hloubka cementace jako průměr 

těchto dvou vzdáleností, pokud by byl rozdíl překročen, zkouška by se opakovala [44]. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1.1 Profilová GDOES analýza 

Profilová analýza byla prováděna opakovaně po odbroušení odprášeného kráteru. Oba 

vzorky byly změřeny 7x, přičemţ u vzorku č. 1 bylo po 7. odbroušení dosaţeno koncentrace 

uhlíku cca 0,2 %, coţ odpovídá koncentraci uhlíku v základním materiálu (viz Obr. 20). 

Vzorek číslo dvě, při stejném počtu měření, měl koncentraci uhlíku cca 0,6 %, coţ 

napovídá o značné tloušťce cementační vrstvy. Tato metoda měření je časově velmi náročná 

(viz Příloha 1) a také odbroušení kráteru trvá cca 1 hod. Proto bylo po 7. měření odbroušeno 

najednou dalších cca 7 mm (zrealizováno po BULK analýze, kdy byla zjištěna hloubka 

cementační vrstvy) a provedena poslední profilová analýza (viz Obr. 24), ze které plyne, ţe je 

jiţ koncentrace uhlíku konstantní. 

V ostatních níţe uvedených grafech je moţno pozorovat průběţně klesající hodnotu 

koncentrace uhlíku u obou vzorků (Obr. 18 – Obr. 24). V těchto názorných grafech profilové 

analýzy bylo pro lepší přehlednost průběhu profilové analýzy upraveno měřítko osy y 

(uvedeno v legendách grafů). V tabulkách (Tab. 3, Tab. 4) jsou uvedeny hodnoty koncentrací 

uhlíku odečtené z profilové analýzy. V uvedených tabulkách dochází k překryvu koncentrací 

uhlíku, coţ je pravděpodobně způsobeno delším časem stabilizace detektoru. 

 

Obr. 18 Profilová analýza 1. měření vzorku č. 1 

Fe 238 

C 156 - (× 20) 

Mn 403 - (× 20) 

Cr 425 - (× 20) 

Ni 341 - (× 20) 
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Obr. 19 Profilová analýza 5. měření vzorku č. 1 

 

 

Obr. 20 Profilová analýza 7. měření vzorku č. 1 
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Obr. 21 Profilová analýza 1. měření vzorku č. 2 

 

Obr. 22 Profilová analýza 5. měření vzorku č. 2 
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Obr. 23 Profilová analýza 7. měření vzorku č. 2 

 

Obr. 24 Profilová analýza 8. měření vzorku č. 2 

Fe 238 

C 156 - (× 20) 

Mn 403 - (× 20) 

Cr 425 - (× 20) 

Ni 341 - (× 20) 

 

 

Fe 238 

C 156 - (× 20) 

Mn 403 - (× 20) 

Cr 425 - (× 20) 

Ni 341 - (× 20) 

 

 



37 

 

Tab. 3 Profilová analýza vzorku č. 1 

Broušení Koncentrace uhlíku 

1 1»0,81 

2 0,8»0,7 

3 0,72»0,57 

4 0,55»0,39 

5 0,42»0,28 

6 0,31»0,23 

7 0,22»0,19 
 

Tab. 4 Profilová analýza vzorku č. 2 

Broušení Koncentrace uhlíku 

1 1,2»0,84 

2 0,86»0,69 

3 0,73»0,68 

4 0,71»0,66 

5 0,7»0,65 

6 0,68»0,63 

7 0,64»0,6 
 

Z provedené profilové analýzy vyplývá, ţe bylo dosaţeno základního materiálu 

u vzorku č. 1 v hloubce cca 1,7 mm. Pro vzorek č. 2 nebylo moţné tuto hodnotu kvůli velké 

časové náročnosti stanovit. 

Mimo koncentrace uhlíku v profilu byl také sledován vztah doby odprašování 

a  hloubky kráteru (Obr. 25, Obr. 26). Z grafů plyne, ţe tento vztah je lineární a lze tedy 

z času analýzy odhadnout hloubku kráteru. V grafu (Obr. 26) není uvedena hodnota 5. měření, 

protoţe se z důvodu nerovnoměrného odbrusu jednalo o odlehlou hodnotu. 
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Obr. 25 Časová závislost odprášené hloubky kráteru vzorek č. 1 
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Obr. 26 Časová závislost odprášené hloubky kráteru vzorek č. 2 

 

4.1.2 BULK GDOES analýza s postupným odbrušováním 

BULK analýza byla prováděna opakovaně při odbroušení náhodně zvolené velikosti 

odbrusu, jelikoţ odprášený kráter při BULK analýze je mnohem méně hluboký neţ u analýzy 

profilové, tudíţ pouze odbroušení vzniklého kráteru by vedlo k nadměrnému navýšení počtu 

měření. Broušení bylo realizováno na rychlobrusce HK 200 (50000023432/0), coţ vedlo 

k značnému sníţení časové náročnosti analýzy, ale došlo ke vzniku nerovnoměrně velkých 

odbrusů. Také docházelo k poměrně vysokému zahřívání vzorků, čímţ mohlo dojít 

k ovlivnění struktury obou materiálů (struktura nebyla sledována). Po kaţdém odbroušení 

a následné 10 krát zopakované BULK analýze byl proveden výpočet průměrné hodnoty 

obsahu daných prvků (viz Příloha 2). Pro lepší přehlednost jsou hodnoty obsahu uhlíku 

uvedeny samostatně spolu s tloušťkou odbroušené vrstvy (Příloha 2). Z těchto hodnot byly 

sestaveny grafy průběhu nauhličení vzorků (Obr. 27, Obr. 28), z nichţ lze určit hloubku 

cementace. 
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Obr. 27 Průběh obsahu uhlíku v povrchové vrstvě vzorku č. 1 
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Obr. 28 Průběh obsahu uhlíku v povrchové vrstvě vzorku č. 2 
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4.1.3 Tvrdost 

Měření tvrdosti obou vzorků bylo provedeno podle Vickerse a parametrů normy 

ČSN EN ISO 2639, výsledky jsou uvedeny v následujících grafech (Obr. 29, Obr. 30) 

a tabulkách (Příloha 3). 
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Obr. 29 Průběh tvrdosti vzorku č. 1 
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Obr. 30 Průběh tvrdosti vzorku č. 2 
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Podle normy je tloušťka cementační vrstvy dána tvrdostí HV 1 rovnou 550 HV pro 

vzorek č. 1 = cca 0,8 mm, coţ odpovídá koncentraci uhlíku cca 0,35 % a vzorek č. 2 = cca 

6 mm, coţ odpovídá koncentraci uhlíku cca 0,25 % (stanoveno BULK analýzou).  

Z grafů plyne, ţe tloušťka vrstvy obohacené uhlíkem vzorku č. 1 je cca 2 mm a vzorku 

č. 2 cca 8 mm. Pod touto vrstvou se jiţ pravděpodobně nachází základní materiál. 

 

4.1.4 Optická mikroskopie 

 Metodou optické mikroskopie byly studovány vzorky v příčném řezu (viz Obr. 31, 

Obr. 32). Metalograficky se tloušťka cementační vrstvy určuje do poloviny přechodové 

vrstvy, ale toto měření nemusí mít dostatečnou vypovídající hodnotu. Ale lze díky ní 

například pozorovat rovnoměrnost cementační vrstvy. 

Při této studii byly pořízeny snímky obou vzorků (zvětšení 12,5 x), v nichţ jsou 

zakresleny cementační vrstvy podle měření tvrdosti 550 HV 1 (červené úsečky) a celkové 

tloušťky sycení uhlíkem dle BULK analýzy s postupným odbrušováním (zelené úsečky). 

  

Obr. 31 Snímek cement. vrstvy vzorku č. 1 Obr. 32 Snímek cement. vrstvy vzorku č. 2 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce bylo posoudit moţnosti vyuţití GDOES 

analýzy ke stanovení tloušťky cementační vrstvy. Tato tloušťka se podle normy ČSN EN 

ISO 2639 stanovuje metodou měření tvrdosti dle Vickerse pro mezní hodnotu 550 HV 1. Bylo 

zjištěno, ţe tloušťka cementační vrstvy podle této metody je pro vzorek č. 1 cca 0,8 mm a  pro 

vzorek č. 2 cca 6 mm. 

Metodou měření tvrdosti byla také sledována mezní hodnota, při které jiţ byla tvrdost 

konstantní. Lze předpokládat, ţe v této hloubce je jiţ základní, uhlíkem neobohacený 

materiál. Vzorek č. 1 měl tloušťku uhlíkem obohacené vrstvy 2 mm a vzorek č. 2: 8 mm. 

Oblast mezi těmito hodnotami lze povaţovat za přechodovou.  

Metoda GDOES dává informaci o chemickém sloţení materiálu. Podle průměrného 

obsahu uhlíku v odbroušených vrstvách bylo stanoveno, ţe vrstva neobohacená uhlíkem se 

nachází v hloubce 2 mm u vzorku č. 1 a 8 mm u vzorku č. 2. Tento výsledek se shoduje 

s výsledky stanovení tloušťky vrstvy obohacené uhlíkem metodou dle Vickerse. 

Metodou GDOES lze zjistit rozhraní, kde jiţ nedochází k obohacení základního 

materiálu uhlíkem. Tloušťku cementační vrstvy, která by odpovídala tloušťce dané normou 

lze pouze odhadovat na základě průběhu obsahu uhlíku v povrchové vrstvě. 

Dalším úkolem předkládané bakalářské práce bylo porovnat výsledky a náročnost 

metod GDOES. Metoda profilová není pro stanovení tloušťky cementační vrstvy vhodná 

kvůli své časové náročnosti (32 aţ 65 min. na 1 měření), ale metoda BULK analýzy je 

mnohem rychlejší (probíhá v řádech minut) a bylo by moţné, po ověření pomocí analýz 

většího mnoţství vzorků, GDOES analýzou tloušťku cementační vrstvy stanovovat. Výhodou 

GDOES analýzy před zkouškou dle Vickerse je její „přidaná hodnota“ v podobě chemického 

sloţení nejen cementační vrstvy, ale také základního materiálu. Touto problematikou bych se 

ráda dále zabývala při řešení své diplomové práce. 
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Příloha 1 Časová závislost odbroušeného kráteru 

Odbrus vzorek č. 1 

Č.broušení 0 1 2 3 4 5 6 7 

Tloušťka 

[mm] 
23,94 23,83 23,65 23,49 23,21 22,89 22,74 22,52 

Odbroušeno 

[mm] 
0 0,11 0,29 0,45 0,73 1,05 1,20 1,42 

Rozdíl [mm] 0 0,11 0,18 0,16 0,28 0,32 0,15 0,22 

Čas [s] 2590 2020 3010 2840 3450 3600 2800 3120 

 

Odbrus vzorek č. 2 

Č.broušení 0 1 2 3 4 5 6 7 

Tloušťka 

[mm] 
23,91 23,82 23,78 23,68 23,46 22,9 22,75 22,49 

Odbroušeno 

[mm] 
0 0,09 0,13 0,23 0,45 1,01 1,16 1,42 

Rozdíl 

[mm] 
0 0,09 0,04 0,10 0,22 0,56 0,15 0,26 

Čas [s] 2020 2620 1900 2700 3800 2600 3320 3920 
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Příloha 2 BULK analýza s postupným odbrušováním 

Průměrné hodnoty při odbrušování vzorku č. 1 

Č. broušení C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Cr [%] 

0 0,696 1,11 0,233 0,015 0,031 0,995 

1 0,746 1,23 0,241 0,015 0,005 1,16 

2 0,719 1,23 0,246 0,014 0,005 1,17 

3 0,530 1,23 0,250 0,014 0,004 1,15 

4 0,494 1,22 0,247 0,014 0,004 1,15 

5 0,366 1,22 0,245 0,014 0,005 1,18 

6 0,277 1,26 0,249 0,014 0,005 1,18 

7 0,265 1,24 0,258 0,014 0,005 1,17 

8 0,254 1,25 0,259 0,015 0,005 1,20 

9 0,185 1,26 0,243 0,015 0,005 1,28 

10 0,194 1,20 0,231 0,015 0,006 1,21 

11 0,168 1,23 0,243 0,013 0,004 1,18 

12 0,172 1,24 0,240 0,014 0,004 1,21 

13 0,172 1,26 0,240 0,014 0,005 1,20 

 

Č. broušení Ni [%] Mo [%] Cu [%] Ti [%] Co [%] W [%] Al [%] 

0 0,075 0,010 0,190 0,003 0,007 0,009 0,032 

1 0,075 0,010 0,192 0,002 0,009 0,006 0,032 

2 0,076 0,010 0,195 0,002 0,010 0,007 0,032 

3 0,075 0,009 0,190 0,002 0,005 0,003 0,030 

4 0,075 0,010 0,190 0,002 0,006 0,005 0,030 

5 0,078 0,010 0,199 0,003 0,012 0,008 0,032 

6 0,079 0,011 0,202 0,003 0,011 0,007 0,033 

7 0,079 0,010 0,201 0,003 0,010 0,007 0,033 

8 0,080 0,011 0,206 0,004 0,013 0,009 0,033 

9 0,084 0,013 0,219 0,005 0,022 0,015 0,037 

10 0,081 0,011 0,203 0,003 0,017 0,010 0,037 

11 0,078 0,010 0,195 0,002 0,009 0,005 0,032 

12 0,079 0,011 0,202 0,003 0,013 0,008 0,033 

13 0,079 0,011 0,198 0,003 0,011 0,007 0,032 
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Průměrné hodnoty při odbrušování vzorku č. 2 

Č. broušení C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Cr [%] 

0 0,759 0,51 0,361 0,014 0,001 2,48 

1 0,688 1,24 0,257 0,015 0,004 1,20 

2 0,686 1,24 0,260 0,015 0,004 1,19 

3 0,687 1,22 0,248 0,014 0,005 1,17 

4 0,680 1,22 0,244 0,014 0,004 1,15 

5 0,663 1,23 0,254 0,014 0,004 1,17 

6 0,655 1,22 0,250 0,014 0,004 1,16 

7 0,648 1,23 0,254 0,014 0,004 1,17 

8 0,652 1,20 0,237 0,014 0,005 1,16 

9 0,674 1,21 0,224 0,015 0,005 1,24 

10 0,662 1,21 0,220 0,014 0,005 1,25 

11 0,559 1,27 0,266 0,012 0,003 1,12 

12 0,554 1,24 0,259 0,013 0,003 1,12 

13 0,566 1,22 0,241 0,013 0,004 1,14 

14 0,562 1,22 0,241 0,013 0,003 1,16 

15 0,534 1,22 0,250 0,013 0,003 1,19 

16 0,511 1,23 0,241 0,014 0,004 1,17 

17 0,432 1,26 0,248 0,014 0,004 1,23 

18 0,415 1,24 0,246 0,013 0,004 1,20 

19 0,390 1,24 0,242 0,013 0,004 1,15 

20 0,373 1,25 0,252 0,013 0,003 1,21 

21 0,337 1,22 0,241 0,012 0,004 1,19 

22 0,312 1,21 0,237 0,012 0,003 1,16 

23 0,287 1,24 0,250 0,013 0,004 1,19 

24 0,242 1,24 0,249 0,013 0,003 1,16 

25 0,231 1,24 0,258 0,013 0,004 1,17 

26 0,220 1,21 0,237 0,013 0,004 1,18 

27 0,237 1,19 0,220 0,014 0,005 1,11 

28 0,232 1,21 0,250 0,013 0,004 1,13 

29 0,218 1,20 0,244 0,012 0,004 1,11 

30 0,190 1,20 0,231 0,013 0,003 1,07 

31 0,199 1,21 0,250 0,013 0,004 1,11 
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Č. broušení Ni [%] Mo [%] Cu [%] Ti [%] Co [%] W [%] Al [%] 

0 0,199 0,010 0,245 0,001 0,009 0,024 0,022 

1 0,077 0,011 0,201 0,003 0,011 0,008 0,033 

2 0,077 0,011 0,203 0,003 0,011 0,009 0,033 

3 0,075 0,011 0,196 0,003 0,011 0,008 0,033 

4 0,074 0,010 0,190 0,002 0,007 0,006 0,031 

5 0,076 0,010 0,196 0,003 0,009 0,007 0,032 

6 0,075 0,010 0,191 0,002 0,006 0,005 0,031 

7 0,076 0,010 0,195 0,003 0,007 0,006 0,031 

8 0,075 0,010 0,190 0,002 0,010 0,007 0,032 

9 0,077 0,013 0,197 0,003 0,016 0,011 0,034 

10 0,078 0,012 0,202 0,003 0,018 0,013 0,035 

11 0,073 0,009 0,185 0,001 <0,001 <0,001 0,028 

12 0,073 0,009 0,182 0,001 <0,001 <0,001 0,028 

13 0,073 0,009 0,185 0,002 0,005 0,003 0,030 

14 0,075 0,010 0,189 0,002 0,007 0,005 0,031 

15 0,077 0,010 0,198 0,003 0,010 0,008 0,033 

16 0,076 0,010 0,191 0,002 0,008 0,005 0,031 

17 0,079 0,011 0,203 0,004 0,010 0,007 0,032 

18 0,077 0,010 0,196 0,003 0,007 0,006 0,031 

19 0,074 0,009 0,184 0,001 0,003 0,002 0,029 

20 0,078 0,010 0,199 0,003 0,009 0,006 0,032 

21 0,076 0,010 0,193 0,003 0,008 0,006 0,032 

22 0,075 0,009 0,186 0,002 0,006 0,004 0,030 

23 0,078 0,010 0,197 0,003 0,008 0,006 0,031 

24 0,076 0,009 0,190 0,002 0,004 0,003 0,030 

25 0,077 0,009 0,194 0,003 0,004 0,004 0,030 

26 0,077 0,010 0,194 0,003 0,010 0,006 0,032 

27 0,072 0,010 0,186 0,002 0,011 0,006 0,031 

28 0,075 0,010 0,200 0,003 0,011 0,007 0,033 

29 0,072 0,009 0,187 0,002 0,005 0,003 0,030 

30 0,071 0,008 0,178 0,001 0,004 0,001 0,028 

31 0,074 0,009 0,194 0,002 0,006 0,004 0,031 
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Průběh nauhličení vzorku č. 1 

Číslo 

broušení 

Tloušťka 

[mm] 

Odbroušeno 

[mm] 

Rozdíl 

[mm] 

Uhlík 

[%] 

0 23,93 0 0 0,696 

1 23,91 0,023 0,023 0,746 

2 23,69 0,240 0,217 0,719 

3 23,43 0,501 0,261 0,530 

4 23,34 0,586 0,085 0,494 

5 23,16 0,775 0,189 0,366 

6 23,00 0,927 0,152 0,277 

7 22,87 1,061 0,134 0,265 

8 22,66 1,270 0,209 0,254 

9 22,42 1,510 0,240 0,185 

10 22,09 1,845 0,335 0,194 

11 22,00 1,930 0,085 0,168 

12 21,90 2,030 0,100 0,172 

13 21,80 2,130 0,100 0,172 
 

 

Průběh nauhličení vzorku č. 2 

č.broušení tloušťka odbroušeno rozdíl uhlík 

0 24,05 0 0 0,759 

1 23,99 0,062 0,062 0,688 

2 23,93 0,121 0,059 0,686 

3 23,79 0,262 0,141 0,687 

4 23,64 0,409 0,147 0,680 

5 23,13 0,925 0,516 0,663 

6 22,88 1,167 0,242 0,655 

7 22,41 1,638 0,471 0,648 

8 22,28 1,776 0,138 0,652 

9 22,16 1,895 0,119 0,674 

10 22,10 1,954 0,059 0,662 

11 21,94 2,115 0,161 0,559 

12 21,87 2,178 0,063 0,554 

13 21,65 2,404 0,226 0,566 

14 21,50 2,549 0,145 0,562 

15 21,41 2,640 0,091 0,534 

16 20,61 3,444 0,804 0,511 

17 20,21 3,838 0,394 0,432 

18 19,90 4,150 0,312 0,415 

19 19,71 4,346 0,196 0,390 

20 19,60 4,453 0,107 0,373 

21 19,54 4,509 0,056 0,337 
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22 19,10 4,953 0,444 0,312 

23 18,61 5,442 0,489 0,287 

24 18,20 5,849 0,407 0,242 

25 17,70 6,350 0,501 0,231 

26 17,20 6,852 0,502 0,220 

27 17,10 6,950 0,098 0,237 

28 16,41 7,646 0,696 0,232 

29 16,11 7,939 0,293 0,218 

30 15,81 8,241 0,302 0,190 

31 14,70 9,348 1,107 0,199 
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Příloha 3 Průběhy tvrdosti 

 

Vzorek č. 1 

Tvrdost 

[HV 1] 

Vzdálenost 

[mm] 

678 0,10 

676 0,17 

661 0,24 

657 0,31 

652 0,38 

654 0,45 

650 0,52 

605 0,59 

607 0,66 

579 0,73 

558 0,80 

541 0,87 

527 0,94 

491 1,01 

463 1,08 

435 1,205 

420 1,33 

391 1,455 

390 1,58 

374 1,705 

370 1,83 

377 1,955 

366 2,08 

360 2,205 

360 2,33 
 

Vzorek č. 2 

Tvrdost 

[HV 1] 

Vzdálenost 

[mm] 

 Tvrdost 

[HV 1] 

Vzdálenost 

[mm] 

761 0,1  510 6,3 

761 0,5  515 6,4 

755 0,9  447 6,5 

752 1,3  478 6,6 

737 1,7  425 6,7 

758 2,1  441 6,8 

751 2,5  432 6,9 

761 2,9  443 7,0 

732 3,3  392 7,1 

726 3,7  404 7,2 

694 4,1  381 7,3 

684 4,5  413 7,4 

647 4,9  359 7,5 

605 5,3  393 7,6 

545 5,7  370 7,7 

561 5,8  363 7,8 

520 5,9  361 7,9 

554 6,0  377 8,0 

507 6,1  347 8,1 

527 6,2  362 8,2 
 

 


	ÚVOD
	TEORETICKÁ ČÁST
	Tepelné zpracování ocelí
	Tepelné zpracování
	Žíhání
	Kalení
	Popouštění
	Povrchové kalení

	Tepelně - mechanické zpracování
	Chemicko - tepelné zpracování
	Nitridování
	Difuzní pokovování

	Cementace
	Cementace v prášku
	Cementace v lázni
	Cementace v plynu


	Experimentální metody
	Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem GDOES
	Základní principy OES
	Konstrukce GDOES
	Metody a současné využití GDOES

	Optická mikroskopie
	Funkce optického mikroskopu
	Konstrukce mikroskopu
	Použití optického mikroskopu

	Měření tvrdosti
	Statické zkoušky tvrdosti
	Dynamické zkoušky tvrdosti



	PRAKTICKÁ ČÁST
	Experimentální materiál
	Experimentální zařízení
	Optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem (GDOES)
	Optický mikroskop
	Měření tvrdosti


	VÝSLEDKY A DISKUZE
	Profilová GDOES analýza
	BULK GDOES analýza s postupným odbrušováním
	Tvrdost
	Optická mikroskopie

	ZÁVĚR
	SEZNAM LITERATURY
	SEZNAM OBRÁZKŮ
	SEZNAM TABULEK
	SEZNAM ZKRATEK
	Seznam příloh

