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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním metod hodnocení podílu zbytkového austenitu 

v cementační vrstvě. Mezi metody hodnocení podílu zbytkového austenitu patří metoda 

obrazové analýzy a RTG difrakční analýza. V teoretické části jsou nejprve popsány principy 

tepelného zpracování oceli, cementování a martenzitická přeměna, a poté samotné metody 

obrazové analýzy a RTG difrakční analýzy. V experimentální části je popsán postup přípravy 

vzorků po cementování a tepelném zpracování následovaný vyhodnocením a získáním 

výsledků podílu zbytkového austenitu metodami obrazové analýzy a RTG difrakční analýzy. 

V této bakalářské práci byl kladen důraz na přípravu metalografických výbrusů a metody 

vyhodnocení. 

Klíčová slova 

Cementace, martenzitická přeměna, cementační vrstva, zbytkový austenit, obrazová analýza, 

RTG difrakční analýza 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the comparison of evaluation methods of retained austenite 

volume fraction in carburized layer. Methods for the evaluation of the retained austenite 

volume fraction include the method of image analysis and X-ray diffraction analysis. In the 

theoretical part are first described the principles of heat treatment of steel, carburizing and 

martensitic transformation and subsequently the methods of image analysis and X-ray 

diffraction analysis. The experimental part describes the process of sample preparation after 

carburizing and heat treatment, followed by evaluation and obtaining of results of retained 

austenite fraction by methods of image analysis and X-ray diffraction analysis. In this 

bachelor thesis, the emphasis was put on the preparation of samples and the methods of 

evaluation. 
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1. Úvod 

Tepelné zpracování ocelí se provádí s cílem dosažení určitých mechanických, 

chemických a fyzikálních vlastností. Mezi základní druhy povrchového tepelného zpracování 

patří cementace. Cementace je proces nauhličení povrchu materiálu, který vede ke změně 

chemického složení povrchu materiálu při zvýšené teplotě a určitém složení pecní atmosféry. 

Cílem je zvýšit tvrdost povrchu materiálu. Avšak pro dosažení požadovaných vlastností je 

zapotřebí materiál prudce ochladit (kalit) a popustit, tj. zušlechtit. Rychlým ochlazením 

z teploty austenitizace se struktura oceli transformuje na martenzit a zbytkový austenit. Je-li 

funkcí martenzitu zpevnit povrch materiálu, tak zbytkový austenit naopak jeho tvrdost 

snižuje. Pro dosažení určitých vlastností cementační vrstvy je zapotřebí kontrolovat 

přítomnost a podíl zbytkového austenitu v cementační vrstvě. To může být stanoveno 

obrazovou analýzou z fotografií metalografických výbrusů nebo RTG difrakční analýzou. 

Experimentální část této bakalářské práce je zaměřená na porovnání metod hodnocení 

podílu zbytkového austenitu. V této bakalářské práci se jako metody hodnocení zbytkového 

austenitu budou používat následující metody: digitální obrazová analýza, bodová metoda 

a RTG difrakční analýza. 
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2. Teoretická část 

2.1. Tepelné zpracování  

Tepelné zpracování se provádí za účelem dosažení určité struktury s požadovanými 

mechanickými, chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Změny vnitřní stavby materiálu 

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

účinky aktivního prostředí. 

Druhy tepelného zpracování v závislosti na účincích vnějšího prostředí jsou: 

 Tepelné zpracování, při kterém se vnitřní struktura kovu, resp. oceli, záměrně mění 

pomocí změn teplot v závislosti na čase. Patří sem žíhání, kalení a popouštění. 

 Chemicko-tepelné zpracování je ten druh tepelného zpracování, při kterém se mění 

chemické složení povrchových vrstev anebo celého objemu výrobku. Změny 

chemického složení se dosahují ohřevem v aktivním prostředí, jako například při 

cementování nebo nitridování. 

 Termomechanické zpracování vede ke změně struktury při společném působení 

změn teploty a plastické deformace [1]. 

2.2. Cementace 

Cementace je proces, při němž dochází k sycení povrchu uhlíkem v tuhém, kapalném 

anebo v plynném prostředí. Cementují se nízkouhlíkové oceli s obsahem uhlíku do 0,2 hm. % 

tak dlouho, aby se dosáhlo eutektoidní (cca 0,8 hm. % C), popř. nadeutektoidní koncentrace 

uhlíku. Cementace obvykle probíhá v plynném prostředí metan/vodík (CH4/H2) nebo oxid 

uhelnatý/oxid uhličitý (CO/CO2), v kapalném prostředí solných lázní nebo v tuhém prostředí 

(cementační prášek, dřevěné uhlí) při teplotě těsně nad Ac3 zpravidla v intervalu teplot 900 až 

950 °C. Zvýšená teplota cementace na 1000 až 1050 °C zkracuje proces cementace až na 

desetinu. Tento způsob cementace je však možné použít jen u jemnozrnné oceli odolné proti 

hrubnutí zrna. Doba výdrže na teplotě je úměrná tloušťce nauhličené vrstvy. Přibližná 

rychlost nárůstu tloušťky vrstvy je 0,1 mm za necelou hodinu při teplotách cementování 

850 až 900 °C [2]. 

2.2.1. Vliv cementační teploty a složení oceli 

Podstatou cementace je nauhličení povrchu oceli, které je ovlivněno teplotou 

a strukturním stavem oceli. Při teplotě 500-600 °C je podeutektoidní ocel tvořena převážně 
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feritem a rozpustnost uhlíku je omezena. Při této teplotě začíná uhlík adsorbovat a difundovat. 

Na povrchu oceli se vytvoří cementační vrstva podle reakce (1): 

 3𝐹𝑒 + 2𝐶𝑂 = 𝐹𝑒3𝐶 + 𝐶𝑂2 (1) 

Za vyšších teplot se nauhličení oceli zrychluje a zároveň se zvyšuje i hloubka 

cementační vrstvy (obr. 2.1).  

 

Obr. 2.1: Rychlost cementování v sypkém prostředí v závislosti na teplotě [3]. 

Při delší době cementovaní a konstantní teplotě se hloubka nauhličené vrstvy zvětší. Na 

průběh cementace mají vliv také přísady chromu, molybdenu a wolframu, které zvyšují 

hloubku cementační vrstvy. Proto oceli s těmito přísadami mohou být cementované v méně 

aktivním prostředí [3]. 

2.2.2. Technologie cementování 

Cementace v pevném prostředí 

Cementace v dřevěném uhlí může probíhat bez dalších přísad v uzavřené krabici za 

účasti atmosférického kyslíku. Kyslík reaguje s uhlíkem za vzniku oxidu uhelnatého 𝐶𝑂, 

který se rozkládá na povrchu oceli během zahřátí na oxid uhličitý 𝐶𝑂2 a ten reaguje s uhlíkem 

za vzniku oxidu uhelnatého 𝐶𝑂 (2). 

 𝐶𝑂2 + 𝐶 → 2𝐶𝑂 (2) 
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Při zvýšení teploty se rovnováha reakce posune doprava a plynná směs se progresivně 

nasytí 𝐶𝑂. Na povrchu oceli se 𝐶𝑂 rozloží podle vztahu (3): 

 2𝐶𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐶 (3) 

Takto vytvořený atomární uhlík se rychle rozpustí v austenitické fázi a difunduje do 

středu oceli, kde vznikají karbidy (cementit). Produkty 𝐶𝑂2 znovu reagují s uhlíkem podle 

vztahu (2). 

Množství kyslíku v uzavřené krabici může kolísat, proto se v praxi míchá dřevěné uhlí 

s přísadami. Obvykle se používá uhličitan barnatý 𝐵𝑎𝐶𝑂3, který se rozkládá během zahřívání 

na oxid barnatý 𝐵𝑎𝑂 a oxid uhličitý 𝐶𝑂2 (4). Vytvořený 𝐶𝑂2 pak reaguje s uhlíkem v uhlí za 

vzniku 𝐶𝑂 (5). 

 𝐵𝑎𝐶𝑂3 → 𝐵𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 (4) 

 𝐶𝑂2 + 𝐶 → 2𝐶𝑂 (5) 

Reakce může probíhat v obou směrech a je vratná (6).  

 𝐶𝑂2 + 𝐶 ↔ 2𝐶𝑂 (6) 

Pokud roste teplota a tlak zůstává konstantní, reakce probíhá zleva doprava a produkuje 

se více 𝐶𝑂. Při snížení teploty podíl 𝐶𝑂2 roste na úkor 𝐶𝑂. Například při tlaku 1 atmosféra 

a při teplotě 900 °C je rovnovážné složení pecní atmosféry 96 % 𝐶𝑂 a 4 % 𝐶𝑂2 [4]. 

Cementace v solných lázních 

Jako aktivní cementační činidlo v solné lázni se používají kyanidy (NaCN, KCN). 

Proces nauhličení probíhá podle daných reakcí (7)-(9): 

 2𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 → 2𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 (7) 

 4𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 → 2𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂 + 2𝑁 (8) 

 3𝐹𝑒 + 2𝐶𝑂 → 𝐹𝑒3𝐶 + 𝐶𝑂2 (9) 
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První reakce (7) probíhá mezi solnou lázní a atmosférou, dalších dvě reakce (8) a (9) 

probíhají na rozhraní mezi solnou lázní a ocelí. Konvenční kyanidové lázně mají obsah NaCN 

40-50 % a cementační vrstva dosahuje hloubky 0,8 mm.  

Solné lázně jsou používané hlavně pro malé části, pro které je požadovaná hloubka 

cementační vrstvy méně než 0,5 mm. Pro požadovanou hloubku cementační vrstvy 0,5 mm 

probíhá cementace za teplot 900-925 °C. Studium cementace v teplotním rozmezí 

900-1000 °C ukázalo, že v solné lázni s NaCN vzniká na povrchu oceli měkčí vrstva kvůli 

vysokému obsahu zbytkového austenitu [4]. 

Cementace v plynném prostředí  

Cementace v plynném prostředí je jedna z nejpoužívanějších, a to z toho důvodu, že 

potřebuje poměrně jednoduché zařízení a jednoduše se provozuje. Při působení plynu 

probíhají dané reakce s oxidem uhelnatým 𝐶𝑂 a oxidem uhličitým 𝐶𝑂2 (10): 

 2𝐶𝑂 → 𝐶 + 𝐶𝑂2 (10) 

reakce s metanem 𝐶𝐻4 a vodíkem 𝐻2 (15): 

 𝐶𝐻4 ↔ 𝐶 + 2𝐻2 (11) 

a také reakce s vodní parou 𝐻2𝑂 (15): 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 ↔ 𝐶 + 𝐻2𝑂. (12) 

Při cementaci jsou součásti volně uloženy v prostoru, kde proudí pecní atmosféra. 

Teplota cementace v plynném prostředí je obvykle 900-930 °C. Obsah uhlíku v povrchové 

vrstvě je 0,8-1,0 % [4]. 

Vakuové cementovaní  

Vakuové cementovaní se jeví lepší než konvenční atmosférické cementovaní z toho 

důvodu, že vzniklá cementační vrstva je rovnoměrnější a má lepší mechanické vlastnosti. 

Vakuové cementování se dá rozdělit na několik etap. První z nich je austenitizace na 

cementační teplotě, což je 950-1050 °C. Pokud cementace probíhá s grafitovými topnými 

elementy, používá se vakuum 10-40 Pa. Pokud proces cementace probíhá za přítomnosti 

topných těles z karbidů křemíku, pak je vakuum udržováno na 40-70 Pa. Druhým stádiem je 

stádium nauhličování. V tomto stádiu na povrchu oceli při disociaci uhlovodíku probíhá 
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přenos uhlíku s přímou absorpcí uhlíku austenitem a uvolněním vodíku. Jako sytící plyn se 

používá čistý uhlovodík nebo směs uhlovodíku a inertního plynu. Pro dosažení rovnoměrné 

hloubky vrstvy nauhličení je důležité, aby uhlovodík rovnoměrně cirkuloval v pracovním 

prostoru. Poslední stádium je difuzní, ve kterém se zmenšuje koncentrace uhlíku v povrchové 

vrstvě při stejné teplotě, při které probíhalo nauhličení, a při vakuu 70-130 Pa. Ocel pak musí 

být ochlazena dusíkem (80 kPa) pod teplotu 𝐴𝑟1 nebo na teplotu místnosti, pokud se ocel má 

následně obrábět. Zrychleným přechodem přes teplotu 𝐴𝑟3 na 𝐴𝑟1 se dosáhne zjemnění zrna. 

Následně se provádí evakuace, při teplotě 790-840 °C (nad 𝐴𝐶1
) probíhá výdrž cca 1 hodinu 

a následuje ochlazení za přítomnosti stlačeného dusíku při tlaku 80 kPa [5]. 

Chyby při cementování 

Při cementování se mohou vyskytovat chyby, které mají dopad na vlastnosti a strukturu 

cementační vrstvy. Například po cementování může dojít k povrchovému oduhličení při 

ohřevu na teplotu kalení, které se projeví snížením tvrdosti povrchové vrstvy, přičemž vrstva 

pod ním je tvrdá. Při nízké kalicí teplotě se v cementační vrstvě vyskytuje vysoký podíl 

zbytkového austenitu. Výsledkem je cementační vrstva měkká až do hloubky [6]. 

2.2.3. Hloubka cementační vrstvy 

Hloubka vrstvy se dá zjistit následujícími způsoby: 

 měřením tvrdosti1, 

 metalografickým vyhodnocením, 

 chemickým rozborem2, 

 lomovou zkouškou3 [7]. 

  

                                                 

1 Nejčastěji se používá Vickersova zkouška tvrdosti a hloubka cementační vrstvy je definovaná jako 

vzdálenost od povrchu do určitého pásma, ve kterém tvrdost dosahuje hodnoty 550 HV 1. Vtisky indentoru se 

provádí podél jedné nebo několika rovnoběžných přímek kolmých k povrchu ležících v pásmu o šířce 1,5 mm 

a s maximální vzdáleností mezi jednotlivými vtisky od povrchu 0,1 mm. 
2 Tato metoda spočívá v tom, že z povrchu nezakaleného tělesa, určeného pro zkoušení, se odebírají 

vrstvy a dělá se chemický rozbor každé vrstvy na obsah uhlíku, cementační vrstva zpravidla sahá do hloubky 

s obsahem uhlíku 0,6-0,7 %. 
3 Lupou se hodnotí na lomu hloubka cementační vrstvy. 
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2.2.4. Tepelné zpracování po cementování 

Tepelné zpracování po cementování je specifikováno v tabulce 1. 

Tabulka 1: Způsoby tepelného zpracování cementovaných ocelí [5]. 

Postup tepelného 

zpracování 

Změny struktury a mech. 

vlastností 
Použití 

Přímé kalení z cementační 

teploty 

Zhrublé zrno – malá 

houževnatost, velký podíl 

zbytkového austenitu – malá 

tvrdost cementační vrstvy, 

značné deformace výrobku. 

Nejjednodušší a nejlevnější 

postup. 

Přímé kalení s přichlazením 

Zhrublé zrno, sníží se podíl 

zbytkového austenitu, omezí 

se deformace výrobku. 

Rozšířený postup i pro 

namáhané výrobky po 

vysokoteplotním 

cementování. 

Přímé termální kalení 

s přichlazením 

Zvýší se podíl zbytkového 

austenitu, ale minimalizuje 

se deformace výrobku. 

Žádají-li se minimální 

deformace. 

Normalizace a jednoduché 

kalení 

Zjemnění zrna při rychlém 

ochlazení, malý podíl 

zbytkového austenitu, ferit 

v jádře výrobku. 

Pro velkou povrchovou 

tvrdost, bez zvláštních 

požadavků na pevnost jádra 

výrobku. 

Normalizace a dvojité kalení 

Zjemnění zrna, zakalení 

jádra, malý podíl 

zbytkového austenitu ve 

vrstvě, nebezpečí oduhličení 

a deformace. 

Pro velkou povrchovou 

tvrdost při pevném 

a houževnatém jádře. 

 

2.3. Martenzitická přeměna 

Bezdifúzní transformace anebo transformace řízená smykem probíhá u všech kovů 

a slitin. Podmínkou proběhnutí transformace austenitu smykovým mechanizmem na fázi, 

které se říká martenzit, je velmi rychlé ochlazování. Při rychlém ochlazování se zamezí difúzi 

železa a uhlíku. Martenzit je definován jako přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α [1] [8]. 

Pro získání martenzitu je potřebné, aby ocel byla ochlazována pod teplotu 𝑀𝑠 v kratším 

časovém intervalu, než je doba potřebná pro bainitickou a perlitickou přeměnu. Taková 

rychlost ochlazování se nazývá kritickou rychlosti ochlazování. Kritická rychlost ochlazování 

je závislá na složení materiálu a struktuře austenitu. Mezi prvky, které zvyšují teplotu 𝑀𝑠 patří 

například kobalt a hliník [3]. 
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Martenzit má tetragonální prostorově centrovanou mřížku. Míra deformaci mřížky roste 

s rostoucím obsahem uhlíku v oceli. Krystalografický model změny mřížky při martenzitické 

transformaci je znázorněn na Obr. 2.. 

 

Obr. 2.2 Model transformace austenitu na martenzit [1]. 

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

deformaci a roste hustota dislokací. Protože martenzit má větší měrný objem než austenit, to 

znamená, že přeměna posledních zbytků austenitu je obtížná. Proto se nikdy austenit celkově 

nepřemění na martenzit, ale část austenitu zůstane ve formě zbytkového austenitu [1] [3]. 

Teploty 𝑀𝑠 a 𝑀𝑓 jsou závislé na obsahu uhlíku v oceli. Z Obr. 2.3 je patrné, že 

martenzitická transformace se neuskutečňuje v celém objemu austenitu. Každé teplotě 

martenzitické přeměny odpovídá určité množství martenzitu. Po ukončení martenzitické 

přeměny v oceli zůstává jisté množství zbytkového austenitu, které je tím větší, čím větší je 

obsah uhlíku v oceli. Nízkouhlíkové oceli po zakalení obsahují velmi malé množství 

zbytkového austenitu, naopak vysokouhlíkové oceli mohou obsahovat zbytkový austenit do 

50 % [2]. 
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Obr. 2.3: Křivka martenzitické přeměny. 𝑀𝑠, 𝑀𝑓 jsou teploty začatku a konce 

martenzitické přeměny [2]. 

 

2.4. Zbytkový austenit 

Typická struktura martenzitu v kalené oceli má jehlicový tvar. Austenit, který existuje 

spolu s martenzitem při pokojové teplotě, se nazývá zbytkový austenit. Metalograficky se 

zbytkový austenit v oceli dá identifikovat jako světlá pole mezi jehlicemi martenzitu. Čím 

větší je v oceli obsah uhlíku, tím větší je i obsah austenitu, a tím méně je v oceli martenzitu. 

Přítomnost zbytkového austenitu v oceli snižuje její tvrdost, proto zbytkový austenit není 

žádoucí [7]. 

2.4.1. Transformace zbytkového austenitu 

Základní proces zušlechťovaní, resp. opakované popouštění, umožňuje přeměny 

zbytkového austenitu. Po kalení následuje proces popouštění, což je proces tepelného 

zpracování oceli, který se používá za účelem zvýšení jejich houževnatosti. Doby popouštění 

se liší v závislosti na obsahu uhlíku, velikosti a požadovaném použití oceli, ale obvykle trvá 

od několika minut do dvou hodin. Popouštění kalené oceli probíhající za velmi nízkých teplot 

(do 150 °C) obvykle vede k mírnému snížení některých vnitřních napětí. Popouštění za 

vyšších teplot, 150-200 °C, způsobí mírné snížení tvrdosti, ale především zmírní velké 

množství vnitřních napětí. Ve druhém stádiu popouštění dochází k rozpadu zbytkového 

austenitu na ferit a karbidy, v uhlíkových ocelích na ferit a cementit. Rozpad zbytkového 
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austenitu je doprovázen růstem měrného objemu, uvolněním tepla a snížením úrovně 

vnitřních pnutí. Tvrdost oceli klesá rovnoměrně, ale houževnatost se nezvyšuje, spíše klesá. 

Popouštění v rozmezí 250 až 350 °C způsobuje snížení tažnosti a zvýšení křehkosti 

z důvodu vyloučení cementitu na hranice původních austenitických zrn. V případě, kdy ocel 

vyžaduje vyšší pevnost než houževnatost, například u nástrojových ocelí, se popouštění 

provádí při teplotě do 200 °C. Když je naopak požadována zvýšená houževnatost na úkor 

pevnosti, popouštění se provádí v teplotním rozmezí 540 až 600 °C [9]. 

Stále používanou technologií u oceli s vysokým podílem zbytkového austenitu je 

zmrazování, které přímo navazuje na proces kalení. Tato technologie umožňuje, aby se 

zamezilo stabilizaci zbytkového austenitu [4]. Mezi základní varianty patří např. přímé 

zmrazování ponorem, mražení pomocí sekundární organické látky (metylcyklohexan nebo 

trichloretylen) a v současné době nejpoužívanější zchlazování nástřikem kapalného dusíku do 

chladicího prostoru mrazící skříně. 

Podle uvedených souvislostí týkajících se přeměny zbytkového austenitu je možné 

shrnout výhody, kterých lze dosahovat použitím technologie zmrazování: 

- vyšší tvrdost a větší odolnost vůči opotřebení, 

- rozměrová stálost a odstranění vnitřního pnutí, 

- zkrácení procesu zušlechťování o asi 15–20 % [10]. 

 

2.5. Obrazová analýza 

Při kvantitativní analýze neprůhledných materiálů musíme vycházet pouze 

z dvourozměrných rovinných řezů struktury. Rovina výbrusu protíná jednotlivé fáze 

v náhodných řezech. Představu o skutečných rozměrech a geometrickém tvaru fází tento řez 

neposkytne. Pro získání dostatečné představy o kvantitativním složení mikrostruktury se 

provádí statistická analýza několika naměřených hodnot. Na Obr. 2.2 je znázorněna statisticky 

náhodná distribuce kulovité částice v matrici. Pravděpodobnost protnutí částic rovinou řezu je 

proporcionální průměru částic. Průměr částic na řezu odpovídá skutečnému průměru koulí 

pouze v případě, že rovina řezu prochází středem částic. Při vyhodnocování výsledků 

kvantitativní analýzy je nutné aplikovat statistické metody. 
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Obr. 2.2: Náhodně distribuované kulovité částice v matrici (a), 

rovinný řez vzorkem (b) [11]. 

2.5.1. Planimetrická metoda 

Planimetrický způsob poprvé navrhl a použil M. Dellese v roce 1847 pro hodnocení 

hornin. Obrysy zrn jednotlivých nerostů, ze kterých se skládá hornina a které jsou viditelné na 

vyleštěném povrchu vzorku, M. Dellese převedl na průhledný papír a obarvil zrna každého 

nerostu vlastní barvou, kterou přiřadil každému nerostu. Potom tento papír podlepil folií 

s cílem dosažení větší přesnosti při vážení. Potom z papíru podlepeného folií vystříhal zrna 

nůžkami, roztřídil je podle barvy, a po odlepení fólie zvážil pro každý samostatný nerost. 

Hmotnosti, které zjistil M. Dellese pro jednotlivé nerosty, byly úměrné ploše, kterou nerosty 

zabíraly na výbruse a byly také úměrné objemu, který na ně připadal v hornině. 

Při rozboru mikrostruktury slitin a hornin se používají následující způsoby měření ploch 

složek, ze kterých se hornina nebo slitina skládá. První metodou je čtvercová metoda, která 

spočívá v tom, že plocha zkoumané fáze je stanovená pomocí čtvercované síťky v okuláru. 

Další způsob je řez mikročásticemi, který se měří pomocí okuláru s mikrometrem, následně se 

hodnotí plochy řezu a také se sčítají. Jako poslední metoda je metoda, kdy se zkoumaná fáze 

stanoví vizuálně porovnáním množství viditelné struktury se srovnávací stupnicí. 

Planimetrický způsob hodnocení je velmi užitečný při stanovení malého obsahu 

zkoumané fáze (5 – 10 %). V těchto případech je to účinnější způsob hodnocení než bodová 

nebo lineární metoda [12]. 
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Za účelem dosažení přesnějších výsledků se hodnotí oddělená zorná pole měřením na 

mikrosnímcích nebo na překreslených obrazcích. Planimetrické hodnocení je používáno 

u mikrosnímků a obrázků určených pro vzorové srovnávací stupnice pro kvalitativní 

hodnocení, a nezávisle na obsahu zkoumané fáze. 

2.5.2. Metoda individuálního měření lineárních rozměrů řezu 

Metoda individuálního měření lineárních rozměrů řezu mikročásticemi na výbruse se 

provádí pomocí okuláru s mikrometrem. Tato metoda se používá nejvíce pro vyhodnocení 

obsahu nekovových částic a grafitu v oceli. Pro vyhodnocení obsahu nekovových vměstků se 

používají příčné výbrusy [12]. 

U nerovnoosých zrn se měření provádí ve dvou vzájemně kolmých směrech. Řezy, které 

jsou vidět v zorném poli, se zpravidla nekryjí se stupnicí okulárního mikrometru, ale jejich 

délka a šířka se přibližně odhaduje podle dílků stupnice. Potom se stanoví plocha každého 

řezu podle jeho tvaru, celková plocha řezů v zorném poli a ve všech zorných polích, a 

nakonec se stanoví poměrná plocha, která připadá na danou fázi na výbruse tedy i v objemu 

slitiny. 

Řezy s přibližně stejnou plochou se třídí a hodnotí se podle vzorové stupnice, čímž se 

usnadňuje výpočet. Počet vměstků se násobí součinitelem významnosti, součiny se sčítají 

a výsledek je úměrný podílu plochy, která vychází na danou fázi na výbrusu. Existuje několik 

stupnic pro hodnocení nekovových vměstků v oceli a grafitu [12]. 

2.5.3. Lineární metoda stanovení fázového a strukturního složení slitiny 

Poprvé tuto metodu navrhnul A. Roziwall za účelem stanovení složení hornin pod 

mikroskopem. Tato metoda je založená na poučce Cavaglieriho-Ackerova, ve které je řečeno, 

že lze nahradit měření objemu měřením ploch anebo dokonce i měřením délek. Lineární 

metoda je jednodušší než planimetrická metoda a také přesnější, protože měření délek úseček 

je přesnější než měření ploch a také proto, že sčítání délek úseček odpovídající jednotlivým 

fázím dané struktury může být automatizováno. Schematické znázornění použití 

Cavaglieriho-Ackerova pravidla při lineární metodě je uvedeno na Obr. 2.35. 
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Obr. 2.3: Schematické znázornění použití Cavaglieriho-Ackerova pravidla 

 při lineární metodě [12]. 

Princip lineární metody spočívá v tom, že struktura, kterou pozorujeme přes mikroskop 

nebo na mikrosnímku, obsahující několik fází nebo složek, je protínána jednou nebo několika 

čarami. Obrysy strukturních složek nebo fází protínají tyto čáry a vytínají na nich úsečky. Po 

sečtení úseček pro určitou fázi, kterou zkoumáme, a po vydělení součtem celkové délky, pak 

podle pravidla Cavaglieriho-Ackerova výsledky dělení budou odpovídat podílům plochy dané 

fáze na výbrusu nebo v objemu oceli. Čím delší budou čáry na výbruse nebo mikrosnímku, 

tím přesnější výsledky dostaneme. 

A. Roziwallem bylo dokázáno, že není nutné, aby tyto čáry byly rovné nebo rovnoběžné 

ve stejné vzdálenosti od sebe. Čáry mohou být křivé, mohou být libovolně nakreslené 

a neovlivní to výsledek. Důležité je, aby čáry byly stejnoměrně rozmístěny po celé ploše 

zkoumaného mikrosnímku a aby zasahovaly celou plochu výbrusu. Lineární metoda se dělí na 

dva druhy: metoda nepohyblivého a pohyblivého výbrusu. 

Metoda nepohyblivého výbrusu 

Při metodě nepohyblivého výbrusu se používá pro zkoumání struktury slitiny obyčejný 

okulární mikrometr se stupnicí rozdělenou na 100 stejných dílků (Obr. 2.46). Například při 

prohlížení podeutektoidní žíhané oceli ze 100 dílků stupnice určitý počet dílků na přímce 

vedené na okuláru připadne na ferit, ostatní na perlit a na vměstky v případě jejich přítomnosti 

(Obr. 2.57).  
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Obr. 2.4: Okulár s mikrometrem [12]. 

 

Obr. 2.5: Lineární metoda nepohyblivého výbrusu [12]. 

Jak je zobrazeno na Obr. 2.57, na ferit připadá 82 dílků a na perlit 18 dílků, z toho 

vyplývá, že poměr obsahu feritu je 82 % a perlitu 18 %, a to jen při dané poloze stupnice. 

V sousedním zorném poli anebo v tom stejném zorném poli jen po otočení stupnice 

dostaneme jiný poměr obsahu perlitu a feritu. Statistická střední hodnota počtu dílků, které 

připadají na danou složku nebo fázi podle pravidla Cavaglieriho-Ackerova, se bude rovnat 

podílu obsahu zkoumané fáze na ploše a v objemu slitiny. Pro dosažení přesnější spolehlivé 

střední hodnoty měření se musí měření provést několikrát v několika zorných polích, která 

zasahují celou oblast výbrusu a jsou na ní rovnoměrně rozdělena. Délky úseček připadajících 

na jednotlivá zrna fáze nebo strukturních složek se často vyjadřují počtem celých dílků 

stupnice. Ve skutečnosti to tak přesně není a vždy počítáme s chybou měření. Chyba měření 

je tím větší, čím je menší zvětšení. Vhodným zvětšením je takové zvětšení, při kterém 

průměrná délka jedné úsečky je 5-10 dílků na stupnici okuláru. Může se stát, že některé 

úsečky budou menší než 1 dílek. V takovém případě se úsečky spojí ve skupiny a hodnotí se 

počtem celých dílků. Čím více zorných polí se pro výpočet použije, tím přesnější výsledek 

podílu dané fáze nebo strukturní složky dostaneme. 
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Rozbor na pohyblivém výbruse 

Tato metoda se na rozdíl od metody nepohyblivého výbrusu liší tím, že se výbrus 

pohybuje v jednom směru a současně se prohlíží přes okulár s nitkovým křížem. Délky drah 

se pro každou strukturu sčítají při procházení středem nitkového kříže Obr. 2.68.  

 

Obr. 2.6: Stanovení strukturního složení litiny lineární metodou 

při pohyblivém výbruse [12].  

Úsečka protínající strukturu šedé slitiny představuje dráhu kříže po pohybujícím se 

výbruse. Výbrus se posouvá od jednoho kraje k druhému a zpět po rovnoběžné přímce, 

přičemž se musí udržovat stejná vzdálenost. Délky drah výbrusu se musí měřit zvlášť pro 

každou složku při průchodu středem kříže. Návrh A. A. Glagoljeva je podstatně lepší tím, že 

je přesnější a umožnuje spočítat podíl i ve vícefázových slitinách [12]. 

2.5.4. Bodová metoda stanovení fázového a strukturního objemového složení slitiny 

Teoretickým východiskem bodové metody je teorie pravděpodobnosti: když „vrhneme“ 

do roviny o ploše G bod, pak pravděpodobnost, že tento bod dopadne do jakékoliv oblasti 

s plochou g, je roven podílu: 

 𝑝 =
𝑔

𝐺
 

(13) 

kde: p je pravděpodobnost, že vržený bod dopadne do jakékoliv části oblasti g, 

g je plocha uvažované oblasti roviny, 

G je celková plocha roviny, 

přičemž nezávisí na tvaru a umístění uvažované oblasti. 

Bodová metoda při kvantitativním mikrorozboru je založena na principu postupného 

posouvání výbrusu v zorném poli mikroskopu s podmínkou, že v každé nové poloze výbrusu 



18 

 

je důležitým parametrem, jaká strukturní složka leží ve středu nitkového kříže okuláru. Pokud 

jsou ve struktuře přítomné tři složky A, B, C a při zkoumání struktury pod mikroskopem střed 

nitkového kříže dopadl 204x na složku A, 88x na složku B, 708x na složku C, při celkovém 

počtu měření 1000 bylo spočítáno, že poměrný obsah každé složky ve struktuře je A-20,4 %, 

B-8,8 %, C-70,8 %. Pomocí posuvu stolku mikroskopu o určitou stejnou vzdálenost (např. 

o 2 mm) se při bodovém rozboru mohou rozmisťovat body na výbrusu. Práce se opakuje 

nejen na jednom řádku, ale na několika řádcích pod sebou. Body jsou tak vlastně umístěny 

v rozích čtverců čtvercové sítky. Není nutno zachovávat určitou stejnou délku v rozmístění 

bodů, nejdůležitější pravidlem je rovnoměrnost rozložení bodů. Nejlepší způsob, jak toto 

pravidlo splnit, je rovnoměrné rozložení bodů po celé ploše výbrusu. Výhodou bodové 

metody je možnost jejího použití bez speciálních přístrojů a úprav.  Bodová metoda umožnuje 

zvýšit přesnost a rychlost rozboru mikrostruktury za pomoci mechanizace pohybu výbrusu. 

Tato metoda je vhodná pro rozbor vysoce disperzní struktury. Například lineární metoda 

v takovém případě není vhodnou metodou měření, a to z toho důvodu, že úsečky jsou krátké 

a změřit je přesně není možné.  

Pravděpodobnost p, že jeden bod protne zkoumanou strukturu, se rovná: 

 
𝑝 =

𝐹

100
 

(14) 

kde F je zkoumaná struktura (%) na 100% podíl celé plochy výbrusu. 

V takovém případě je chyba měření rovna: 

 𝛿 =
𝑥

𝑧
− 𝑝 

(15) 

kde x je počet bodů, které dopadly na zkoumanou fázi, 

z je celkový počet bodů a p pravděpodobnost [13]. 

Při bodové metodě hodnocení struktury řezů se zkoumaná fáze určuje jako podíl 

průsečíků čtverečkované síťky v okuláru připadající na zkoumanou fázi. V případě, je-li 

obsah vměstků nekovového charakteru 0,01 %, to znamená, že pravděpodobnost připadnutí 

určitého bodu na vměstky je 0,0001. Pravděpodobnost, že na ně připadne jeden ze 441 uzlů 

čtverečkované sítky, je 0,0441. Pro spolehlivější výsledky se musí mnohonásobně zvýšit 

počet zorných polí. Naopak při použití planimetrického způsobu může být ohodnocená plocha 

všech vměstků v zorném poli a přitom budou získána spolehlivá data i při malém počtu 

zorných polí [13]. 
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Stereologické metody dokazují, že existuje přesný kvantitativní vztah mezi 

mikrostrukturou materiálu a vlastnostmi tohoto materiálu. Samozřejmě, že je zapotřebí 

popisovat mikrostrukturu čísly s cílem upřesnění tohoto vztahu. Co se týče materiálu a jeho 

mikrostruktury je dostatečné popsat tyto vlastnosti: 

 počet všech strukturních složek, 

 velikost částice, 

 tvar částic, 

 formu jejich rozdělení nad materiálovou hodnotou. 

Stereologie nabízí několik nástrojů pro kvantifikaci mikrostruktury. Ale pro dosažení 

přesnějších výsledků je zapotřebí opakovat jednoduchá měření mnohokrát po sobě, což je 

ideální pro digitální automatizaci. K takovému vyhodnocení obrázek musí být dobře 

připraven. 

Prioritní pro zjištění rozměrů částice je určení okrajů této částice. Bohužel počítač 

nedokáže tyto okraje z běžné fotografie jednoduše rozlišit, protože je k tomu potřebná jistá 

míra intuice. Často je potřeba nejprve pečlivě připravit obrázek do binárního formátu, ve 

kterém jsou okraje pro počítač zřejmé, jelikož binární obrázek má pouze dvě barvy. 

Obvykle mají částice hladké okraje, které musí být přiblížené za použití pixelové 

mřížky. Je zřejmé, že prosté spočítání pixelů, které tvoří hranici částice, není dostatečné. 

Lepším řešením tohoto případu je vytvoření vektorové reprezentace částice. Tato vektorová 

reprezentace se skládá ze série uzlů a čar je spojujících. Na Obr. 2.79 jsou znázorněny bílou 

čarou. Právě délka této čáry může být přesně vypočítána a představuje aproximaci skutečného 

perimetru [13]. 
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Obr. 2.7: Vektorová reprezentace okrajů částice [13]. 

Všechna tato měření odkazují na binární obrázky. Ale binární obrázky mají jednu 

nevýhodu, a to je ztráta informace podle šedé stupnice, která charakterizuje několik 

důležitých vlastností materiálů, například mikrosegregace, nehomogenitu, texturu. Toto je 

možné udělat za použití měření hladin šedi. Hlavní potíž v jakémkoliv pokuse měření hladiny 

šedi je ta, že počítač neumí odlišovat objekty jako člověk. Na základě prahování hladiny šedi 

se vytvoří binární obrázek, který se používá jako maska. Oblasti tvořící masku se analyzují. 

Takovým způsobem se dá vybrat minimum anebo maximum na stupnici šedi pro jakoukoliv 

částici a v odpovídajícím rozptylu. Odpovídající vyhodnocení obrázku v odstínech šedi může 

podat informace o substruktuře částic. Například vyhodnocení binárního obrázku dovoluje 

oddělení špatně odlišných částic jako dvojčata anebo subzrna, která není možné rozlišit za 

použití jiných metod [13]. 

2.6. Rentgenová difrakce (RTG) 

RTG paprsky představují elektromagnetické kmity o vlnové délce řádově třikrát kratší 

než viditelné světlo. Vznikají při prudkém zabrzdění urychlených elektronů na hmotné 

překážce. Rentgenová trubice obsahuje dvě elektrody, mezi nimiž je udržován vysoký 

potenciálový rozdíl. Elektrony emitované z katody dopadají na anodu a jedním z produktů 

těchto srážek jsou fotony RTG záření [11]. 
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2.6.1. Srovnávaní podílu zbytkového austenitu stanovením množství v JIS SKD11 oceli 

pomocí kvantitativní metalografie a rentgenové difrakce 

V článku Yang-Yu Su a dalších autorů [14] jsou porovnány dvě metody hodnocení 

podílu zbytkového austenitu v oceli SKD 11 o složení: 1,46 hm. % C, 12,24 hm. % Cr, 

0,77 hm. % Mo, 0,18 hm. % V, 0,23 hm. % Si, 0,28 hm. % Mn a 0,25 hm. % Ni. Vzorky byly 

austenitizovány při teplotě 1030 °C po dobu 30 min, kaleny proudem dusíku a popuštěny při 

teplotě 200 °C po dobu 200 minut. Některé vzorky byly kryogenně zpracovány ochlazením na 

teplotu -150 °C po dobu 6 hodin a popouštění potom probíhalo na teplotě 150 °C po dobu 

200 minut. 

Zbytkový austenit v SKD 11 nástrojové oceli byl stanoven pomocí rentgenové difrakce 

a kvantitativní metalografie. Stanovení množství zbytkového austenitu v nástrojových ocelích 

pomocí rentgenové difrakce vyžaduje odečtení obsahu primárních karbidů vyvolaných 

pomocí leptání v B0 Beraha činidle. Při kvantitativní metalografii lze zbytkový austenit 

rozlišit jako samostatnou mikroložku a řádně spočítat. Vypočtené hodnoty budou nižší než 

hodnoty získané z rentgenové difrakce.  

Vzorky byly naleptány za použití různých leptacích činidel, jako je například roztok 

Nital, B0 Beraha činidlo a CdS činidlo. Selektivním leptáním došlo k různému zbarvení 

strukturních součástí, což umožnilo rozlišit martenzit, zbytkový austenit a karbidy. 

Kvantitativní hodnocení bylo provedeno za použitím optického mikroskopu a softwaru 

ImageJ [14]. 

Při kvantitativní analýze pomocí rentgenové difrakce je velmi důležitá volba úhlu 

snímání a poloha austenitických a martenzitických píků. Proto byly nejprve vyhodnoceny dva 

standardní vzorky s 3,97 % a 14,7 % austenitu a zpracovány pomocí různých parametrů 

skenování. 

Martenzit a austenit mají rozdílné difrakční píky v RTG difrakčním záznamu. Proto 

jejich intenzity píků mohou být použity k výpočtu objemového podílu jednotlivých fází 

v oceli. Je pozorováno, že integrovaná intenzita píku austenitu se vztahuje k množství 

austenitu. Jak je možno vidět na Obr. 2.10, intenzita austenitických píků u vzorku s 14,7 % je 

větší než ty, které jsou u vzorku s 3,97 %. K výpočtu podílu jednotlivých fází může být 

použito několik výpočtových metod, jako je výběr dvou píků (M200, γ200), třech píků 

(M200, γ200, γ220) nebo čtyřech píků (M200, M211, γ200, γ220). Množství austenitu ve 

standardních vzorcích s použitím dvou, třech a čtyřech vrcholů jsou uvedena v tabulce 2. 
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Nejmenší hodnota chyby 0,90 % je u vzorku s 3,97 % austenitu za použití tří píků a 0,38 % 

pro vzorek s 14,7 % austenitu za použití čtyři píků. Z těchto výsledků je možné učinit závěr, 

že nejlepší způsob ze všech metod výpočtu je výběr čtyř píků (M200, M211, γ200, γ220) [14]. 

  

a) b) 

Obr. 2.10: RTG záznamy dvou ocelových plechů, a) 3,97 % ZA a b) 14,7 % ZA, 

získané při dané rychlosti skenování [14]. 

Tabulka 2: Výsledky RTG difrakční analýzy standardních vzorků s 3,97 % a 14,7 % 

austenitu [14]. 

Vzorek standardní vzorek 3,97 % γ + α 

Rychlost 0,5°/min 1°/min 2°/min 

Metoda %  chyba %  Chyba %  chyba 

2 píky 7,24 3,27 7,64 3,67 7,84 3,87 

3 píky 2,78 -1,19 3,06 0,90 3,31 -0,66 

4 píky 5,43 1,46 5,68 1,24 5,94 1,97 

Vzorek standardní vzorek 14,7 % γ + α 

Rychlost 0,5°/min 1°/min 2°/min 

Metoda %  chyba %  Chyba %  chyba 

2 píky 15,01 0,31 15,77 1,07 16,44 1,74 

3 píky 11,87 -2,83 12,27 -2,43 14,2 -0,5 

4 píky 15,56 0,86 15,08 0,38 16,63 1,93 

 

Množství karbidů detekovaných v SKD 11 bylo 15 %. Jak je vidět z RTG záznamů 

(obr. 2.10a), některé píky karbidů se překrývají s píkem martenzitu a píkem austenitu při 64° 

a 74°. Ve výpočtu obsahu zbytkového austenitu může dojít k chybě. 
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Obr. 2.11 znázorňuje mikrostrukturu vzorků zušlechtěné oceli SKD 11 leptané pomocí 

leptadel Nital, Beraha B0 a Beraha CdS. Karbidy a hranice primárních austenitických zrn byly 

pozorovány po naleptání v leptadle Nital. Po leptání v leptadle Behara B0 se karbidy jevily 

jako bílé oblasti a matrice byla tmavá. Při leptání vzorku SKD11 pomocí leptadla Beraha CdS 

se zbytkový austenit v mikrostruktuře zbarvil bíle, martenzit červeně a karbidy modře. Ze 

srovnání mikrosnímků leptaných za použití různých leptadel je patrné, že karbid lze snadno 

identifikovat pomocí B0 leptadla a každá fáze může být rozlišena za použití CdS leptadla. 

Tento přístup může zlepšit mikrostrukturní rozlišování pro kvantitativní měření zbytkového 

austenitu. Mikrosnímky leptané B0 činidlem byly použity pro analýzu množství karbidů ve 

vzorcích za použití software ImageJ. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 3 [14]. 

 

  

a) b) 

 
c) 

Obr. 2.11: Mikrostruktura vzorku kaleného a popouštěného a) leptadlo Nital, 

b) leptadlo Beraha B0, c) leptadlo Beraha CdS [14]. 
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Tabulka 3: Fázové složení SKD 11 vzorků s / bez kryogenního zpracovaní [14]. 

Zpracování Karbidy γR(OM) γR(XRD) Tvrdost (HRC) 

Zušlechtění 15,4 % 11,4 % 16,62 % 61,0 

Kryogenní 17,2 % 2,13 % 3,95 % 61,5 
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3. Experimentální část  

Cílem této práce je porovnání metod hodnocení objemového podílu zbytkového 

austenitu a zjištění vlivu způsobu přípravy metalografických výbrusů na výsledky zjištěné 

pomocí digitální obrazové analýzy.  

3.1. Popis materiálu 

Pro stanovení podílu zbytkového austenitu byly použity vzorky vyrobené z původního 

válcového tělesa o průměru 30 mm a obrobené do tvaru hranolu o délce strany 24 mm z oceli 

jakosti 16MnCr5 o složení 0,17 % 𝐶, 1,22 % 𝑀𝑛, 0,25 % 𝑆𝑖, 0,017 % 𝑃, 0,005 % 𝑆, 

1,04 % 𝐶𝑟, 0,07 % 𝑁𝑖, 0,2 % 𝐶𝑢, 0,02 % 𝑀𝑜, 0,026 % 𝐴𝑙. Ocel byla cementována dvěma 

způsoby s cílem vyrobit cementační vrstvy o různých parametrech. 

Vzorek 1 byl cementován klasickou metodou v plynné atmosféře podle režimu: 

- ohřev na teplotu 930 °C, 

- výdrž na teplotě 930 °C 220 min s uhlíkovým potenciálem 1,05, 

- výdrž na teplotě 930 °C 90 min s uhlíkovým potenciálem 0,78, 

- kalení z teploty 830 °C po výdrži 50 min do oleje, 

- popouštění na teplotě 220 °C po dobu 120 min. 

Vzorek 2 byl cementován vakuovou cementací následujícím postupem: 

- ohřev na teplotu 1020 °C, 

- výdrž na teplotě 1020 °C po dobu 2 hod 21 min, 

- cementování při teplotě 1020 °C po dobu 1 den 22 hod 40 min, 

- kalení z teploty 860 °C po výdrži 60 min, přetlakem 14 Bar dusíku, 

- popouštění při teplotě 150 °C po dobu 120 min. 

3.2. Hloubka cementační vrstvy 

Mikrostruktura cementační vrstvy byla zdokumentována pomocí optického mikroskopu 

Carl Zeiss Axio Observer A1m při zvětšení 500x a 1000x v hloubce 0,1 mm pod povrchem. 

Mikrostrukturu cementační vrstvy tvoří vysokouhlíkový martenzit a zbytkový austenit (Obr. 

3.1 a Obr. 3.2). 
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Obr. 3.1: Vzorek 1 (v hloubce 0,1 mm pod povrchem). Leptáno Nital. 

 

Obr. 3.2: Vzorek 2 (v hloubce 0,1 mm pod povrchem). Leptáno Nital. 

Tvrdost a hloubka cementační vrstvy byly změřeny pomocí mikrotvrdoměru LECO 

AHM 2000 na základě normy ČSN EN ISO 2639 Ocel – Stanovení a ověření hloubky 
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cementace při zatížení 1 kg, tj. HV 1 [15]. Závislost tvrdosti na vzdálenosti od povrchu je 

znázorněna v grafech na Obr. 3.3 a Obr. 3.4. Hloubka cementační vrstvy CHD (case-hardened 

depth) odpovídající tvrdosti 550 HV1 byla 0,8 mm pro vzorek 1 a 6 mm pro vzorek 2. 

 

 

Obr. 3.3: Závislost tvrdosti na vzdálenosti od povrchu pro vzorek 1. 

 

Obr. 3.4: Závislost tvrdosti na vzdálenosti od povrchu pro vzorek 2. 
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3.3. Metody přípravy vzorků a měření 

3.3.1. Příprava metalografických výbrusů 

Vzorky byly připraveny tak, že nacementovaná plocha hranolku byla rovnoběžně 

orientována s plochou metalografického výbrusu. Potom byly vzorky za mokra mechanicky 

broušeny na papírech do hloubky 0,1 mm. Následně byly vzorky vyleštěny pomocí 

diamantové pasty. Poté byly vzorky opakovaně leptány v různých roztocích. Jako první byl 

použit roztok Nital (4% roztok HNO3 v ethanolu), u kterého byly sledovány výsledky leptání 

při různých časech (Obr. 3.5 a Obr. 3.6). Další pokusy byly provedeny při leptání v leptadlech 

LePera (Obr. 3.7 a Obr. 3.8) nebo Korka (Obr. 3.9). Snímání digitálního obrazu pro následnou 

obrazovou analýzu bylo provedeno pomocí optického mikroskopu Carl Zeiss Axio Observer 

A1m při zvětšení 1000x. Získané snímky metalografických výbrusů dokládají, že leptání 

v leptadlech LePera a Korka pro dané účely, tedy pro hodnocení podílu zbytkového austenitu, 

nebyly vhodné. Buď nebyl dosažen dostatečný kontrast mezi martenzitem a zbytkovým 

austenitem, nebo došlo k přeleptání vzorků, čímž se výrazně snížil podíl zbytkového 

austenitu. Oproti použití leptadla Nital je práce s leptadly LePera a Korka složitější. Kvalita 

a způsob přípravy vzorků hrají velmi důležitou roli při hodnocení zbytkového austenitu 

metodou obrazové analýzy.  

Obr. 3.5: Vzorek 1 – Nital, leptáno 6 s. Obr. 3.6: Vzorek 1 – Nital, leptáno 6+4 s. 
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Obr. 3.7: Vzorek 1 – LePera, leptáno 20 s. Obr. 3.8: Vzorek 1 – LePera, leptáno 40 s. 

Obr. 3.9: Vzorek 1 – Korka, leptáno 10 s. 

3.3.2. Metoda automatické obrazové analýzy 

Podíl zbytkového austenitu byl vyhodnocen z fotografií upravených pomocí 

delinearizačního filtru. Delinearizace byla provedena v programu Grey Level Analyzer. Tento 

filtr umožňuje dosáhnout ostřejšího rozhraní snížením rozptylu jednotlivých hladin šedi. 

Velikost matice pro všechny fotografie byla nastavena na 3x3. Pro stanovení podílu 

zbytkového austenitu byl použit program Image Pro Analyzer. Postup práce s fotografií při 

stanovení podílu zbytkového austenitu byl následující: 

- převedení obrazu do 8 bitové škály v 256 hladinách úrovni šedi, 

- stanovení hladiny šedi metodou prahování nebo automatickým vyhodnocením 

světlých polí, 

- provedení výpočtu podílu plochy detekovaných polí (zbytkového austenitu) 

k celkové ploše obrazu pomocí funkce „per area“. 
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3.4. Stanovení podílu zbytkového austenitu 

3.4.1. Digitální obrazová analýza – automatické prahování – vzorek 1 

Fotografie byly předem upraveny v programu Grey Level Analyzer delinearizačním filtrem 

(matice 3x3, prahová úroveň pro Sobelův operátor 20). Pro stanovení podílu zbytkového 

austenitu bylo použito automatické prahovaní založené na vyhodnocení světlých polí 

v programu Image Pro Analyzer.  

První měření bylo provedeno na vzorcích leptaných v Nitalu po dobu 6 sekund. 

Martenzit se leptal do hněda, některé desky místy do modra. Zbytkový austenit představuje 

bílé útvary mezi jednotlivými deskami (Obr. 3.10). Po aplikaci delinearizačního filtru 

a automatického zpracování je patrné, že některé světlejší desky martenzitu jsou detekovány 

jako zbytkový austenit (Obr. 3.10 a Obr. 3.11 – detail v kruhu). Pro zvýšení kontrastu mezi 

deskovým martenzitem a zbytkovým austenitem byl vzorek 1 doleptán další 4 sekundy 

v leptadle Nital (Obr. 3.12 a Obr. 3.13). Desky martenzitu se jevily do modra, zbytkový 

austenit zůstával bílý. Detekce jednotlivých světlých útvarů se zdá být v pořádku.  

Po každém leptání bylo vyhodnoceno 18-20 zorných polí. Výsledky měření jsou 

shrnuty v tabulce 4 a v tabulce 5. Po prvním leptání bylo automatickou obrazovou analýzou 

zjištěno 22,51  0,59 % zbytkového austenitu, po doleptání jen 15,91  0,41 % ZA. 

Intenzivnějším naleptáním dochází k překrytí drobných útvarů ZA, čímž se zkreslí skutečný 

obsah ZA v cementační vrstvě. 

Pro porovnání byl výše popsaný postup zpracování obrazu aplikován i na vzorky 

naleptané v leptadle LePera po dobu 20 s  (Obr. 3.14 a Obr. 3.15) a v leptadle Korka po dobu 

10 s (Obr. 3.16 a Obr. 3.17). V obou případech se leptáním nezajistil vhodný kontrast mezi 

martenzitem a zbytkovým austenitem a naměřené výsledky v tabulce 6 a tabulce 7 nemohou 

být brány jako relevantní. 
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Obr. 3.10: Vzorek 1 – leptáno Nital, 6 s. 

 

Obr. 3.11: Vzorek 1 – Nital, 6 s, delinearizační filtr, automatické prahování. 

 



32 

 

 

Obr. 3.12: Vzorek 1 – leptáno Nital, 6+4 s. 

 

Obr. 3.13: Vzorek 1 – Nital, 6+4 s, delinearizační filtr, automatické prahování.  
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Tabulka 4 Podíl zbytkového austenitu stanovený automatickou obrazovou analýzou. 

 Vzorek 1. Leptání Nital 6 s. 

Měření Podíl zbytkového austenitu [%] měření Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 22,08 10 23,59 

2 22,58 11 20,63 

3 24,39 12 20,35 

4 25,08 13 22,13 

5 23,30 14 21,18 

6 21,92 15 20,74 

7 23,21 16 24,42 

8 23,00 17 22,68 

9 21,02 18 23,57 

Střední hodnota 22,51 % 

Chyba střední hodnoty 0,59 % 

 

Tabulka 5 Podíl zbytkového austenitu stanovený automatickou obrazovou analýzou. 

 Vzorek 1. Leptání Nital 6+4 s. 

Měření Podíl zbytkového austenitu [%] měření Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 14,76 11 15,21 

2 17,47 12 17,76 

3 15,28 13 14,92 

4 15,73 14 16,46 

5 15,63 15 16,02 

6 16,26 16 16,31 

7 15,73 17 14,98 

8 14,62 18 15,97 

9 16,01 19 16,26 

10 14,89 20 18,00 

Střední hodnota 15,91 % 

Chyba střední hodnoty 0,41 % 
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Obr. 3.14: Vzorek 1 – leptáno LePera, 20 s. 

 

Obr. 3.15: Vzorek 1 – LePera, 20 s, delinearizační filtr, automatické prahování. 
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Obr. 3.16: Vzorek 1 – leptáno Korka, 10 s. 

 

Obr. 3.17: Vzorek 1 – Korka, 10 s, delinearizační filtr, automatické prahování.  
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Tabulka 6 Podíl zbytkového austenitu stanovený automatickou obrazovou analýzou. 

 Vzorek 1. Leptání LePera 20 s. 

Měření Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 19,84 

2 19,27 

3 16,88 

4 19,54 

5 20,13 

Střední hodnota 19,25 % 

Chyba střední hodnoty 0,87 % 

 

Tabulka 7 Podíl zbytkového austenitu stanovený automatickou obrazovou analýzou. 

 Vzorek 1. Leptání Korka 10 s. 

Měření Podíl zbytkového austenitu [%] měření Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 27,43 7 23,11 

2 27,10 8 26,09 

3 27,41 9 25,47 

4 23,98 10 20,52 

5 23,76 11 24,37 

6 24,73   

Střední hodnota 24,79 % 

Chyba střední hodnoty 1,22 % 
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3.4.2. Digitální obrazová analýza – manuálního prahování – vzorek 1 

Jako efektivnější se v mnohých případech jeví manuální prahování. V tomto případě byl 

zvolen postup, kdy se ze dvou maxim v histogramu intenzity šedi vypočítá střední hodnota, 

pro kterou se provede prahování (Obr. 3.18). V případě, když druhé maximum nebylo jasné, 

se hladina šedi stanovila subjektivně tak, aby co nejlépe byla pokryta bílá místa zbytkového 

austenitu. Výsledky podílu ZA při použití manuálního prahování jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

  

 

Obr. 3.18: Princip manuálního prahování. 
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Tabulka 8 Podíl zbytkového austenitu stanovený pomocí manuálního prahování. 

 Vzorek 1. Leptání Nital 6 s. 

Měření Podíl zbytkového austenitu [%] měření Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 20,67 11 20,39 

2 21,43 12 19,72 

3 20,28 13 19,50 

4 20,71 14 18,69 

5 16,67 15 21,29 

6 17,37 16  

7 16,82 17  

8 18,58 18  

9 19,02 19  

10 19,07 20  

Střední hodnota 19,35 % 

Chyba střední hodnoty 0,75 % 
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Obr. 3.19: Vzorek 1 – leptáno Nital, 6 s. 

 

Obr. 3.20: Vzorek 1 – Nital, 6 s, delinearizační filtr, manuální prahování.  
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3.4.3. Stanovení podílu zbytkového austenitu bodovou metodou 

Pro hodnocení podílu zbytkového austenitu byla použita také manuální bodová metoda, 

kdy bylo pomocí přiložení mřížky se známým počtem průsečíků na nasnímanou fotografii 

odečteno, kolik průsečíků padne do bílých útvarů zbytkového austenitu (Obr. 3.21 a Obr. 

3.22). Tento počet byl podělen celkovým počtem průsečíků mřížky (180 bodů). Měření bylo 

opakováno na 5 zorných polích. 

Ve vzorku číslo 1 byl po hodnocení podílu zbytkového austenitu zjištěn průměrný podíl 

zbytkového austenitu 22,76 % z celého objemu. Po doleptání další 4 sek. v leptadle Nital bylo 

ve vzorku č. 1 stanoveno 15,89 % zbytkového austenitu (tabulka 9). 

 

Tabulka 9 Podíl zbytkového austenitu stanovený pomocí bodové metody. 

 Vzorek 1. Leptání Nital. 

Měření 
Leptáno 6 s 

Podíl zbytkového austenitu [%] 

Leptáno 6+4 s 

Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 23,08 12,77 

2 24,60 16,11 

3 24,60 17,22 

4 19,50 16,67 

5 22,00 16,67 

Střední hodnota 22,76 % 15,89 % 

Chyba stř. hod. 1,67 % 1,40 % 
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Obr. 3.21: Vzorek 1 – bodová metoda, leptání Nital 6 s. 

 

Obr. 3.22: Vzorek 1 – bodová metoda, leptání Nital 6+4 s.  
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3.4.4. Digitální obrazová analýza – automatické prahování – vzorek 2 

Stejným způsobem jako u vzorku 1 se postupovalo také u vzorku 2. Rozdíl byl pouze v době 

leptání vzorku 2 v roztoku Nital, kde leptání probíhalo jedenkrát, a to po dobu 10 s. 

Martenzitické desky se leptaly do modro-hněda a vynikl kontrast mezi martenzitem 

a zbytkovým austenitem (Obr. 3.23). Nasnímané fotografie byly opět upraveny 

delinearizačním filtrem (matice 3x3, prahová úroveň pro Sobelův operátor 20) a vyhodnocené 

v programu Image Pro Analyzer za použití automatického vyhodnocení světlých polí (Obr. 

3.24). Bylo analyzováno 18 zorných polí. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 10. Kromě leptadla 

Nital, se použilo leptadlo LePera a Korka. V leptadle LePera se leptalo po dobu 20 s do 

modro-hnědého zbarvení, ale kontrast mezi martenzitem a austenitem nebyl dostatečně vidět, 

okraje strukturních součástí nebyly příliš jasné (obr. 3.25 a obr. 3.26). Potom byly fotografie 

následně vyhodnocovány v programu Image Pro Analyzer po delinearizaci (tabulka 11). 

Vzorek se naposledy leptal v leptadle Korka, což po naleptaní způsobilo zbarvení do hněda 

(obr. 3.27 a obr. 3.28). Stejně jako u předchozích dvou leptadel byl vyhodnocen objemový 

podíl zbytkového austenitu (tabulka 12). 

 

Tabulka 10 Podíl zbytkového austenitu stanovený automatickou obrazovou analýzou. 

 Vzorek 2. Leptání Nital 10 s. 

Měření Podíl zbytkového austenitu [%] měření Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 16,86 10 16,08 

2 16,43 11 15,39 

3 18,50 12 18,69 

4 18,79 13 16,99 

5 17,70 14 18,81 

6 23,68 15 21,98 

7 17,45 16 15,97 

8 18,71 17 17,98 

9 17,54 18 15,55 

Střední hodnota 17,95 % 

Chyba střední hodnoty 0,95 % 
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Obr. 3.23: Vzorek 2 – leptáno Nital, 10 s. 

 

Obr. 3.24: Vzorek 2 – Nital, 10 s, delinearizační filtr, automatické prahování. 
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Obr. 3.25: Vzorek 2 – leptáno LePera, 20 s. 

 

Obr. 3.26: Vzorek 2 – LePera, 20 s, delinearizační filtr, automatické prahování. 
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Obr. 3.27: Vzorek 2 – leptáno Korka, 10 s. 

 

Obr. 3.28: Vzorek 2 – Korka, 10 s, delinearizační filtr, automatické prahování. 
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Tabulka 11 Podíl zbytkového austenitu stanovený automatickou obrazovou analýzou. 

 Vzorek 2. Leptání LePera 20 s. 

Měření Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 24,47 

2 23,29 

3 24,54 

4 23,41 

5 24,48 

Střední hodnota 24,24 % 

Chyba střední hodnoty 0,71 % 

 

Tabulka 12 Podíl zbytkového austenitu stanovený automatickou obrazovou analýzou. 

 Vzorek 2. Korka 20 s. 

Měření Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 25,48 

2 19,44 

3 23,26 

4 23,47 

5 21,62 

Střední hodnota 22,65 % 

Chyba střední hodnoty 1,77 % 

  



47 

 

3.4.5. Digitální obrazová analýza – manuálního prahování – vzorek 2 

Při manuálním prahování by hodnota hladiny šedi stanovena jako střední hodnota ze 

dvou maxim z histogramu intenzit hladin šedi stejně jako v případě vzorku 1. Výsledky 

měření jsou shrnuty v tabulce 13 a výsledek prahování ukazuje Obr. 3.29. 

Tabulka 13 Podíl zbytkového austenitu stanovený automatickou obrazovou analýzou. 

 Vzorek 1. Leptání Nital 6 s. 

Měření Podíl zbytkového austenitu [%] měření Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 14,76 11 14,70 

2 18,55 12 18,85 

3 15,29 13 14,92 

4 15,73 14 16,97 

5 15,63 15 16,52 

6 16,77 16 16,86 

7 15,73 17 14,98 

8 14,39 18 16,45 

9 14,62 19 16,77 

10 16,01 20 19,16 

Střední hodnota 16,18 % 

Chyba střední hodnoty 0,60 % 

 

Obr. 3.29: Vzorek 2 – Nital, 10 s, delinearizační filtr, manuální prahování. 
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3.4.6. Stanovení podílu zbytkového austenitu bodovou metodou – vzorek 2 

Ve vzorku číslo 2 byl po hodnocení bodovou metodou zjištěn průměrný podíl 

zbytkového austenitu 13,4 % z celého objemu (tabulka 14, obr. 3.30). 

 

Tabulka 14 Podíl zbytkového austenitu stanovený pomocí bodové metody. 

 Vzorek 2. Leptání Nital 10 s. 

Měření Podíl zbytkového austenitu [%] 

1 11,11 

2 15,55 

3 15,00 

4 12,00 

5 13,33 

Střední hodnota 13,40 % 

Chyba stř. hod. 1,49 % 

 

 

Obr. 3.30: Vzorek 2 – bodová metoda, leptání Nital 10 s.  
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3.5. RTG difrakční analýza 

Měření podílu zbytkového austenitu RTG difrakční analýzou bylo provedeno na 

Hornicko-geologické fakultě. Obsah zbytkového austenitu byl změřen na přístroji Bruker-

AXS D8 Advance, záření CoK𝛼/Fe filtr, napětí 40 kV a proud 40 mA. Pro další kvantitativní 

vyhodnocení byla použita databáze difrakčních dat PDF-2, verze 2011 (International Centre 

for Diffraction Data, Pensylvania, USA). U vzorku 2 byl naměřen vyšší podíl zbytkového 

austenitu, a to 24,73 %, oproti vzorku 1, kde byl naměřen podíl zbytkového austenitu 21,81 % 

(tabulka 15). Z přiložených RTG difrakčních záznamů je patná vyšší intenzita píků u vzorku 2 

(Obr. 3.31 a Obr. 3.32). Atypicky široké píky Fe − α ukazují na poměrně vysoké mikronapětí, 

které mohlo být způsobeno mechanickou přípravou metalografických výbrusů. 

 

Tabulka 15 Výsledky měření RTG difrakce. 

Podíl fáze % 

 Vzorek 1 Vzorek 2 

𝑭𝒆 − 𝜸 21,81 24,73 

𝑭𝒆 − 𝜶 78,19 75,27 
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Obr. 3.31: Vzorek 1 – RTG difrakční záznam. 

 

Obr. 3.32: Vzorek 2 – RTG difrakční záznam. 
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3.6. Porovnaní výsledků obrazové analýzy a RTG difrakce 

Pro porovnání metod vyhodnocení podílu zbytkového austenitu byly použity tři leptadla 

(Nital, LePera, Korka) a tři metody (digitální obrazová analýza, bodová metoda, RTG 

difrakční analýza). V průběhu práce bylo zjištěno, že nejvhodnějším leptadlem je Nital. 

Intenzita leptání však významně ovlivňuje výsledné hodnoty podílu zbytkového austenitu 

a nevhodným naleptáním lze dosáhnout výrazné chyby měření. To se projevilo zejména po 

leptání v leptadle LePera a Korka, kde se nezajistil vhodný kontrast mezi martenzitem 

a zbytkovým austenitem a zjištěné výsledky nemohou být brány jako relevantní. 

Z tabulky 16 je patrné, že nejlepší shody podílu zbytkového austenitu se dosáhlo 

u vzorku 1 po leptání v Nitalu po dobu 6 při použití různých metod obrazové analýzy 

a získané hodnoty odpovídají také výsledkům RTG difrakční analýzy. 

Ve všech způsobech hodnocení podílu zbytkového austenitu je možné zatížit získané 

výsledky určitou chybou. Při hodnocení bodovou metodou mohou být výsledky ovlivněny 

subjektivním faktorem. Při hodnocení v programu Image Pro Analyzer mohly být výsledky 

ovlivněny úpravou obrazu delinearizačním filtrem nebo může dojít k nepřesnostem při 

nastavení prahování.  

 

Tabulka 16 Porovnání výsledků hodnocení podílu zbytkového austenitu. 

Podíl zbytkového austenitu v % 

Leptadlo Způsob vyhodnocení Vzorek 1 Vzorek 2 

Nital 6s Automatické prahování 22,51 - 

Nital 10s Automatické prahování 15,91 17,95 

LePera Automatické prahování 19,25* 24,24* 

Korka Automatické prahování 24,79* 22,65* 

Nital 6s Manuální prahování 19,35 - 

Nital 10s Manuální prahování - 16,18 

Nital 6s Bodová metoda 22,76 - 

Nital 10s Bodová metoda 15,89 13,40 

- RTG difrakční analýza 21,81 24,73 

* nerelevantní 

  



52 

 

4. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo hodnocení podílu zbytkového austenitu různými 

metodami v cementační vrstvě oceli jakosti 16MnCr5, která byla cementovaná a následně 

tepelně zpracovaná. Podíl zbytkového austenitu byl stanoven metalograficky pomocí 

obrazové analýzy a RTG difrakční analýzou.  

Teoretická část byla věnována tepelnému zpracování oceli, popisu martenzitické 

přeměny, zbytkovému austenitu, cementační vrstvě a metodám obrazové analýzy. 

V praktické části byl hodnocen vliv přípravy vzorku na výslednou hodnotu podílu 

zbytkového austenitu v cementační vrstvě a byly porovnány různé metody hodnocení 

zbytkového austenitu, tj. obrazová analýza a RTG difrakční analýza.  

Při použití digitální obrazové analýzy byl použit delinearizační filtr, který zvyšuje 

ostrost profilu hladin šedi. Velmi významnou roli při hodnocení zbytkového austenitu 

obrazovou analýzou hraje příprava vzorku, tj. výběr vhodného leptadla a doba naleptání. 

V této práci byla použita tři leptadla a nejvhodnějším pro danou ocel se jevilo leptadlo Nital. 

Výsledky měření ovlivňuje také výběr metody automatického nebo manuálního vyhodnocení 

v programu Image Pro Analyzer. Pokud byla mikrostruktura dobře metalograficky připravena, 

automatickým prahováním se získaly srovnatelné výsledky s bodovou metodou a RTF 

difrakční analýzou.  

V závěru je možné konstatovat, že ani jedna z popsaných metod není univerzální 

metodou zjištění podílu zbytkového austenitu v cementační vrstvě a značnou roli hraje 

příprava vzorku a metoda hodnocení.  
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