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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá oblastí kombinovaných povrchových úprav 

nástrojových ocelí. V úvodu jsou popsány základní skupiny nástrojových ocelí a degradační 

procesy s kterými se tyto oceli v průběhu provozu potýkají. Hlavní pozornost je věnovaná oceli 

QRO90 Supreme u nichž jsou rozvedeny výhody a použití v praxi.  

Další část je věnovaná povrchovým úpravám, konkrétně laserovému kalení a plazmové 

(iontové) nitridaci. Důraz je kladen na přednosti těchto technologií a principy na jakých fungují.  

Praktická část je zaměřena na vývoj mikrostruktury a tvrdosti v závislosti na typu 

použité úpravy. Jednotlivé technologie jsou kombinovány a následně hodnoceny z hlediska 

nejlepšího vlivu na samotný povrch. U vzorků rovněž proběhl tribologický výzkum založený 

na metodě PIN-on-DISC. Výstupem zkoumání je zhodnocení všech testovaných vzorků a 

posouzení nejvíce vhodné metody. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the area of combined surface treatment of tool steels. The 

introduction is dedicated to describe basic groups of tool steels and their degradation processes 

which they encounter during service. The main attantion is focused on QRO90 Supreme tool 

steel. Thesis summarizes benefits and use of this steel in work field. 

Next part iscommited to surface treatment, namely laser quenching and plasma 

nitriding. Emphasis is placed on the benefits of these technologies and the principles on which 

they function. 

The practical part focuses on the development of microstructure and hardness, 

depending on the type of surface treatment used. Individual technologies are combined and 

subsequently evaluated for the best surface outcome. Tribological research based on the PIN-

on-DISC method was also performed on the samples. The result of the study is the evaluation 

of all tested samples and the assessment of the most appropriate method. 

 

KEY WORDS 

tool steel, QRO90 Supreme, heat checking, surface treatment, laser hardening, plasma 
nitriding, tribology, wear behaviour 
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Seznam použitých symbolů 

Označení Jednotka Název 

 

HB, HV, HRC 

  

Tvrdost podle Brinella, Vickerse, Rockwella 

T °C Teplota 

Ø mm Průměr 

ρ kg/m3 Hustota 

E MPa Modul pružnosti 

λ W/m · °C Tepelná vodivost 

Rm MPa Pevnost v tahu 

Rp0,2 MPa Mez pružnosti 

α(T) K-1 teplotní koeficient materiálu 

ε [-], % Deformace 

l μm Hloubka, vzdálenost 

p Pa Tlak 

U V Napětí 

mA/cm2  Proudová hustota 

λ W/m2·K Tepelná vodivost: 

P W Výkon laseru 

ε  Emisivita 

v mm/s, cm/s Rychlost 

F N Síla 

r mm Poloměr 

V mm3 Objem 

L N Normálové zatížení 

S m Dráha 

W (mm3/N·m) · 10-4 Koeficient opotřebení 

KL, N  Kaleno laserem, Nitridováno 

ZM  Základní materiál 

HAZ  Heat affected zone 

TOZ  Tepelně ovlivněná zóna 
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Úvod 

Tato práce se zabývá povrchovými úpravami oceli QRO90 Supreme. Na nástrojové 

oceli jsou stále kladeny vyšší požadavky nejen na jejich životnost, ale také na jejich užitné 

vlastnosti. Pomocí klasických technik tepelného zpracování není často reálné toho dosáhnout, 

a proto jsou hledány další možnosti méně konvenčních opracování, kterými se lze snáze 

přiblížit novým nárokům.  

Cílem předložení diplomové práce je studium povrchových úprav oceli QRO90 

Supreme, nalezení optimalizovaného způsobu povrchového zpracování pro zvýšení parametrů 

vybraných mechanických vlastností a zjištění vlivu tvrdosti na tribologické vlastnosti materiálu. 

V úvodu práce jsou popsány základní charakteristiky oceli a působení různých vlivů na 

životnost oceli. Dále diplomová práce pokračuje popisem povrchových úprav nástrojových 

ocelí a jejich vlivem na životnost. V praktické části jsou porovnávány vzorky oceli QRO90 

Supreme po různých typech povrchových úprav. Závěr je věnován tribologickému rozboru a 

analýze dosažených výsledků. 
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1 Charakteristika materiálu QRO90 Supreme 

Ocel QRO90 Supreme se řadí mezi prémiové oceli určené pro práci za tepla. Své využití 

nachází především při tváření hliníku, mosazi a bronzu, ale lze ji také použít pro tváření 

měkkých ocelí. Hlavními legujícími prvky jsou chrom, molybden a vanad viz. Tab. 1 [1]. 

Chróm a molybden zvyšují pevnost za tepla. Vanad také zvyšuje pevnost za tepla, ale ještě 

přispívá k vyšší odolnosti proti opotřebení, popouštění a přehřátí. Díky ideální kombinaci 

těchto prvků lze dosáhnout těchto vlastností: 

 

 Vysoké tvrdosti, a to i při vyšších teplotách; 

 Vyšší tepelné vodivosti, než je běžné u ocelí podobného typu; 

 Dobré obrobitelnosti; 

 Vynikající houževnatost a tažnost;  

 Vhodnosti pro tepelné zpracování. 

 

Především kombinace vysoké pevnosti za tepla, tepelné vodivosti a odolnosti proti 

popouštění nám zajišťuje vysokou životnost nástroje. Ocel je dodávána v měkce žíhaném 

stavu o tvrdosti cca 180 HB [1]. V Tab. 2 jsou uvedeny ekvivalenty oceli QRO90 Supreme 

v mezinárodních normách. 

  Tab. 1 Chemické složení oceli QRO90 Supreme, hm. % [1] 

Chemické složení C Si Mn Cr Mo V 

Procentuální zastoupení prvků [%] 0,38 0,3 0,75 2,6 2,25 0,9 

 

  Tab. 2 Převodní tabulka oceli QRO90 Supreme a dodávaný stav [3] 

Norma W.Nr. AISI ČSN 

Označení 1.2365 H10 19 541 

Dodávaný stav Měkce žíhané, cca 180 HB 
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1.1 Nástrojová ocel 

Nástrojové oceli, mezi které patří i QRO90 Supreme, se používají pro dvě základní 

technologie, zápustkové kování a lití do forem. Obě technologie se vyznačují tím, že nástroj 

udává konečnou podobu finálního produktu a jsou hojně využívány pro tvarově složité výrobky 

bez potřeby dalšího obrobení - viz. Obr. 1. Tvarově přesné nástroje jsou nákladné na výrobu a 

tyto musí být vyrobeny ze speciálního typu oceli. 

Charakteristickým znakem oceli používané pro tváření za tepla je odolnost proti 

kombinaci vysokých teplot, tlaku a oděru [1, 2]. Všechny nástrojové oceli pro práci za tepla 

jsou používány v kaleném a popouštěném stavu. Nástrojová ocel si musí zachovat vysokou 

pevnost za tepla, tvárnost, houževnatost, tepelnou vodivost, creepovou pevnost, odolnost proti 

popuštění a nízkou tepelnou roztažnost až do teplot 550 / 650 °C [4, 5]. 

K zachování vlastností až do vyšších teplot je využíváno efektu sekundární tvrdosti. 

Sekundární tvrdosti je docíleno pomocí silných karbidotvorných prvků jako je chrom, wolfram 

molybden a vanad [3, 4]. Tyto prvky precipitují v nástrojových ocelích vystavených vysokým 

teplotám a následně zvyšují tvrdost ocelí a zpomalují změkčení. 

 

 

Obr. 1 Model licí formy firmy UDDEHOLM [2] 
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1.1.1 DĚLENÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO PRÁCI ZA TEPLA 

Podle amerického institutu pro železo a ocel je QRO90 Supreme označována jako 

nástrojová ocel AISI typu H, konkrétně H10 (viz. Tab. 2, 3). Poznávacím znakem ocelí typu H 

je nízký obsah uhlíku, vysoká tvrdost za vyšších teplot a odolnost proti opotřebení [3, 4]. Typ 

H je rozdělen do tří podskupin: 

I. Ocel pro práci za tepla legovaná chromem 

Jedná se o velmi adaptivní ocel. Využití nachází u všech druhů vysokoteplotních 

operací. Nejvíce se používá k protlačování hliníku a hořčíku, ale také k lití do forem. Spojením 

chromu, molybdenu, křemíku a vanadu vznikne dobře prokalitelná ocel v oleji nebo na 

vzduchu. Oceli tohoto typu se vyznačují vysokou tvrdostí za zvýšených teplot, odolnosti vůči 

popuštění, značnou houževnatostí a dobrými plastickými vlastnostmi jak při pokojových, tak 

vyšších teplotách. Kromě toho má ocel dobrou odolnost proti únavovému praskání za vysokých 

teplot a nízkou citlivost vůči rychlým změnám teplot. Skvěle se hodí pro nástroje chlazené 

vodou. 

II. Ocel pro práci za tepla legovaná wolframem 

Ocel legovaná wolframem se hodí pro hlubokotažné a protlačovací operace za velmi 

vysokých teplot. Je vhodná pro protlačování mosazi, slitin hliníku, niklu a oceli. Použití nachází 

i v podobě zápustkových forem. 

III. Ocel pro práci za tepla legovaná molybdenem 

Tato ocel se velmi podobá oceli legované wolframem. Obě oceli projevují identické 

charakteristiky a také použití. Molybdenová ocel je oproti wolframové značně levnější. Obsah 

molybdenu a nízký podíl uhlíku zaručují vyšší odolnost proti praskání povrchu za vysokých 

teplot. Molybdenová nástrojová ocel má lepší tepelnou vodivost než chrom-molybdenová ocel, 

ale při změnách teplot se tento parametr snižuje. Například vodivost feritových ocelí je vyšší 

než u austenitických ocelí, ale při vysokých teplotách okolo 800 °C je vodivost obou ocelí téměř 

totožná [4].  
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            Tab. 3 Rozdělení nástrojových ocelí  

Označení oceli Legující prvek 

H 10, H11, H12, H13 Chrom, Molybden 

H14, H16, H19, H23 Chrom, Wolfram 

H20, H21, H22, H24, H25, H26 Wolfram 

H15, H41, H42, H43 Molybden 

 

1.2 Výroba oceli QRO90 Supreme 

Ocel QRO90 Supreme byla vyvinuta za účelem vyšší výkonosti při tváření za tepla. 

Supreme ve jménu značí výrobní proces oceli. V něm je zahrnuto elektrostruskové přetavování 

[1].  

Elektrostruskové přetavování (ESR) je metalurgický proces, který spočívá v tavení tavné 

elektrody. Elektroda se ponoří do struskotvorné lázně a vpustí se do ní proud. Proud začne 

procházet elektrodou, struskou a tvořícím se ingotem [6]. Z elektrody začne odkapávat kov. 

Kapky kovu projdou struskou a tím se tekutý kov odsíří a deoxiduje. Kov poté putuje do 

krystalizátoru, kde tuhne. Během ESR je ocel očištěna od nežádoucích nekovových vměstků, 

jako jsou sulfidy a karbidy. 

 

Celý proces výroby oceli se skládá z těchto částí: 

1. Natavení v obloukové peci; 

2. Lití spodem; 

3. Elektro – strukturní přetavení; 

4. Válcování nebo kování; 

5. Tepelné zpracování; 

6. Obrábění. 

Díky této technologii výroby ocel získává homogenní strukturu s minimálním počtem vměstků 

a vad, vysokou pevnost za tepla, tepelnou vodivost a také odolnost proti popuštění [1]. 
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1.3 Vlastnosti oceli QRO90 Supreme 

Základní fyzikální a mechanické vlastnosti jsou uvedeny v Tab. 4 a Tab. 5. Jednotlivé 

vlastnosti byly testovány na vzorcích odebraných ze středu tyče (Ø356 x 127 mm). Vzorky byly 

zakaleny po dobu 30 min při teplotě 1030 °C, poté ochlazeny na vzduchu a popuštěny dva krát 

po dvou hodinách při teplotě 645 °C, aby bylo dosaženo tvrdosti 45±1 HRC [1]. 

Tab. 4 Fyzikální vlastnosti oceli QRO90 Supreme [1] 

Teplota 20 °C 400 °C 600 °C 

Hustota [kg/m3] 7800 7700 7600 

Modul pružnosti [MPa] 210000 180000 140000 

Součinitel tepelné 

roztažnosti od 20 °C 
- 12,6 · 10-6 13,2 · 10-6 

Tepelná vodivost W/m · °C  - 33 33 

 

         Tab. 5 Mechanické vlastnosti oceli QRO90 Supreme [1] 

Tvrdost [HRC] 48 45 40 

Pevnost v tahu Rm [MPa] 1620  1470  1250  

Mez pružnosti Rp0,2 [MPa] 1400  1270  1100  

1.4 Aplikace 

Ocel QRO 90 Supreme vykazuje velmi dobrou stabilitu při zvýšených teplotách. Lze ji 

proto použít pro výrobu forem určených pro tlakové lití, resp. aplikovat obecně při tváření 

materiálu za tepla [1, 2, 4]. 

1.4.1 FORMY 

QRO90 Supreme nalezla své využití v podobě forem určených pro lití neželezných kovů 

jako je hliník, měď a mosaz. V tomto odvětví nemá QRO90 Supreme konkurenci [1, 2]. Díky 
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vysokoteplotní pevnosti minimalizuje možnost prasknutí formy při vyšších teplotách a tím 

prodlužuje životnost formy. Vysoká teplotní vodivost zkracuje dobu cyklu lití.  

Zkráceně lze říci, že ocel QRO90 je používaná především tam, kde potřebujeme 

odolnost proti iniciaci trhlin za tepla, erozi a ohýbání [1, 2]. Tomuto faktu odpovídají i vyrobené 

nástroje z této oceli. Mezi ně patří jádra, hrotové podpěrky jader, malé formy, vtoková pouzdra 

a různé typy pohyblivých částí pro lití mosazi, hliníku a mědi.  

1.4.2 NÁSTROJE PRO PROTLAČOVÁNÍ A PROTAHOVÁNÍ 

Ocel QRO90 Supreme je vhodná pro protlačování a protahování větších sérií výrobků, 

tedy tam, kde množství vyrobených kusů překračuje životnost běžné oceli. Často se používá u 

velkých sérií výrobků s jednoduchým profilem, kde by mohlo docházet k praskání matric.  

Dále se používá v případě tenkostěnných profilů se složitějšími tvary a pro slitiny, které 

se obtížně lisují. V případě lisovaní je ocel QRO90 Supreme používána pro malé a střední 

nástroje určené pro lisování bronzu a oceli [1]. Mezi operace, které je možno provádět, patří 

tváření za tepla, protlačování za tepla, pěchování a lisování prášků a procesy u kterých je 

potřeba intenzivně chladit nástroj. 

1.5 Životnost nástroje 

Životnost a použití nástrojové oceli je často limitované termomechanickým namáháním 

a odolností proti iniciaci trhlin [2, 4, 5]. 

Teplotní únava je jedním z faktorů omezujících životnost povrchu nástroje. Biaxiální 

tepelné namáhání a napětí způsobují praskání nástrojů. Během tváření přichází povrch nástroje 

do styku s rozžhaveným polotovarem a dochází k rychlému nárůstu jeho teploty nástroje. 

Polotovar je nástrojem tvářen a poté následuje prodleva, kdy je potřeba výrobek vyjmout z např. 

z matrice [7]. Během této prodlevy opět dochází k rychlému ochlazení nástroje. Ochlazení je 

ještě znásobeno při používání mazacích kapalin. Povrch je tedy namáhán tlakovým zatížením 

při poklesu teploty (tlakový tepelný šok). Pokud teplota nástroje stoupá, dochází k zatížení 

v tahu (tahový teplotní šok) [8]. Tento fenomén je silně ovlivněn stavem povrchu ještě před 

samotným použitím, a proto je důležité povrch před použitím zpevnit. V potaz musíme také 

vzít předchozí operace provedené na nástroji, tj. obrábění, frézování a leštění. Obrobení nástroje 

způsobuje odlišnosti v drsnosti povrchu, mikrostruktuře, tvrdosti a také může způsobit lokální 

vznik napětí [8]. Zpevnění a správná volba úpravy povrchu nám tedy zvýší odolnost proti 



 

8 
 

teplotním rázům, životnost, odolnost proti vzniku trhlin a částečně odstraní poruchy vzniklé při 

výrobě nástroje. 

1.5.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJE NEBO FORMY 

I. Materiál 

Prémiové nástrojové oceli disponují odolností proti iniciaci trhlin při vyšších teplotách, 

díky zvýšené tvrdosti. Trhlina, která v takovéto oceli vznikne, má ovšem větší rozsah než u 

běžné oceli. 

Odolnost proti iniciaci trhlin je ovlivněna množstvím nekovových inkluzí, segregacemi 

a homogenitou celkového materiálu např. rozdělením karbidů v matrici [9]. Míra odolnosti 

proti iniciaci trhlin při zvýšených teplotách je upřednostňována u ocelí s vyšší tvrdostí, mezí 

kluzu, odolnosti proti popuštění, tažností a vysokou teplotní vodivostí. 

II. Obrobení  

Proces obrábění se většinou skládá z frézování, broušení, leštění, soustružení, případně 

elektrojiskrového obrábění. Tyto technologie jsou použity samostatně nebo v kombinaci.

  

Na konečné podobě povrchu záleží odolnost proti iniciaci trhlin při vyšších teplotách. 

Odolnost je také závislá na změnách tvrdosti obrobku [9]. U obrobeného materiálu může 

docházet k lokálním změnám tvrdosti, drsnosti, úrovně napětí a mikrostruktury. 

III.  Povrchové úpravy 

Nitridace, chemická depozice z plynné fáze a jiné povrchové úpravy vylepšují vlastnosti 

nástroje. Různé typy nitridace dávají materiálu rozdílnou tvrdost, hloubku tvrdosti a 

mikrostrukturu. Chemická depozice z plynné fáze ochraňuje materiál pro popuštění a přehřátí 

[9]. 

IV. Údržba nástroje 

Údržba nástroje je jednou z možností, jak zvýšit životnost nástroje a částečně omezit 

možnost výskytu trhlin za vyšších teplot.  

Tepelné cykly, kterými je nástroj během svého života zatěžován, vedou k akumulaci 

tahových a plastických napětí [9]. V tomto případě je příznivé nástroj podrobit kuličkování. 
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Kuličkování do povrchu nástroje přivede tlakové napětí, zvýší tvrdost již namáhaného povrchu 

a také uzavře již existující trhlinky.  

V. Koroze licích forem 

Koroze vznikající v licích formách je definována jako poškození vznikající při interakci 

tekutého kovu s povrchem formy. Fundamentální roli hraje teplota a rozpustnost chemických 

prvků, které jsou obsaženy v roztaveném kovu.  

Koroze je řízena tvorbou intermetalických fází a lze ji přirovnat k lepení [10]. Při 

iniciaci trhlin za vysokých teplot vniká roztavený kov pod tlakem do nově vzniklé trhliny, kde 

následně tuhne. Následná nehomogenita poškozuje jak formu, tak odlitek. 

Princip koroze: 

i. Koroze formy vzniká nejčastěji při použití kapalného kovu, ve kterém jsou 

rozpustné prvky použité pro legování formy; 

ii. Povrch formy zoxiduje vlivem vysokých teplot; 

iii. Na povrchu se mohou zformovat intermetalika.  

 

VI. Abraze 

Abraze je způsobena přítomností tvrdých částic, které brousí a vyhlazují povrch licích 

forem. Tlak vstřikovaného materiálu a jeho teplota předurčují opotřebení formy. Abrazí jsou 

nejvíce ohroženy části forem, kde je vytvářeno největší tření. Velikost tření závisí na geometrii, 

ale obecně lze říci, že vyšší tření vznikají v kontinuálních změnách průřezů a v ostrých hranách. 

Dopad abraze je možné překonat zvýšením tvrdosti povrchu, např. PVD povlak může dosahovat 

tvrdosti 2200 HV a více, což je dvojnásobná tvrdost, jakou lze docílit pomocí nitridace [4, 10]. 

VII. Eroze 

Eroze nastává, když dochází k velmi rychlému toku roztaveného kovu vzhledem 

k povrchu formy nebo nástroje [4, 10]. Základní mechanismy eroze lze shrnout do následujících 

bodů: 

i. Formování jamek a důlků na povrchu nástrojové oceli vlivem nárazu 

roztaveného kovu; 

ii. Kavitace, tj. lokální výkyvy tlaku způsobené tvorbou a zánikem bublinek 

v roztaveném kovu; 
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iii. Vznik pevné eroze, během plnění formy způsobená nárazem pevných částic 

(oxidické částice, kovové částice, nečistoty). 

 

VIII. Teplotní šok 

Při kontaktu roztaveného materiálu s formou dochází k zahřátí povrchu a zvětšení 

objemu materiálu. Zvětšení objemu vyvolává tlakové síly. Po vyjmutí odlitku dochází 

k náhlému ochlazení formy a ke kontrakci tahových sil. Ochlazení formy by nemělo být 

prováděno, pokud teplota materiálu přesahuje hranici 150-200 °C [4]. Formu je před použitím 

doporučeno předehřát na 300 °C, aby se snížila křehkost způsobená teplotními změnami. 

Předehřátí také snižuje teplotní gradient mezi povrchem formy a roztaveným materiálem. 

 

1.5.2 JAK PŘEDCHÁZET VADÁM A POŠKOZENÍ NÁSTROJE NEBO FORMY 

I. Přehřátí 

Přehřátí se projevuje selháním formy v oblasti hran. Je způsobeno fúzí hranic zrn 

v oblasti hran, kde je materiál vystaven po dlouhou dobu příliš vysokým teplotám. Materiál 

nesmí být vystavován teplotám vyšším, než je nutné. Pro jejich optimalizaci je potřeba řídit se 

technickými tabulkami poskytnutými výrobcem. 

II. Trhliny způsobené kalením 

 

a) Trhliny vzniklé během kalení 

Trhliny vznikající během kalení jsou způsobeny nedokončenou strukturní přeměnou 

nebo přítomností residuálního austenitu. Dalším důvodem může být stále probíhající strukturní 

transformace na konci kalení. Vzniku trhlin také napomáhá přítomnost ostrých hran v 

tvarově měnících se částech formy.  

Nedokončenou strukturní přeměnu je možné odstranit podchlazením během kalení [4]. Při 

probíhající transformaci na konci kalení je potřeba okamžitě začít popouštět. Pokud jsou 

přítomny ostré hrany, je nutné zvolit mírnější ochlazování.  
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b) Neregulérně vzniklé trhliny 

Neregulérně vzniklé trhliny jsou způsobeny nerovnoměrným ohříváním nebo přehřátím. 

Před dosažením austenitizační teploty musí být materiál předehříván s prodlevami. Snížením 

austenitizační teploty se vyhneme přehřátí materiálu. 

III. Popouštěcí trhliny  

Popouštěcí trhlina se projevuje jako velmi tenká a rovná diskontinuita [4]. Vzniká 

náhlou změnou teploty při zavádění formy do pece. Předehřátím s prodlevami se snižuje napětí 

vyvolané po zavedení formy do pece. 

IV. Oduhličení 

Nástrojová ocel, která přijde do kontaktu s oxidační atmosférou při vysoké teplotě, 

ztratí část obsahu uhlíku ze svého povrchu. Prevencí je správné obrobení formy a použití pece 

s řízenou atmosférou.  

V. Deformace 

Změna počátečního tvaru a rozměrů souvisí s nerovnoměrným zahříváním nástrojové 

oceli, příliš rychlým ochlazením nebo pnutím zanechaným po obrábění. V případě deformace 

je nutné provést předehřátí. Teplota předehřátí nesmí přesáhnout 50 °C/h [4]. Po předehřátí 

musí následovat homogenizační pauza. Ochlazení je výhodnější provádět v oleji nebo cirkulací 

vzduchu.  

VI. Vnitřní vady 

Póry a kavity jsou způsobeny nevhodnou volbou stupně protváření. Pro kované výrobky 

je nutno zvolit redukční poměr ≥ 3:5:1 a pro válcované výrobky ≥ 6:1 [4]. Dutiny znamenají 

vadnou technologii výroby oceli a mohou být opraveny svařováním TIG nebo MMA. Prevencí 

je použití oceli, které byla vyrobena pomocí technologie ESR nebo VAR za použití vakua [1, 

4].  

VII. Nestejnoměrná tvrdost povrchu 

Nízká nebo nestejnoměrná tvrdost může být známkou oduhličení, nedosažení 

austenitizační teploty, použití neadekvátních teplot při tepelném zpracování, nedostatečné 
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kalení, nevhodné ochlazování a nevhodné teplota popouštění. Doporučená doba pro kalení je 

½ hodiny při vhodné teplotě na 25 mm tloušťky. Na konci kalení nesmí lázeň (olej, polymer, 

voda) přesahovat hranici 49 °C [4, 5]. 

Vysoká tvrdost poukazuje na možný výskyt segregací nebo nízkých popouštěcích teplot. 

V takovém případě musí být ocel homogenizačně žíhána ještě před kalením.  

 

1.5.3 ÚNAVOVÉ PRASKÁNÍ POVRCHU ZA VYSOKÝCH TEPLOT 

Únavové praskání povrchu je jedním z limitních faktorů nástroje. Roztavený kov (např. 

kov na bázi mědi, zinku nebo hliníku) je vháněn pomocí tlaku za vysoké rychlosti do formy. 

Forma je vnitřně ochlazována a kov jí musí dostatečně vyplnit. Celý proces probíhá v řádech 

milisekund. Vnitřní chlazení formy a vysoká rychlost vstřikování kovu umožňují vyrábět 

tenkostěnné komplexní výrobky s vysokou mírou výrobní sazby (až 100 odlitků během 1 

hodiny) [7]. Po solidifikaci kovu je forma otevřena a odlitek je vyjmut. Během lití je forma 

předehřáta na teplotu v rozmezí 250-300 °C nebo 300-350 °C. U hliníkových slitin dosahuje 

rychlost vstřikování až 20-60 m/s a teplota kovu se pohybuje okolo 700 °C [5, 7, 8]. Měděné 

slitiny májí oproti hliníkovým odlišnou rychlost vstřikování, zhruba 1-10 m/s a teplota slitiny 

může vystoupit až na 970 °C. Pro tyto účely byly vyvinuty speciální slitiny jako je AISI H11, 

H13, H20, H21 nebo H22 [12, 15]. QRO90 Supreme je vylepšeným ekvivalentem AISI H10. 

Praskání povrchu nástroje za vysokých teplot je u lití častým a nejvíce limitujícím 

jevem, ale ne jediným [15]. Mezi další patří koroze, eroze a lokální adhese litého kovu [4, 7, 

8]. Jak už bylo zmíněno, praskání povrchu je způsobeno rychle se měnícími teplotními cykly, 

které se nejvíce projevují na povrchu, kde dochází k přímému styku nástroje s žhavým kovem. 

Rychlá změna teploty vyvolává napětí, dostatečná ke vniku a iniciaci plastického napětí [15]. 

Při vysoké produkci je nástroj podroben desítkám teplotních cyklů během hodiny. Praskliny na 

povrchu se mohou začít projevovat po překročení hranice 1000 cyklů, a tudíž se řadí do 

nízkocyklové únavy (<103-104 cyklů).  

Studie [7] uvádí, že ocel AISI H13 Premium, která byla podrobena procesům iniciujícím 

praskání povrchů začala vykazovat významné poškození při 35000 až 38000 cyklech. Do formy 

byl aplikován hliník o teplotě 671 °C. Forma byla chlazena olejem a udržována na teplotě 260 

°C. Hliník byl ve formě pozdržen po dobu 95 s. Ocel je při tom navrhnuta až na 80000 cyklů. 

Oxidace a creep mohou také zásadně přispět k praskání povrchu [4, 11, 12]. Teplotní 

únavové praskání se projevuje jako síť prasklin na povrchu nástroje a praskliny pronikají do 
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limitované povrchové vzdálenosti. Síť prasklin se projevuje také na površích výrobků a 

znamená vyšší výrobní náklady.  

Boridy, karbidy a nitridy jsou důležitou součástí nástrojových ocelí a jejích povrchů. 

Vyznačují se vysokou tvrdostí, odolností proti opotřebení a chemickou inertností. Bylo 

dokázáno, že zvyšují odolnost proti erozi, korozi a snižují lokální adhesi kovu na povrchu 

nástroje nebo formy. Podle studie [11] jsou materiály zpevněné karbidy, boridy a nitridy stejně 

nebo ještě více náchylné k únavovému praskání povrchu. Mechanismus únavového praskání 

povrchů za vysokých teplot ještě nebyl plně prozkoumán. 

 

1.5.4 NAPĚTÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV BĚHEM ÚNAVOVÉHO NAMÁHÁNÍ ZA VYSOKÝCH 

TEPLOT 

Podle [13] tepelná deformace povrchu vystavuje povrchovou vrstvu cyklickému 

namáhání. Deformace odpovídající tomuto namáhání je definována jako mechanická 

deformace označovaná 𝜀 . Růst a nukleace trhliny jsou determinovány kolísáním v 𝜀 . 

Podobně je tomu i v případě teplotní deformace 𝜀  (1). Teplotní deformace je definována jako 

napětí bez omezení [11-13]. Tato deformace je stanovena z teplotního koeficientu materiálu 

𝛼(𝑇) a minimální teploty povrchu 𝑇  jak je uvedeno v rovnici: 

𝜀 (𝑇) =  𝛼(𝑇)(𝑇 − 𝑇 )                                                         (1) 

Mechanickou deformaci (2), vznikající v jakékoliv částí teplotního cyklu, je možno 

odvodit z odpovídajících hodnot povrchového teplotního cyklu, koeficientu tepelné roztažnosti 

materiálu a povrchové deformace 𝜀  rovnice: 

𝜀 (𝑇) =  𝜀 (𝑇) − 𝜀  (𝑇)                                                  (2) 

Pomocí tenzometrů zaznamenávajících deformaci povrchu a výše uvedených dvou 

rovnic, je možné odvodit tři vznikající typy deformací (𝜀 , 𝜀  , 𝜀 ). Tyto deformace 

vznikají během teplotního cyklování. Pro ocel QRO90 je minimální mechanická 

deformace 𝜀  pro každý cyklus při teplotě 700 °C okolo -0.57±0,06 % pro všechny 

rovnovážné teplotní cykly až do T = 700 °C, což se shoduje s maximální teplotou povrchu [13]. 

Teplotně indukované mechanické deformace (Obr. 2) představují tlakové a tahové napětí 

vyvolané v povrchové vrstvě. Velikost tahového napětí během chlazení nemusí přesáhnout 

počáteční mez kluzu nástrojové oceli během teplotního cyklu, ale přesto může vzniknout 
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mnoho teplotních prasklin v oblasti nízko cyklové únavy. Přítomnost lokálních napěťových 

koncentrátorů může způsobit překročení meze kluzu. Ocel, která je pravidelně vystavována 

tepelnému zatížení postupně degraduje a s ní tvrdost povrchu a mez kluzu [4, 13]. Po čase se 

začne v oceli akumulovat cyklické napětí, které vyústí v plastickou deformaci [15].  

 

 

1.5.5 POROVNÁNÍ JAKOSTI OCELI QRO90 SUPREME S JINÝMI NÁSTROJOVÝMI OCELEMI  

V následující části bude ocel QRO90 Supreme porovnávána s podobnými typy 

nástrojových ocelí. Oceli budou zkoumány z materiálového a povrchového hlediska, 

výhodnosti různých technologií obrábění, odolnosti proti iniciaci trhlin, odolnosti proti 

popuštění a zachování tvrdosti při zvýšených teplotách. 

1.5.6 POROVNÁNÍ OCELI QRO90 SUPREME S OCELEMI AISI H13, ORVAR SUPREME, 

VIDAR SUPREME 

V práci [9] je uvedena metoda hodnocení odolnosti proti vzniku trhlin za vysokých teplot. 

Všechny nástrojové oceli pro práci za tepla byly nejdříve zahřáty na teplotu 1020 °C (VIDAR 

Supreme 1010 °C) a poté ochlazeny na vzduchu, aby bylo docíleno podobné tvrdosti (45–50 

HRC) u všech testovaných vzorků. Všechny zkoušky byly provedeny za účelem zjištění 

odolnosti proti iniciaci trhlin. 

Obr. 2 Příklad reakce povrchu materiálu QRO90 Supreme na tepelné cyklování 
            do 700 °C. Cyklování probíhalo na vzduchu za rovnovážných  
            teplotních podmínek [13] 
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1.5.7 HODNOCENÍ ODOLNOSTI MATERIÁLU PROTI INICIACI TRHLIN 

Každá nástrojová ocel musí mít vysokou houževnatost s dobrou odolností proti iniciaci 

trhlin. Test odolnosti proti iniciaci trhlin je prováděn na površích všech vzorků. Každý povrch 

je zahřívaný na určitou teplotu. Poté je ochlazen v intervalech: 5 s ve vodě nebo 50 s na 

vzduchu. Po ochlazení jsou vzorky opět ohřáty. Tento proces se několikrát opakuje podle typu 

vzorků. Po dokončení zkoušky se na vzorku objeví praskliny. Tyto jsou poté porovnávány podle 

schémat, která lze vidět na Obr. 3. Hodnotí se četnost trhlin a nejdelší trhlina na vzorku. Každý 

vzor schématu představuje limit trhlin pro určitou technologii. Například vzory 5 a 6 jsou 

limitní pro čelisti vhodné k lití mosazi a vzory 2 a 4 pro lití hliníku [9]. Nakonec se vzorkům 

udělí hodnocení. Čím vyšší číslo hodnocení, tím více trhlin vzorek obsahuje. Obr. 4 a 5 

znázorňují vyšší hodnoty pevnosti za tepla, odolnosti proti popuštění a zvýšenou tepelnou 

vodivost (ilustrováno koeficientem odolnosti proti vzniku trhlin) oceli QRO90 Supreme 

v porovnání s dalšími nástrojovými ocelemi.  

Laboratorní metody vyvinuté pro hodnocení odolnosti materiálu proti vzniku trhlin se 

mohou lišit např. [8] používá pro testování vysokofrekvenční indukční ohřev. Trubkové vzorky 

s různými tloušťkami stěn jsou vnitřně chlazeny vodou a povrchově ohřívány a ochlazovány 

stlačeným vzduchem. Rozdílné tloušťky stěn simulují různé tepelné přechody a 

termomechanická zatížení. 

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma pro hodnocení odolnosti proti vzniku trhlin za vyšších teplot [9] 
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Obr. 4 Graf značící závislost hodnocení odolnosti proti vzniku trhlin za vysokých 
            teplot na tvrdosti (HRC). Zvyšující se tvrdost znamená lepší odolnost  
            proti vzniku trhlin. Materiály AISI H13, VIDAR SUPREME, ORVAR 
           SUPREME, QRO90 SUPREME [9] 
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Obr. 5 Teplotně únavové porovnání QRO90 Supreme a AISI H13. Obě oceli byly 
            testovány 10000 cykly v rozmezí 20 °C až 750 °C. Každá ocel byla 
            přerušovaně ochlazována na vzduchu nebo ve vodě. Nakonec bylo 
           provedeno kalení a popuštění, aby bylo dosaženo hodnoty tvrdosti 47 HRC 
          [9] 
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1.5.8 POROVNÁNÍ JAKOSTI OCELI QRO90 SUPREME S OCELEMI THG200, MCG2006 

Jak už bylo zmíněno, nástrojové oceli jsou často vystavovány vysokým teplotám a také 

mechanickému zatížení, a proto na nástrojové oceli jsou kladeny vysoké požadavky. Dřívější 

výzkumy ukázaly, že odolnost proti popouštění a iniciaci trhlin je úzce spojena 

s mikrostrukturou oceli [14]. U nástrojových ocelí je zpravidla tvořena popuštěným 

martenzitem s vysokou hustotou dislokací a karbidických precipitátů.  

Karbidické precipitáty a jejich hrubnutí při vyšších teplotách z velké části udávají 

stabilitu oceli [13, 14]. Nad „peakovou“ teplotou sekundární tvrdosti dochází k hrubnutí 

karbidů a redukci dislokací. Zpomalení hrubnutí karbidů k příznivějším vlastnostem oceli při 

vyšších teplotách. Níže jsou popsány klíčové vlastnosti tří nástrojových ocelí, podrobených 

zkouškám, které testují jejich stabilitu při vyšších teplotách. 

1.5.9 VZORKY 

Ocel THG2000 se řadí mezi modifikované oceli AISI H13 [14]. Tato ocel je legována 

0,03 % síry pro lepší obrobitelnost. V porovnání s materiálem AISI H13 je další ocel MCG2006 

novějším typem s vyváženější rovnováhou karbidotvorných prvků. Ocel MCG2006 obsahuje 

navíc nikl, který pozitivně ovlivňuje pevnost za tepla a obrobitelnost. Chemická složení všech 

porovnávaných ocelí jsou shrnuta v Tab. 6. 

Jak je uvedeno v práci [14], vzorky o velikosti 10 mm x 10 mm x 30 mm byly podrobeny 

tepelnému zpracování (viz Obr. 6). Zakalení všech ocelí z teploty 800 °C na teplotu 500 °C 

bylo provedeno ve 100 sekundách a poté následovalo žíhání dvakrát po dvou hodinách při 

teplotách 200, 300, 400, 500, 525, 550, 600 a 625 °C. Na konci tepelného zpracování měly 

všechny oceli tvrdost 45 HRC. 

 

Tab. 6 Procentuální zastoupení jednotlivých prvků v testovaných ocelích, hm. % 
 

Ocel C Si Mn Cr Mo V 

THG2000 0,39 0,9 0,4 5,3 1,2 0,9 

MCG2006 0,30 0,3 1,2 2,3 0,8 0,8 

QRO90 0,38 0,3 0,75 2,6 2,3 0,9 
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Teplota popouštění [°C] 

 

1.5.10 TVRDOST ZA TEPLA 

Jak je uvedeno v práci [14], tvrdost za tepla je stanovena pomocí diamantového 

indentoru ve tvaru jehlanu. Indentor je vtlačen do povrchu žhavého vzorku a následně je tvrdost 

vyhodnocena pomocí Cohenova mikrotvrdostního testeru, který využívá metody měření mikro-

Vickerse. Zkoumané zatížení bylo v tomto případě 300 g. 

Při sledování závislosti tvrdosti na teplotě popouštění ukázaly popouštěcí křivky všech 

tří porovnávaných typů ocelí, že všechny podléhají sekundárnímu zpevnění (viz. Obr. 7), které 

je spojené s precipitací karbidů v popuštěném martenzitu. Precipitace zvyšuje tvrdost a tím i 

zpomaluje pokles tvrdosti. Tvrdost způsobená precipitačním zpevněním překračuje hodnotu 

v nepopuštěném stavu. Ocel THG2000 vykazuje sice nejvyšší úroveň zpevnění, ale ocel 

QRO90 nejvyšší teplotní odolnost, neboť maximální tvrdosti je dosaženo těsně pod hranicí 600 

°C, což prezentuje posun cca o 100 °C výše ve srovnání s ocelí THG2000. 

 

Obr. 6 Grafické znázornění TZ testovaných ocelí 

Obr. 7 Tvrdost jednotlivých ocelí po dvojnásobném popouštění trvající 2 h 
            při různých teplotách [14] 
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Doba popouštění [h] 

Teplota [°C] 

Z Obr. 8 plyne pokles tvrdosti vzrůstající teplotou. Do teploty 350 °C nebyla v poklesu 

tvrdosti zaznamenána žádná změna. THG2000 se od teploty 450 °C stabilizovala, ale po 

překročení teploty 550 °C došlo k rychlému poklesu tvrdosti. Oceli QRO90 a MCG2006 

vykazovaly tvrdost vyšší. Jak plyne z Obr. 8, nejlépe dopadla ocel QRO90, která vykazovala 

za tepla nejpříznivější tvrdosti i po 50 h popouštění (viz. Obr. 9). 
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Obr. 8 Tvrdost ocelí při zvýšených teplotách [14] 
 

Obr. 9 Závislost tvrdosti na čase pro oceli popouštěné při dvou rozdílných  
teplotách [14] 
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Teplota [°C] 

1.5.11 ODOLNOST PROTI POPUŠTĚNÍ 

Při porovnání odolnosti proti popouštění všech tří předem zmíněných typů ocelí byl 

zaznamenán pokles tvrdosti v různém rozsahu v závislosti na čase. Pokles tvrdosti byl zejména 

závislý na teplotě a třídě oceli [14]. Při 100 hodinách a teplotě 500 °C nejevila žádná z ocelí 

prakticky změnu tvrdosti. Při 550 °C si QRO90 stále zachovávala svoji tvrdost, ale v případě 

MCG2006 a THG200 poklesla hodnota tvrdosti o 3 HRC. Po překročení 650 °C se snížila 

tvrdost oceli THG2000 o dalších 5 HRC při 2 hodinách a o 22 HRC při 100 hodinách. 

Nejpříznivější odolnost vykázala ocel QRO90, jejíž tvrdost byla po 2 hodinách při 600 °C pouze 

o 1,5 HRC nižší, resp. o 18 HRC po 100 hodinách, jak lze vidět z Obr. 9 a 10. 
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Obr. 10 Tvrdost oceli po 50 h popuštění při různých teplotách [14] 
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2 Rozbor laserového kalení, nitridace a plazmové nitridace 

Tlakové lití a rotační tváření kovů jsou technologicky i ekonomické příznivé 

technologie. Vyrobené součásti dosahují dobrých mechanických vlastností, výborných povrchu 

a jsou tvarově přesné. 

Produktivita výroby nejvíce závisí na životnosti nástroje nebo formy. Nástroj patří mezi 

nejdražší položky výrobního cyklu. Každá výměna nástroje je spojená s ekonomickou ztrátou, 

a proto je snaha prodloužit životnost nástroje. Časté poruchy nástrojů již byly zmíněny 

v předchozí části práce. Níže budou popsány poruchy na konkrétních případech. 

Nejčastější příčiny, které vyřazují nástroj nebo formu z výroby: 

I. Nadměrné opotřebení některých částí 

Některé částí forem jsou vystavovány nadměrnému působení erozních vlivů. Mezi tyto 

části patří partie vtokových systémů – naříznutí, kanály a místa proti vtoku. Zvýšením lze 

tvrdosti zmírnit vliv eroze, ale sníží se odolnost proti teplotním rázům [16]. Do nejvíce 

namáhaných míst se vkládá vyměnitelná vložka s větší tvrdostí než zbytek formy. Vložka se po 

opotřebení jednoduše vymění. Exponované části tím získají delší životnost, ale ty, které nelze 

vyměnit je, potřeba podrobit povrchovým úpravám. 

II. Praskání povrchu 

Nejčastější příčinou vzniku prasklin je nesprávná volba nástrojové oceli nebo nesprávně 

provedené tepelné zpracování. Konstrukční chyby nástroje rovněž přispívají ke vzniku vad. 

Z materiálového hlediska se nejhůře projevuje nehomogenita oceli. Nadměrný obsah δ 

feritu nebo karbidů svědčí o nedostatečném prokování oceli z které byl nástroj následně 

vyroben [16]. 

Při austenitizačním ohřevu může dojít k nauhličení nebo oduhličení povrchu materiálu. 

Oba případy způsobí nižší tvrdost povrchu oproti jádru oceli. Snížením popouštěcí teploty dojde 

ke zvýšení pevnosti jádra a snížení houževnatosti. Forma se poté stává náchylnou k prasknutí. 

Jádro nástroje nebo formy musí dosáhnout teploty Ms, aby nedošlo k přeměně 

netransformovaného stabilního austenitu na směs martenzitu a bainitu s podílem zbytkového 

stabilizovaného austenitu [16]. V tomto případě může jádro zůstat křehké stejně jako po 

zakalení. Výhodné je používat dvojité popouštění. 
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III. Předehřev 

Předehřívaní formy musí být pomalé a plynulé. Forma musí v celém objemu dosáhnout 

stejnoměrné licí teploty. Forma musí být udržována na licí teplotě vstřikovaného materiálu i 

během prodlev. Stejná pravidla platí pro rotační tváření. Životnost je také možné prodloužit 

mezi žíháním, které se provádí po odstávce formy při teplotě o 20 °C nižší, než bylo poslední 

popouštění [16].  

IV. Síťové trhliny 

Trhliny vznikající po překročení rekrystalizační teploty. Překročení TR vyvolá 

povrchová tlaková napětí, která překračují mez kluzu a způsobí plastickou deformaci. 

V hlubších vrstvách naopak vznikají tahová napětí, která mohou v závislosti na teplotním 

gradientu také překročit mez kluzu [16]. Vnější část ohřívané vrstvy je zahřáta nad TR a 

nedochází ke zpevnění povrchu, protože zpevněná vrstva se zotavuje, případně rekrystalizuje. 

V hlubších vrstvách nedochází k zotavení, ale dochází ke kumulaci lokálních pokluzů a 

vyčerpání schopnosti materiálu plasticky se deformovat. Tento jev vede ke vzniku zárodků 

trhlin.   

Pro potlačení vzniku trhlin je nutné použít ocel s dobrou tepelnou vodivostí a upravit 

povrch oceli tak, aby byl odolný proti působení taveniny. Úprava povrchu musí také zajistit 

odolnost proti nalepování roztaveného kovu. Při lití slitin hliníku vznikají difuzní vrstvy podle 

diagramu Fe-Al. Fáze vzniklé interakcí obou kovů jsou velmi křehké a vznikají v nich zárodky 

trhlin [16]. Chemicko-tepelné zpracování značně zvyšuje odolnost proti nalepování.  

2.1 Laserové kalení  

Tepelné zpracování oceli laserem zahrnuje působení vysoce intenzivního laserové 

záření. Aby ocel mohla být kalitelná laserem, je zapotřebí obsah uhlíku v materiálu minimálně 

0,22 %. Laserem lze kalit celou řadu materiálu např. běžné konstrukční oceli, vysoce legované 

oceli, litiny. Pro oceli s nauhličeným nebo nitridovaným povrchem je nutné použít vysoce 

výkonné diodové lasery.  

2.1.1 ZÁKLADNÍ DĚLENÍ LASERŮ POUŽÍVANÝCH PRO LASEROVÉ KALENÍ PODLE AKTIVNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Lasery jsou rozděleny podle typu aktivního prostředí na: 
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I. Plynové lasery 

Aktivní prostředí tvoří plyn nebo směs plynů [17]. Buzení je možno provádět několika 

způsoby. Mezi nejpoužívanější typy buzení v tomto případě patří elektrické, rádio-frekvenční 

a optické. V průmyslu se nejčastěji používá helium neonový a CO2 laser. 

II. Pevnolátkové lasery 

Aktivní prostředí tvoří pevná látka, např. monokrystal. U tohoto typu laseru je možné 

použít buzení optickým vláknem, ale také výbojkou nebo diodou. Průmyslovým představitelem 

tohoto typu je Nd: YAG laser. 

III. Vláknové lasery 

Vláknový laser je zvláštním typem pevnolátkového laseru. Aktivní prostředí je tvořeno 

optickým vláknem, do kterého vstupují atomy erbia nebo yterbia [17]. Buzení zajišťují laserové 

diody napojené opět na optické vlákno, které vstupuje do aktivního prostředí. Použití optických 

vláken znamená absenci optických a mechanických prvků. 

IV. Diodové lasery 

Aktivní prostředí tvoří elektricky čerpaná polovodičová dioda. 

 

2.1.2 DRUHY KONKRÉTNÍCH LASERU POUŽÍVANÝCH PRO LASEROVÉ KALENÍ 

V současné době se používá pět základních typů laserů. Základní typy můžeme rozdělit 

podle typu laseru, vlnové délky, typu buzení, výkonu nebo životnosti. Jednotlivé lasery skýtají 

výhody či nevýhody a jsou limitovány svým použitím. Pro účely laserové kalení se nejvíce 

používají Nd: YAG, vláknové, CO2 a diodové lasery. 

I. Nd: YAG  

V běžné praxi se používají dva typy Nd: YAG laserů. Lasery buzené výbojkami tzv. 

LPSS – lamp pumped solid state nebo lasery buzené diodami tzv. DPSS – diode pumped solid 

state. Nd: YAG lasery se řadí mezi tzv. pevnolátkové lasery. Momentálně jde o nejpoužívanější 

typ v kategorii do 10 kW. Použití nachází při svařování dílů karoserií a 3D opracování [18]. 
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a) LPSS Nd:YAG – laser vhodný pro aplikace s požadavkem na hluboký průvar a 

nízko teplotně ovlivněnou oblast. Tento typ laseru je nutné chladit vodou, protože 

má nízkou účinnost přeměny elektrické energie na světelnou, ale je schopný 

vyvinout vysokou energii v pulsu (až 109 W) [18, 19]. Nevýhodou je nízká 

účinnost, nízká výdrž výbojek, náročnost chlazení laseru a s tím spojené vysoké 

náklady. 

 

b) DPSS Nd:YAG – podle uspořádání rezonátoru dělíme DPSS lasery na: boční 

buzení a zadní buzení. Nejčastěji se laser používá v Q-spínaném pulsním režimu. 

V tomto režimu laser generuje krátké pulsy a může dosahovat výkonu až 100 W 

[18, 19]. Oproti LPSS má vyšší účinnost, nemusí se až tak intenzivně chladit a 

jeho životnost je vyšší.  

 

II. Vláknové lasery 

Momentálně jde o nejmodernější typ pevnolátkového laseru. Vláknové lasery se dělí na 

kontinuální, pulsní a kvazipulsní. Výhodou je jednoduchost laseru a s tím spojená robustnost. 

Zvláštní vlastností je možnost laser modulárně upravovat a tím zvyšovat jeho výkon (až do 

80kW) [18, 19, 26]. Životnost může dosahovat až 100 000 h a nároky na údržbu jsou také téměř 

nulové. 

III. CO2 lasery 

Jak už název napovídá CO2 lasery se řadí mezi plynové lasery, protože aktivní prostředí 

tvoří směs plynů společně s CO2. Jedná se o nejstarší a zároveň nejvýkonnější typy laserů.  

Běžně se používají lasery buzené elektrickým výbojem nebo radio-frekvenční buzení. Dále se 

tyto lasery dělí podle typu chlazení. Do 10 kW musí plyn neustále proudit rezonátorem. U 

nižších výkonů (do 5 kW) je používáno difúzní chlazení. Jejich nevýhodou je použití zrcadel 

pro vedení svazku. Svazek nelze vést optickým vláknem, což omezuje některá použití. Zrcadla 

musí být podrobena pravidelným kalibracím a údržbám [18, 19].  

IV. Diodové lasery 

Výhodou diodových laseru je dobrá účinnost, vysoká životnost a nízké provozní 

náklady. Oproti jiným laserům mají pravoúhlý profil zaostření paprsku. Další výhodou jsou 

menší rozměry celého zařízení [19, 26]. Dají se také použít k řezání, svařování a pájení. 
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2.2 Interakce laseru s kovy 

Elektronový oblak v kovech a slitinách poskytuje velké množství energetických úrovní. 

Na těchto úrovních může vznikat elektronová promoce při srážce elektronů s fotony laserového 

paprsku. Přechodné kovy vázané vnitřními elektrony se vyznačují neobsazenými orbitaly a 

neobsazené orbitaly se podílejí na absorpci energie. Alkalické kovy a slitiny jsou vázány 

vnějšími elektrony, a proto mají nižší energetické hladiny. Některá literatura také uvádí 

účinnost laseru na materiál jako laserovatelnost, tedy dosažení požadovaných výsledků za 

ideálních podmínek [20-22, 27]. Laserovatelnost závisí na součiniteli absorpce laserového 

paprsku v materiálu. Tento součinitel a jeho velikost jsou závislé na: 

I. Druhu materiálu 

Při zpracování kovů pomocí laseru je nutné, aby elektromagnetická energie laseru byla 

transformována do tepelné energie uvnitř kovu. Energie, která se transformuje, je dána 

mechanismem absorpce v kovu. Jedná se o sekundární typ energie, a ne o samotný paprsek 

laseru [21, 23, 38].   

Primárním parametrem určujícím množství absorbovaného světla je složení materiálu. 

Účinnost laseru bude odlišná na čistém kovu nebo slitině. Světlo vzájemně působí s elektrony 

uvnitř kovu nebo slitiny a elektromagnetické vlnění, elektrické a magnetické pole interagují 

pouze s nabitou hmotou. Elektrony jsou urychlovány elektrickým polem a kolizemi s dalšími 

složkami kovu. Energie je dále přenášena na kovovou mřížku [20, 21, 27]. Kov se následně 

zahřívá a se zvýšenou teplotou se mění i množství absorbovaného světla, protože elektrony a 

atomy v mřížce získávají kinetickou energii a kinetická energie je zásadní pro kolizní frekvence 

elektronů. 

II. Stavu povrchu 

Absorpce laserového záření zásadně závisí na povrchových vlastnostech materiálu. 

Většina povrchů není dokonale plochých. Drsnost povrchu ovlivňuje optické chování laseru 

[21, 27, 38].  
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Důlky, jamky a další nerovnosti mohou zachytit laserové záření a tím zvýšit absorpci 

(viz. Obr. 11). Absorpci také ovlivňují oxidické vrstvy a různé nečistoty (viz. Obr. 12). 

 

 

 

 

 

III. Teplotě povrchu 

Teplota povrchu a rychlost chlazení se lineárně zvyšují se zvyšujícím se výkonem laseru 

nebo hustotou energie [21, 37]. Vyšší výkon laser znamená vyšší teplotu povrchu. Na teplotě 

povrchu je závislá rychlost tuhnutí roztavené povrchové vrstvy. Obecně je výhodná kombinace 

vysokého výkonu laseru a krátké doby expozice, aby bylo dosaženo rychlejšího chlazení. 

IV. Vlnové délce laseru 

Vlnová délka je důležitým parametrem laseru. Vlnová délka různých typů laserů je vidět 

na Obr. 13. Někdy je také označována jako barva světla. Zmenšením vlnové délky a zvýšením 

teploty materiálu zvýšíme absorpci [21, 24, 39]. Dalšími důležitými parametry jsou úhel dopadu 

a polarizace paprsku, která souvisí s elektrickým polem ve světelné vlně. Za určitých okolností 

může účinnost laseru záviset i na intenzitě, tedy kombinaci síly laseru a ohniskové vzdálenosti 

paprsku.  

Povrch materiálu 

Laserový paprsek 

Oxidická vrstva 

Ocel 

Obr. 11 Ovlivnění laserového paprsku nerovným povrchem 

Obr. 12 Vliv laserového paprsku na oxidickou vrstvu 
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V. Tepelné vodivosti materiálu. 

Množství tepla přeneseného do materiálu závisí na absorpci materiálu. Přibližný vývoj 

teplot v materiálu je znázorněn na Obr. 14. Absorpce je poměr mezi energií absorbovanou 

obrobkem a energií laseru působícího na povrch. Někdy je absorpce označována jako vazebná 

rychlost a jedná se o bezrozměrné číslo. Materiálem absorbovaná energie je z tenké povrchové 

vrstvy přenášena na okolní materiál tepelnou vodivostí. Pokud je interakce mezi paprskem 

laseru a materiál velmi rychlá, absorbovaná energie má málo času na vedení tepla do okolního 

materiálu, a to vede k vysoké teplotě povrchu. Naopak při pomalé interakci povrch není 

schopen dosáhnout vyšších teplot i přesto, že by laserová energie byla v obou případech stejná 

[21, 40, 41].  

2.3 Princip laserového kalení 

Konvenční nástrojové oceli mají schopnost odolávat opotřebení díky přítomnosti 

tvrdých primárních karbidů zabudovaných do tuhé matrice. Matrice je tvořená z žíhaného 

martenzitu a zesílena jemnou disperzí sekundárních karbidů. Použití laseru vede k dalšímu 

zlepšení odolnosti proti opotřebení, protože tato vlastnost roste s tvrdostí materiálu [25, 27]. 

Obr. 14 Schéma znázorňující působení laseru na povrch a vývoj teplot pod  
              povrchem materiálu 
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Obr. 13 Rozdělení různých typů laserů podle vlnové délky [21] 
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Během laserového kalení dochází ke styku laserového paprsku s povrchem. Paprsek 

intenzivně zahřívá povrchovou vrstvu materiálu pod teplotou tavení. Okolní materiál je během 

procesu udržován na okolní teplotě. Výhodou laserového kalení je rychlost a přesnost s jakou 

je možné zahřát povrchovou vrstvu až do hloubky 2,5 mm [28]. Laserové kalení, lze efektivně 

použít pro výrobky s komplexními tvary a těžko dosažitelnými místy. Výhodou je maximální 

přesnost a minimální deformace [29]. 

Proces laserového kalení může zahrnovat i natavení povrchu. Natavení zahrnuje výhodu 

úplného rozpuštění karbidů a zabudování uhlíku a legujících prvků přímo do tuhého roztoku. 

U laserového kalení dochází k rychlému ohřevu, udržení ohřevu na určité teplotě a 

následnému rychlému ochlazení. Struktura materiálu je ovlivněna těmito parametry: 

 Výkon laserového paprsku; 

 Schopnost absorbovat záření; 

 Mikrostruktura a vlastnosti materiálu. 

Při použití vysoce výkonných laserů se teplota povrchu materiálu udržuje po dobu 10-3 

až 10 s [27-30]. Během zahřívání probíhá u oceli austenitizace. Následné ochlazení vede ke 

vzniku martenzitické jemnozrnné struktury. Ochlazování materiálu probíhá přímo skrze 

obrobek samotný. Během procesu není přiváděna chladící kapalina. Pro zamezení oxidace je 

používána ochranná atmosféra.   

 

2.3.1 APLIKACE A VÝHODY LASEROVÉHO KALENÍ 

Povrchové kalení je možno aplikovat na běžné konstrukční oceli, nástrojové oceli, šedé 

litině a litinách s lamelovým grafitem. Podmínkou pro vytvrzení je obsah uhlíku. Aby materiál 

dosahoval určité stability, musí mít minimálně 0,22 % C [28, 31, 32]. Diodové lasery je možné 

použít i na nitridované povrchy. Rychlost nárůstu teploty může dosahovat až 1000 K · s-1. 

Mezi nesporné výhody laserového kalení patří: 

 Možnost lokálně a přesně vytvrdit povrch a při tom zachovat houževnatost 

materiálu; 

 Nízké deformace materiálu; 

 Vysoká rychlost procesu; 

 Nízké energetické náklady; 

 Materiál není potřeba dále upravovat; 
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 Nevznikají síťoví na povrchu materiálu; 

 Snadná automatizace; 

 Nízká oxidace povrchu. 

Laserové kalení je pravidelně používáno pro licí formy, stříhací a ohýbací nástroje, 

ložisková pouzdra, ozubená kola a pístní kroužky. Použití laseru je zejména výhodné v oblasti 

automatizace výroby. Pro účely precipitačního vytvrzení a normalizačního žíhání není možné 

laser použít [28, 32-34].  

Úprava povrchu laserem patří mezi nejlepší povrchové technologie. Laser je schopen 

zvýšit tvrdost povrchu bez vedlejšího výsledku snížení vnitřní houževnatosti [27, 36]. 

Konvenční metody tohoto nejsou schopny docílit. Laserové kalení je efektivní technologie, 

která vylepšuje tribologické vlastnosti a zároveň zvyšuje životnost oceli [35].  

2.4 Nitridace 

Nitridace se vyznačuje zvýšením tvrdosti povrchové vrstvy za vzniků nitridu bez použití 

kalení. Přesahuje dosaženými tvrdostmi cementaci a udržuje si svoji tvrdost i za zvýšených 

teplot [42]. Porovnání hodnot tvrdosti s jinými technologiemi v závislosti na hloubce je 

vyobrazeno na Obr. 15 Nejedná se o invazivní proces, tedy deformace po nitridaci jsou 

minimální. Nitridace má příznivý vliv na zvýšení odolnosti proti opotřebení a únavě. Zachování 

tvrdosti do vysokých teplot se příznivě využívá v konstrukci výbušných motorů a u strojů, které 

musí pracovat za zvýšených teplot. Nevýhodou nitridace je značná časová náročnost procesu. 

Nitridování je definováno jako vytvrzení povrchu, při němž se povrch oceli nasycuje 

dusíkem za vzniku nitridů. Celý proces probíhá při teplotách nižších, než je teplota popouštění 

[42-44]. Tvrdá vrstva vzniká již při nitridování bez potřeby dalšího kalení.  

Sloučení železa s dusíkem probíhá pouze za zvýšených teplot, kdy se setká atomární 

dusík s železem a dojde ke štěpení dusíku. 

V praxi se velikost nitridované vrstvy pohybuje okolo 200-300 μm, ve zvláštních 

případech až 600 μm [42, 44].  
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Obr. 15 Závislost tvrdosti na hloubce po vybraných tepelných a teplotně  
  chemických úpravách. Důraz je kladen na rozdíly tvrdosti s přibývající 
  hloubkou [44] 

2.4.1 STRUKTURNÍ SLOŽENÍ VRSTVY 

Složení nitridované vrstvy v měkké oceli se mění podle obsahu nasyceného dusíku, 

jehož obsah klesá od povrchu k jádru. Na rozdělení fází a jejich výskyt má vliv teplota. Podle 

teploty se vrstva dělí na nadeutektoidní (590 °C a vyšší) a podeutektoidní. 

V horních vrstvách mohou být přítomny všechny známé fáze s výjimkou fáze ξ (Fe2N), která 

není schopna existovat při vyšších teplotách. V nižších vrstvách se nevyskytuje fáze γ, ale může 

dojít k výskytu ξ (Fe2N). Při nadeutektoidní nitridaci se na povrchu vytvoří směs ε + γ‘ a pásmo 

směsi γ‘ + α (braunit). V další vrstvě se opět objevuje braunit a fáze α [42]. Následně vrstva 

přechází pouze ve fázi α.  

U slitinových ocelí je potřeba počítat se slitinovými prvky:  

I. Hliník 

Hliník vytváří ve spojení s dusíkem nitrid AlN. Vznik tohoto nitridu doprovází vývoj 

tepla. Jedná se o stálý nitrid, který snadno vzniká a rozkládá se až při teplotách 1500 °C až 1700 

°C. Nemůže vytvářet tuhý roztok s feritem. V množství 0,5 až 1,5 % nemá zvláštní vliv na 

pevnost. Při delším setrvání na nitridační teplotě způsobuje zkřehnutí. Nepřiznivý vliv se 

kompenzuje přídavkem Mo [42, 53]. 
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II. Chrom 

Dusík a chrom vytvářejí dva nitridy, CrN (krystalizuje v KPC) a Cr2N (HTU). Nitridy 

chromu jsou méně stabilní než nitridy hliníku. Rozklad nastává již při 900 °C. Snáze tvoří 

roztok se železem. V rozsahu 1 až 3,5 % dodává pevnost, prokalitelnost a houževnatost. Vyšší 

obsah Cr je dobrou známkou pro nitridační vhodnost oceli, protože Cr zvyšuje schopnost oceli 

přijímat tvrdost [52]. 

III. Vanad 

Vanad tvoří nitrid VN. Nitrid vanadu je isomorfní s nitridem CrN, protože oba sdílejí 

mřížku KPC. Jedná se o velmi stálý nitrid stejně jako AlN. Vyznačuje se vysokou tvrdostí. 

Zvyšuje tvrdost nitridační vrstvy a chromové oceli dodává jemné zrno [52]. 

IV. Titan, tantal, niob 

Nitrid titanu TiN se vyznačuje krystalovou plošně centrovanou mřížkou a teplotní 

stálostí do vyšších teplot. Tvrdost je rovněž vysoká (až do 2300 HV). Má nízkou reaktivitu 

s ocelí. Tantal a niob tvoří stabilní a velmi tvrdé nitridy TaN a NbN.  

V. Molybden, Wolfram 

Spojením dusíku a molybdenu mohou vzniknout dva typy nitridů: MoN (HTU) a Mo2N 

(KPC). Nitrid chromu a nitrid molybdenu vykazují obdobné chování, ale na tvrdost oceli má 

větší vliv nitrid chromu. Wolfram tvoří málo stálý nitrid W2N, který se rozkládá již při 800 °C. 

Přídavek Mo do 0,25 % zlepšuje houževnatost a do 1% odstraňuje křehkost. 

VI. Mangan 

Mangan je s dusíkem snadno slučitelný a tvoří dva typy nitridů Mn2N a Mn4N. Rozklad 

nastává již při 700 °C. Zásadně nepřispívá ke zvýšení tvrdosti, pouze u ocelí s vysokým 

obsahem Mn [42]. Tvrdost je ovšem v tomto případě nižší než u ocelí chromových.  

VII. Nikl 

Nitrid niklu působí v nitridační vrstvě velmi nepatrně [42]. Nitridační vrstvě dodává 

pevnost, ale snižuje houževnatost. Nikl je možné vyvážit přídavkem Mo. Jeho vliv se uplatňuje 

především u Cr-Al ocelí. 
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VIII. Křemík a uhlík 

Křemíkové nitridy se při nitridaci neuplatňují. Vyšší procento uhlíku znamená ochuzení 

o legovací prvky feritu. Legury se poté neuplatňují při nitridaci.  

Sestupně tvoří největší tvrdost nitridy Al, V, Mo, Cr, Mn a Si, Ni. 

2.4.2  VZNIK VRSTVY A ATMOSFÉRA 

Nitridační vrstva (viz. Obr. 16 a 17) vzniká rozkladem amoniaku na povrchu zahřátého 

kovu. Atomy dusíku se na povrchové vrstvě kovu slučují s hliníkem, chromem a železem. 

Sloučením vzniká vrstva bohatá na dusík. Dusík poté dál difunduje směrem do krystalové mříže 

železa α a dále do nitra oceli. Vrstva a difuzní zóna jsou složeny převážně z ε – Fe2-3(C, N) 

a/nebo z γ‘ – Fe4N fází (viz. Obr. 16 a) a b)) [44]. Vytvrzená difuzní zóna se skládá 

z intersticiálního pevného roztoku dusíku, který je rozpuštěn ve mřížce feritu. U slitin 

s nitridotvornými prvky se ve vrstvě budou dále vyskytovat precipitáty nitridu nebo 

karbonitridu.  

Dříve byla pro kontrolu nitridační atmosféry používána disociační rychlost amoniaku. 

Ta představuje procento amoniaku disociovaného na vodík a dusík. Tento parametr se měřil 

pomocí byrety umístěné ve výfukové části pece. Měření bylo prováděno ručně a záviselo na 

operátorovi. Údaje často nebyly přesné, a proto byl zaveden nitridační potenciál (3). Nitridační 

potenciál je definován jako; 

𝐾 = /                                                             (3) 

Kde 𝑝  a 𝑝
/  jsou parciální tlaky amoniaku a vodíkových plynů. Nitridační potenciál je 

možno automaticky řídit pomocí programovatelného regulátoru. 

 

 

Obr. 16 a) Schéma krystalické struktury γ‘ – Fe4N b) Fázové složení nitridovaného povrchu 
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Obr. 17 Detail schématu nitridované zóny 

 

2.4.3 DIAGRAMY FE-C, FE-N A FE-N-C 

Binární diagramy Fe-C, Fe-N a ternární diagram Fe-C-N jsou důležité pro pochopení 

nitridačního procesu. Díky těmto diagramům jsme schopni předpovědět fázový vývoj během 

nitridace. Diagram Fe-C je základem pro všechny technicky aplikované oceli.  

V Fe-N (viz. Obr. 18) diagramu Fe4N představuje fázi γ‘ a fáze ε představuje Fe2N1-x. 

Feritická fáze se vyskytuje pod eutektoidní teplotou (okolo 590 °C). Pokud koncentrace dusíku 

překračuje rozpustnost ve feritu, začne se na povrchu jako první vyvíjet fáze γ‘. Fáze ε se poté 

vytváří se zvyšující se koncentrací dusíku.  

Ternární diagram Fe-C-N (viz. Obr. 19) zobrazuje, jak se fáze ε stává první 

nitridovanou fází vytvořenou ve složené vrstvě za přítomností uhlíku. Pomocí řízené kontroly 

koncentrace dusíku a uhlíku je docíleno vytvoření jediné vrstvy fáze ε. Fáze γ‘ je zformována 

pouze při nízkém obsahu uhlíku v koexistenci s fázi ε. Koexistence obou fází je způsobena 

krystalografickou podobností ortorombické a hexagonální mříže [45]. Cementit tvořící matici, 

má ortorombickou mříž a ta může být snadno přeměněna na hexagonální ε fázi.  
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Obr. 19 Izotermické části fázového Fe-N-C diagramu při T=550-580 °C [50] 

2.5 Plazmová nitridace  

Plazmová nitridace, někdy nazývaná iontová nitridace využívá ionizované plyny, které 

vznikají elektrickým výbojem plynu. Elektrický proud je veden plynem, kde stěna pece je 

považována za anodu a nitridovaná součást za katodu. Plazma je tvořena elektrickou energií 

vysokého napětí. Ve vakuu vzniknou dusíkaté ionty, které se následně zrychlují a narážejí na 

obrobek, který je připojen jako katoda. Bombardování ionty zahřívá obrobek a zároveň čistí 

povrch, následně dusík vniká difuzí do materiálu.  

Výhody ionizace nitridu zahrnují nízké teploty a krátkou dobu procesu. Plazmová 

nitridace zároveň využívá výhod povrchově aktivovaného rozprašování. Ionty rozprášené ve 

Obr. 18 Fe-N binární diagram [49] 
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žhavém prostředí odstraňují ochranné oxidy vzniklé na povrchu materiálu. Proces je obzvlášť 

vhodný pro nerezavějící ocel, hliník a slitiny titanu. Nevýhodou může být materiál vystavený 

vysokému potenciálu katody, kdy se plazma začne formovat na povrchu součásti [43, 44, 46]. 

Tento jev může vést k přehřátí, změně geometrie součásti nebo poškození.  

2.5.1 INTERAKCE MEZI IONTY A POVRCHEM MATERIÁLU 

Hlavním procesem plazmové nitridace je interakce mezi ionty a povrchem materiálu. 

Pozitivní ionty poháněné elektrickým polem vycházejí z plazmového záření a bombardují 

povrch katody [46]. Bombardováním vznikají tyto interakce: 

 

 

Obr. 20 Schéma zobrazující různé interakce iontů a povrchu materiálu 

I. Rozprášení 

Jakýkoliv materiál s negativním potenciálem je naprášen pozitivními ionty (viz. Obr. 

20). To vyvolá vznik atomové páry katodového materiálu. Rozprášené atomy se ukládají na 

obrobek. 

II. Ohřev 

Z plazmového výboje vychází elektrony a ionty s vysokou energií, které bombardují 

povrch materiálu (viz. Obr. 20). Bombardováním dochází k zahřívání. Teplota obrobku může 

dosahovat až 1200 °C. 
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III. Implantace 

Při bombardování vysoce energetickými ionty může dojít k zaseknutí iontů v povrchu, 

tzv. implantaci (viz. Obr. 20). Hloubka implantační vrstvy závisí na energii a charakteristice 

materiálu. 

IV. Difúze 

Bombardováním se materiál ohřívá, to přispívá k difúzi. Atomy a ionty mohou 

difundovat hluboko do povrchu a vytvořit vrstvu s dostatečnou tloušťkou (viz. Obr. 20).  

V. Čištění povrchu 

Ionty jsou při dopadu schopny očistit povrch obrobku. Vznik lehkého efektu rozprášení 

lze použít k odstranění oxidačních vrstev, olejových skvrn a nečistot. 

VI. Vznik defektů 

Dopadající ionty mohou způsobit vznik defektů zahrnující velké množství vakancí a 

dislokací a místa jsou aktivnější pro rozpuštění a difúzi legujících prvků. 

VII. Povrchové leptání 

Iontové bombardování může pomocí iontového rozprášení zerodovat povrchovou 

vrstvu. Tento efekt byl využit při analýze působení plazmového výboje na distribuci dusíku 

v povrchových vrstvách.  

VIII. Zrychlení chemické reakce 

Plazmové záření vyvolává v iontech vysokou energii, ta je zodpovědná za urychlení 

chemických reakcí, kterých není možné za normálních podmínek dosáhnout [46].  
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2.5.2 ZÁKLADNÍ PRINCIP PLAZMOVÉ NITRIDACE 

Při plazmovém záření dochází k ionizování plynů (dusík a vodík nebo plynný amoniak 

NH3). Vznikají ionty N+ a H+, které jsou poháněny elektrickým polem. Ionty směřují směrem 

k povrchu obrobku a dochází k přeměně kinetické energie na tepelnou energii [44, 46]. Povrch 

je takto zahříván na požadovanou teplotu a zároveň dochází k absorpci a difúzi dusíku do 

povrchu za vzniku nitridační vrstvy. Pro účely plazmové nitridace se využívá speciální 

nitridační pec (viz. Obr. 21). 

 

 

Běžně používané parametry pro plazmovou nitridaci: 

 Nitridační teplota: 450-460 °C; 

 Tlak plynu: 1,33 ∙ 102 -1,33 ∙ 103 Pa; 

 Výstupní napětí: 400-800 V; 

 Proudová hustota: 0,5 – 5 mA/cm2. 

Čas nitridace se může pohybovat od několika minut, až po 10 h. Záleží na velikosti 

obrobku, materiálu, teplotě a požadované tloušťce nitridační vrstvy. 

2.5.3 VÝHODY PLAZMOVÉ NITRIDACE 

V porovnání s plynovou nitridací má plazmová nitridace následující výhody:  

I. Vysoká difuzní rychlost 

Plazmová energie a vyšší teplota přispívají k difúzi dusíkových iontů. Ionty díky tomu 

difundují rychleji a hlouběji. V porovnání s plynovou nitridací je pomocí plazmové nitridace 

možné dosáhnout stejně tlusté vrstvy za 1/3 až 1/5 času. 

Obr. 21 Jednoduché schéma zařízení pro plazmovou nitridaci 
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II. Energetická nenáročnost 

Bombardováním vzniklé teplo stačí k lokálnímu ohřevu obrobku a není potřeba vytápět 

celé tělo pece. 

III. Kontrolovaná mikrostruktura nitridované vrstvy  

Na rozdíl od nitridace plynem je mikrostruktura nitridované vrstvy kontrolovatelná 

během procesu. Operátor je schopen měnit poměry dusíku nebo vodíku v přiváděném plynu. 

IV. Ošetření pasivační vrstvy 

Pasivační vrstva je zničena bombardováním. Odstranění pasivační vrstvy v průběhu 

procesu je ekonomicky a časově výhodné. 

V. Žádné chemické znečištění 

Nitridační plazma obsahuje pouze malé množství amoniaku nebo dusíku a vodíku, proto 

je znečištění zanedbatelné.  

VI. Dokončovací operace 

Deformace struktury je velmi malá. Nitridovaný obrobek není potřeba dále obrábět, 

žíhat nebo některý z procesů opakovat [46]. Povrch navíc vykazuje velmi dobrou drsnost. 

2.6 Doporučení pro nitridaci 

Nitridací vzniká vrstva odolná proti opotřebení a erozi. Nitridační vrstva je ovšem 

křehká. Po vystavení vrstvy mechanickému nebo teplotnímu namáhání může dojít k vývoji 

trhlin. Riziko vzniku trhlin se zvyšuje s rostoucí tloušťkou vrstvy. Před nitridací by měl materiál 

projít kalením a popouštěním. Minimální teplota těchto procesů by se měla pohybovat 25-50 

°C nad nitridační teplotou. 

Podle společnosti Uddeholm je doporučeno plazmovou nitridaci provádět při teplotě 

510 °C pro amoniak a 480 °C pro mix 75 % vodíku a 25 % dusíku. Při dodržování doporučení 

má mít výsledný materiál tvrdost okolo 1000 HV0,2. Pro ocel QRO90 je nejlepší metodou 

plazmová nitridace, protože nad nitridací probíhá kontrola a je možné vyhnout se vzniku tzv. 

bílé vrstvy [1]. Bílá vrstva není vhodná pro oceli používané za tepla. Orientační vývoj vrstvy 

v závislosti na čase je možné vidět v Tab. 7. 



 

39 
 

Tab. 7 Orientační vývoj vrstvy v závislosti na čase 

Proces plazmové nitridace 

Teplota 
Čas Hloubka vrstvy 

480 °C 
10 h 0,18 mm 

30 h 0,27 mm 

 

2.7 Kombinace plazmové nitridace a laserového kalení 

V poslední době jsou na nástrojové oceli vyvíjeny požadavky, kterých nelze dosáhnout 

při použití pouze jednoho procesu. Se zvýšením produktivity strojů se také zvýšily náklady na 

součásti, a to vede ke snaze prodloužit životnost nástrojů. Kombinací dvou vytvrzovacích 

procesů je možné dosáhnout vyšší tvrdosti než při běžném procesu [47]. 

Jednou z metod urychlení difúze atomů dusíku do kovu je změnou ocelového povrchu. 

Tohoto stavu může být dosaženo pomocí mechanických nebo teplotních úprav. Největší zájem 

je momentálně věnován laserové úpravě povrchu. Laserovou úpravou povrhu je možné urychlit 

difúzní proces v povrchových vrstvách.  

Plazmová nitridace dokáže zkrátit čas zpracování o 2-8 hodin a v kombinaci 

s laserovým kalením je možné zvýšit tvrdost materiálu a modul pružnosti nitridované vrstvy 

[47]. Zároveň proces snižuje pórovitost a zvyšuje tvrdost vrstvy bez navýšení tloušťky. 

Zóny ovlivněné laserem a zároveň nitridované vykazují vyšší odolnost proti opotřebení 

v porovnání s běžně plynově nitridovanou ocelí. Kombinace plazmové nitridace a laserového 

kalení je zatím pouze částečně prozkoumáno. Kombinace procesů vykazuje řadu nevyřešených 

otázek např. tloušťka zesílené vrstvy není často dostatečná, celý proces je dlouhotrvající, 

energeticky náročný a oceli podrobené tomuto zpracování nacházejí využití pouze v 

specifických případech [47]. V posledních době je tedy snaha o vyvinutí technologie, která by 

tyto procesy sloučila. 
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3 Mikrostrukturní rozbory různě povrchově zpracovaných 

vzorků z oceli QRO90 Supreme 

Vzorky pro mikrostrukturní rozbor byly dodány v těchto stavech: 

Vzorek ZM Základní neovlivněný materiál. 

Vzorek č. 1 Kalení laserem do hloubky 0,7 – 0,9 mm a následná plazmová nitridace 

do hloubky 0,2 – 0,3 mm 

Vzorek č. 2 Kalení laserem do hloubky 0,9 – 1,2 mm a následná plazmová nitridace 

do hloubky 0,2 – 0,3 mm 

Vzorek č. 3 Plazmová nitridace do hloubky 0,2 – 0,3 mm a následné laserové kalení 

do hloubky 0,7 – 0,9 mm 

Vzorek č. 4 Plazmová nitridace do hloubky 0,2 – 0,3 mm a následné laserové kalení 

do hloubky 0,9 – 1,2 mm 

Vzorek č. 5 Plazmová nitridace do hloubky 0,2 – 0,3 mm 

Vzorek č. 6 Kalení laserem do hloubky 0,7 – 0,9 mm 

 

Všechny vzorky byly nařezány a následně zality do pryskyřice. Broušení a leštění 

probíhalo kombinovaně na dvou zařízeních značek ABRAMIN a Stuers.  Výbrus byl započat 

papírem s drsností 60 a postupně pokračoval až po papír s drsností 2500. Leštění bylo 

provedeno na leštícím plátnu za postupného přikapávání leštící diamantové emulze s drsností 1 

mikron. Předmětem zkoumání byl povrch vzorků, tvrdost a difúzní vrstva. Tvrdost vzorků byla 

zkoumána na mikrotvrdoměru LECO 2000. Pro účely liniové analýzy byl použit řádkovací 

elektronový mikroskop QUANTA 450 FEG a sonda EDAX Octane. Výsledky liniové analýzy, 

lze brát pouze kvalitativně a ne kvantitativně. Mikrosonda použitá pro analýzu postrádá 

materiálové standarty. Dusík je velmi lehký prvek, a tak analyzovaný výsledek je zkreslený. Na 

výsledcích, lze pouze pozorovat určitý trend. 

3.1 Mikrostrukturní rozbor 

Základní mikrostrukturní rozbor probíhal na světelném mikroskopu Olympus IX70. 

Pomocí tohoto mikroskopu byla pořízena sada snímku. Vzorek základního materiálu byl 

nařezán v podélném směru a na vyleštěné ploše byla hodnocena mikročistota podle normy ČSN 

ISO 4967. Vzorky podrobené povrchovým úpravám byly dále hodnoceny v programu Carl 

Zeiss AxioVision. Do tohoto programy byly naimportovány snímky struktur a na nich 
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provedena analýza velikosti zrna podle normy ČSN EN ISO 643 a také byla zkoumána hloubka 

jednotlivých vrstev.  

3.1.1 ZÁKLADNÍ MATERIÁL 

Základní materiál (ZM) obsahoval nečistoty typu D (globulární oxid) a DS (hrubé 

globulární vměstky) - viz. Obr. 22 a) a b). Podle normovaných etalonů odpovídá čistota stupni 

D1 a DS0,5. Tvrdost ZM se pohybovala v rozmezí od 570 do 600 HV0,2, průměrně 586 ± 9,8 

HV0.2.  

a) Detail vměstků. b) Největší vměstek, který byl nalezen. 

Obr. 22 Vměstky nalezené v základním materiálu 

 

Základní materiál byl tvořen jemnými martenzitickými jehlicemi (viz. Obr. 23 a)). 

Podle ARA diagramu z práce [1] se ocel pohybuje na pomezí martenzit – bainit. Z Obr. 23 b) 

je jasné, že se jedná o martenzitickou strukturu, což potvrzuje i [53]. Průměrná velikost zrna 

byla zjištěna 7±4 μm. Rovnoměrně rozprostřená zrna byla v některých částech narušena většími 

zrny o velikosti až 15 μm, ta se ovšem vyskytovala pouze ojediněle.  

a) Jemnozrná mikrostruktura ZM. b) Detail martenzitických jehlic ZM. 

Obr. 23 Mikrostruktura základního materiálu 
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3.1.2 VZOREK Č. 1 - KALENÍ LASEREM 0,7-0,9 MM, NITRIDACE 0,2-0,3 MM   

Jak už bylo zmíněno, tento vzorek byl zakalen laserem do hloubky 0,7-0,9 mm a 

následně plazmově nitridován do hloubky 0,2-0,3 mm (dále jen KL 0,7-0,9/N 0,2-0,3). V Tab. 

8 a na Obr. 24 můžeme vidět průběh tvrdosti. Nejvyšší hodnota byla naměřena na povrchu 

materiálu, kde se tvrdost pohybovala od 968 HV 0.2 do 952 HV 0.2. Tato část je tvořena 

sloučenou vrstvou, která následně přechází do difuzní nitridační vrstvy, tu následně nahrazuje 

laserově kalená část. Pod sloučenou vrstvou je možné vidět síť karbidických případě 

karbonitridických částic.  

       Tab. 8 Naměřená tvrdost vzorku č. 1 (KL 0,7-0,9/N 0,2-0,3) v závislosti na vzdálenosti 

Vzdálenost 
[mm] 

Tvrdost 
[HV0.2] 

Vzdálenost 
[mm] 

Tvrdost 
[HV0.2] 

0,1 968 1,1 568 
0,2 952 1,2 547 
0,3 648 1,3 555 
0,4 618 1,4 524 
0,5 599 1,5 547 
0,6 599 1,6 495 
0,7 572 1,7 487 
0,8 555 1,8 474 
0,9 531 1,9 487 
1 561 2 494 
    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Graf značící průběh tvrdosti vzorku č. 1 
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1. Sloučená vrstva; 

2. Difuzní nitridovaná vrstva; 

3. Laserové kalená vrstva; 

4. Tepelně ovlivněná vrstva; 

5. Neovlivněný materiál. 

Na Obr. 25 a) je vyobrazen předpokládaný průběh vrstvami. Na Obr. 25 b) je možné 

vidět reálnou vrstvu. Tento průběh odpovídá předpokladu ze studie [48], kde byla také 

testována duplexní vrstva vůči opotřebení. Obr. 26 zobrazuje graf závislosti obsahu dusíku na 

hloubce. Největší tvrdost byla zaznamenána v hloubce 100 μm, kde je zároveň největší 

koncentrace dusíku. Tvrdost materiálu klesala v závislosti na obsahu dusíku (viz. Obr. 27). 

Pokles tvrdosti v závislosti na dusíku nebyl tak zásadní, jak se předpokládalo. Odchylky v grafu 

(viz. Obr. 27) může být způsobena částicí bohatou na dusík nebo kontaminací komory. Složená 

vrstva difuzní zóna jsou částečně tvořeny nitridy, pod těmito oblastmi se nachází martenzit. 

Sloučená vrstva obsahuje směs fází ε a γ (viz. str. 38, Obr. 17).  
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Obr. 25 a) Předpokládaný průběh tvrdosti sloučenou vrstvou a difuzní vrstvou 
              b) Délka sloučené vrstvy (202,5 μm) a délka difúzní vrstvy (1428 μm) 
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Na Obr. 26 a 27 je možné vidět průběh koncentrace dusíku a tvrdosti v závislosti na 

hloubce. Nejvyšší koncentrace byla naměřena ve hloubce 20,5 μm, kde hodnota dusíku 

dosahovala 5,8 hm. %. Poté se koncentrace dusíku stabilizovala a došlo k poklesu na hodnotu 

3 ± 1 hm. %. Tvrdost materiálu znatelně klesla od hloubky 300 μm (Obr. 25 b) znázorňuje 

délku sloučené vrstvy 202,5 μm) V tomto bodě skončila sloučená vrstva a na ní navázala 

laserově kalená vrstva. Velikost zrna se v difuzní zóně pohybovala v rozmezí 6±1 μm a 

v laserem tepelně ovlivněné zóně 8±1 μm. 
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Obr. 26 Závislost obsahu dusíku na hloubce vz. 1(KL 0,7-0,9/N 0,2-0,3). Hloubka do   
              200 μm zároveň vykazovala největší tvrdost 

Obr. 27 Závislost tvrdosti a obsahu dusíku na vzdálenosti od povrchu vz. 1  
                        (KL 0,7-0,9/N 0,2-0,3) 
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Obr. 28 Detail vrstvy a mezivrstvy vz. 1 

Na Obr. 28 b) šipka č. 1 je vidět složená nitridační vrstva, ta dosahovala hloubky 15±1 

μm. Jedná se o několik mikrometrů tlustou vrstvu tvořenou sloučeninou železa a dusíku. Na 

metalografických výbrusech je jednoduše rozeznatelná podlé bílé barvy (pozn. dále 

v dokumentu bude nazývána jako bíla vrstva). Složení bílé vrstvy je možné ovlivnit složením 

nitridační atmosféry. Atmosféra bez přítomnosti uhlíku tvoří vrstvu nitridu o délce max. 8 μm. 

Přidáním 0,5 % C do atmosféry vzniká vrstva obsahující intermetalické fáze ε – Fe2-3N 

(šesterečná mřížka). V případě testovaných vzorků se pravděpodobně jedná o vrstvu tvořenou 

fází ε, protože tloušťka vrstvy se pohybuje okolo 15 μm a tuto fázi je možné vytvořit až do 30 

μm. Více fázové vrstvy složené z ε – Fe2-3N a γ – Fe4N vznikají při běžné plynové nitridaci [51, 

52]. Tmavá zóna pod vrstvou je difúzní část, kde atomy dusíku zaujímají intersticiální místa 

v bcc mříži [51]. Difúzní vrstva je znatelně delší, což je možné vidět na Obr. 28 b) šipka 2. 

Velikost zrna tepelně ovlivněné zóny se pohybovala okolo 18 μm. Obr. 28 c) znázorňuje TOZ. 

  

a) Detail sloučené vrstvy a difúzní vrstvy b) Detail složené vrstvy  

     1 – Bíla vrstva, 2 – Difuzní vrstva 

 

c) Detail mikrostruktury, která následovala pod sloučenou a laserově kalenou vrstvou, 

tepelně ovlivněná zóna (TOZ, HAZ) 

1 
2 
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Obr. 29 Graf značící průběh tvrdosti vzorku č. 2 (KL 0,9-1,2/N 0,2-0,3) 

Tab. 9 Naměřená tvrdost vzorku č. 2 (KL 0,9-1,2/N 0,2-0,3) v závislosti na vzdálenosti 
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3.1.3 VZOREK Č. 2 - KALENÍ LASEREM 0,9-1,2 MM, NITRIDACE 0,2-0,3 MM 

Vzorek č. 2 (dále jen KL 0,9-1,2/N 0,2-0,3) měl ze všech testovaných vzorků nejvyšší 

tvrdost. Jako jediný překročil hranici 1000 HV0,2 (viz. Tab. 9). Tvrdost materiálu výrazně klesla 

po přechodu ze složené vrstvy (difúzní a laserově kalená zóna). Obsah dusíku ve vzdálenosti 

nejbližší k bílé vrstvě se pohyboval okolo 8,19 hm. % (viz. Obr. 29). V hloubce 40 μm obsah 

dusíku poklesl na 4 hm. % (viz. Obr. 30). S klesajícím obsahem dusíku klesala i tvrdost. Délka 

sloučené vrstvy byla 297 μm. V této vzdálenosti dochází k výraznému poklesu tvrdosti. Na 

fotografii (Obr. 32 d)) je vidět sloučená nitridační vrstva (bíla vrstvaú. Délka této zóny se 

pohybovala v rozmezí 17±1 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost 
[mm] 

Tvrdost 
[HV0.2] 

Vzdálenost 
[mm] 

Tvrdost 
[HV0.2] 

0,1 1094 1,1 670 
0,2 1018 1,2 681 
0,3 871 1,3 665 
0,4 693 1,4 604 
0,5 664 1,5 568 
0,6 659 1,6 551 
0,7 670 1,7 585 
0,8 659 1,8 585 
0,9 676 1,9 572 
1 687 2 581 
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Obr. 31 popisuje vývoj obsahu dusíku a tvrdosti v závislosti na hloubce. Mikro tvrdost 

materiálu byla měřena až od hloubky 100 μm, protože vtisky, které byly blíže k povrchu 

vykazovaly nepravidelný tvar a podle normy je nelze považovat za platné. U dalších vzorku 

byly vtisky opět nepravidelné.  

 

1094 1018 871

693 664 659

0

200

400

600

800

1000

1200

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

T
vr

d
os

t 
[H

V
 0

.2
]

P
ro

ce
nt

o 
N

 [
hm

. %
]

Vzdálenost od povrchu [μm]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 100 200 300 400 500 600

P
ro

ce
nt

o 
N

 [
hm

. %
]

Vzdálenost [μm]

Obr. 30 Závislost obsahu dusíku na vzdálenosti od povrchu vzorku č. 2  
                (KL 0,9-1,2/N 0,2-0,3) 

Obr. 31 Závislost tvrdosti a obsahu dusíku na vzdálenosti od povrchu vzorku  
              č. 2 (KL 0,9-1,2/N 0,2-0,3) 
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a) Detail sloučené vrstvy b) Délky jednotlivých vrstev 

  c) Sloučená nitridační a laserově kalená 

vrstva 

d) Sloučená nitridační vrstva 

Obr. 32 Detaily jednotlivých vrstev vzorku č. 2 (KL 0,9-1,2/N 0,2-0,3) 

 

Ve sloučené vrstvě vznikla velmi jemná struktura (viz. Obr. 32 a)). Tmavá zóna 

(složená nitridační vrstva, difúzní vrstva, laserově kalená vrstva) měřila 297 μm (viz. Obr. 32 

b)). Následovala pouze laserově kalená vrstva o délce 1068 μm (viz. Obr. 32 a)). Na Obr. 32 

c) a d) je vidět bílá vrstva typická pro nitridovanou ocel. Průměrná velikost zrna difuzní zóny 

(pod bílou vrstvou) byla naměřena 4 μm. Obr. 33 zobrazuje přechod z difuzní nitridované 

vrstvy do laserově kalené oblasti. Na Obr. 33 b) jdou vidět martenzitické jehlice protnuté 

difundující nitridační vrstvou. Velikost zrna v této části byla naměřena 14 μm. 
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 a) Přechod z difuzní zóny do laserově kalené 

zóny 

b) Detail přechodu 

Obr. 33 Přechod z difuzní zóny do laserově kalené zóny vz. 2 (KL 0,9-1,2/N 0,2-0,3) 

3.1.4 VZOREK Č. 3 - NITRIDACE 0,2-0,3 MM, KALENÍ LASEREM 0,7-0,9 MM 

U vzorku č. 3 (N 0,2-0,3/KL 0,7-0,9) a 4 (N 0,2-0,3/KL 0,9-1,2) byl zvolen reverzní 

postup oproti vzorkům 1 a 2. Nejdříve proběhla nitridace a poté laserové kalení. Tvrdost tohoto 

vzorku značně poklesla. Vrstva vykazuje vyšší tvrdost pouze v hloubce 100 m (viz. Tab. 10 

a Obr. 34). Po přechodu z difuzní zóny do laserově kalené vrstvy dochází k ustálení tvrdosti na 

téměř poloviční hodnotu a materiál v této hloubce vykazuje stejnou tvrdost jako základní 

materiál. Koncentrace dusíku přesahuje vzorky č. 1 a č. 2 (KL 0,7-0,9/N 0,2-0,3 a KL 0,9-1,2/N 

0,2-0,3) viz. Obr. 35. Na Obr. 36 je vidět vzájemný pokles tvrdosti v závislosti na obsahu 

dusíku, ale pokles v závislosti na obsahu N není příliš razantní.  

 

Tab. 10 Naměřená tvrdost vzorku č. 3 (N 0,2-0,3/KL 0,7-0,9) v závislosti na vzdálenosti 

Vzdálenost 
[mm] 

Tvrdost 
[HV0.2] 

0,1 933 
0,2 659 
0,3 560 
0,4 544 
0,5 547 
0,6 539 
0,7 535 
0,8 523 
0,9 531 
1 524 
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Obr. 34 Průběh tvrdosti jednotlivými vrstvami vz. 3 (N 0,2-0,3/KL 0,7-0,9). 

 

Obr. 35 Průběh koncentrace dusíku v závislosti na vzdálenosti vz. 3 (N 0,2-0,3/KL 0,7-0,9). 

 

 Obr. 36 Průběh koncentrace dusíku a tvrdosti v závislosti na vzdálenosti vzorku č.3. 
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a) Detail složené vrstvy, délka 320 m. 

b) Přechod: bíla vrstva, difúzní zóna, laserově 

kalená vrstva  

c) Detail bílé vrstvy 

Obr. 37 Detail jednotlivých vrstev vz. 3 (N 0,2-0,3/KL 0,7-0,9) 

 

Délka bíle vrstvy se pohybovala v rozmezí 8±2 μm (viz. Obr. 37 b) a c)). Difúzní vrstva 

dosahovala délky 315 μm (viz. Obr. 37 a)). Tvrdost tohoto vzorku dosahovala výrazně menších 

hodnot. Důvodem může být vznik nitridů při nitridaci a následné rozpuštění těchto nitridů nebo 

změna jejich meziatomárních vzdáleností po laserovém kalení, které bylo provedeno až po 

nitridaci. Bílá vrstva je také výrazně tenčí oproti vzorku. č.2, u nějž proběhla nitridace jako 

první operace (viz. Obr. 38). Velikost zrna difuzní zóny odpovídala 6 μm, laserově kalená 

vrstva (tepelně ovlivněná zóna) 12 μm. 

 

Obr. 38 Porovnání nitridačních vrstev vzorků 2 (nejdříve laserové kalení) a 3  
   (nejdříve nitridace) 
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3.1.5 VZOREK Č. 4 - NITRIDACE 0,2-0,3 MM, KALENÍ LASEREM 0,9-1,2 MM 

Vzorek. 4 vykazoval obdobné vlastnosti jako vzorek č. 3 (N 0,2-0,3/KL 0,7-0,9). Oproti 

vzorku č.3 vzrostla tvrdost materiálu v hloubce 100 μm o 38 HV0,2 oproti vzorku č.3 a 

následoval výrazný propad (viz. Tab 11 a Obr. 39). Délka bíle vrstvy byla pouze 5 μm (viz. 

Obr. 42 c)) a délka difuzní zóny byla naměřena 277 μm (viz. Obr. 42 a) a b)). Zvýšená intenzita 

laseru měla pravděpodobně za následek ztenčení nitridační vrstvy. Hloubka laserově prokalené 

vrstvy závisí na výkonu laseru a rychlosti zpracování určité plochy. Laser o síle 400 W a 

rychlosti zpracování 0,5m/min je schopný prokalit materiál do hloubky 0,5 mm, naopak laser o 

síle 1200 W a stejné rychlosti zpracování je schopný prokalit materiál až do hloubky 0,8-0,9 

mm [54]. 

 

Tab. 11 Naměřená tvrdost vzorku č. 4 (N 0,2-0,3/KL 0,9-1,2) v závislosti na vzdálenosti 

Vzdálenost 
[mm] 

Tvrdost 
[HV0.2] 

0,1 971 
0,2 628 
0,3 581 
0,4 547 
0,5 535 
0,6 547 
0,7 539 
0,8 528 
0,9 519 
1 523 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 Průběh tvrdosti jednotlivými vrstvami vz. 4 (N 0,2-0,3/KL 0,9-1,2) 
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Obr. 40 Průběh koncentrace dusíku v závislosti na vzdálenosti 

 

Ve hloubce 12 μm byla zjištěna koncentrace dusíku okolo 9 hm. % (viz. Obr. 40). 

Dusíková koncentrace poté spadla na hodnotu 3 hm. % a došlo k ustálení. S vyšším obsahem 

N byla zjištěna i vyšší tvrdost díky přítomnosti nitridů (viz. Obr. 41) 

 

Obr. 41 Průběh koncentrace dusíku v závislosti na vzdálenosti 
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  a) Laserově kalená a difuzní vrstva  b) Délka difuzní vrstvy 

 

c) Detail bílé vrstvy a difuzní vrstvy 

Obr. 42 Detail jednotlivých vrstev vz. 4 (N 0,2-0,3/KL 0,9-1,2) 

 

Průměrná velikost zrna difuzní zóny se pohybovala okolo 6 μm, laserově kalená vrstva (TOZ) 

12 μm. 

3.1.6 VZOREK Č. 5 - NITRIDACE 0,2-0,3 MM 

Vzorek č. 5 byl podroben pouze nitridaci. V hloubce 100 μm byla naměřena tvrdost 880 

HV0.2. Tvrdost poté postupně klesala (viz. Tab. 12 a Obr. 43). Do vzdálenosti 300 μm (difúzní 

zóna) byla zaznamenána zvýšená tvrdost. Ocel QRO90 Supreme patří mezi středně až vysoce 

legované oceli. U těchto ocelí je možné dosáhnout velmi tvrdé vrstvy, ale hloubka difuzní 

vrstvy nikdy nepřesahuje 0,5 – 0,6 mm. U Cr-Mo-V ocelí bylo zaznamenáno zvýšení životnosti 

v rozmezí 80 až 250 % [52]. Pouze nitridovaný vzorek zároveň obsahoval nejvyšší hm.% N. 

Dusík v oceli přesahoval 9 hm. % (viz. Obr. 44). Tvrdost klesala společně s obsahem N (viz. 

Obr. 45). S každým poklesem dusíku o 0,5 hm. % klesla tvrdost zhruba o 50 HV0.2. 
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Tab. 12 Naměřená tvrdost vzorku č. 5(N 0,2-0,3) v závislosti na vzdálenosti 

Vzdálenost 
[mm] 

Tvrdost 
[HV0.2] 

0,1 880 
0,2 723 
0,3 694 
0,4 581 
0,5 590 
0,6 572 
0,7 581 
0,8 563 
0,9 580 
1 547 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43 Průběh tvrdosti jednotlivými vrstvami vz. 5 

 Obr. 44 Průběh koncentrace dusíku v závislosti na vzdálenosti 
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Obr. 45 Průběh koncentrace dusíku a tvrdosti v závislosti na vzdálenosti 

 

  a) Difuzní část nitridované vrstvy b) Délka difúzní vrstvy 

Obr. 46 Difúzní vrstva 

 

Délka difuzní vrstvy se pohybovala v rozmezí 230±20 μm (viz. Obr. 46). Délka bílé vrstvy se 

pohybovala v rozmezí od 5 μm do 9 μm (viz. Obr. 47). U nitridačního procesu je důležitá 

především teplota. S nitridační teplotou klesá i tvrdost povrchu. Tvrdost povrchu není výhradně 

závislá na době nitridace. Nitridační doba se většinou pohybuje okolo 15 h. Při správné teplotě 

lze docílit např. výhodných otěruvzdorných vlastností v poměrně krátkém časovém úseku [52]. 

Velikost zrna difuzní vrstvy se rovnala 8 μm. V zóně přechodu do ZM byla velikost zrna 12 

μm.  
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  a) Detail difuzní vrstvy b) Detail bílé vrstvy 

 

c) Detail přechodu z nitridační vrstvy do základního materiálu 

Obr. 47 Detail jednotlivých vrstev vz. 5 (N 0,7-0,9) 

3.1.7 VZOREK Č. 6 - KALENÍ LASEREM 0,7-0,9 MM 

Vzorek č. 6 byl pouze zakalen laserem. V laserově kalené zóně vznikla ultra jemná 

struktura. Bíla část laserově kalené vrstvy se nazývá roztavená zóna a pod ní se nachází tepelně 

ovlivněná zóna (HAZ, heat affected zone). Laserově ovlivněná zóna se vyznačuje vysokou 

homogenitou se zvýšenou odolností proti abrazi a korozi. Tvrdost roztavené části dosahovala 

681 HV0.2. Po 700 μm (viz. Obr. 49) následovala tepelně ovlivněná zóna, kde došlo 

k výraznému poklesu tvrdosti pod hranici tvrdosti základního materiálu (viz. Tab. 13 a Obr. 

48). Roztavená zóna přechází do martenzitické tepelně ovlivněné zóny (viz. Obr. 50 c)) Tento 

vzorek obsahoval povrchovou oxidickou vrstvu (viz. Obr. 50 b) a Obr. 51, 52). V roztavené 

zóně vzniká ultra jemná martenzitická struktura s jemnými karbidickými částicemi 

(pravděpodobně karbidy molybdenu a vanadu). 

 



 

58 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

T
vr

do
st

 [
H

V
 0

.2
]

Vzdálenost [mm]

Tab. 13 Naměřená tvrdost vzorku č. 6 (KL 0,7-0,9) v závislosti na vzdálenosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48 Průběh tvrdosti vz. 6 a přechod mezi ZM a kalenou vrstvou 

 

  
a) Roztavená zóna a tepelně ovlivněná zóna b) Délka roztavené zóny  

Obr. 49 Detail roztavené zóny a tepelně ovlivněné zóny 

Vzdálenost 
[mm] 

Tvrdost 
[HV0.2] 

Vzdálenost 
[mm] 

Tvrdost 
[HV0.2] 

0,1 681 1,1 520 
0,2 644 1,2 443 
0,3 619 1,3 539 
0,4 614 1,4 506 
0,5 600 1,5 531 
0,6 581 

  

0,7 488 
  

0,8 494 
  

0,9 481 
  

1 484 
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Obr. 51 EDX analýza oxidické vrstvy 

 a) Detail roztavené zóny b) Oxidická vrstva 

 

 

 

c) Přechod z roztavené zóny do tepelné ovlivněné zóny  

Obr. 50 Detail roztavené zóny, oxidické vrstvy a přechodu do tepelně ovlivněné zóny 
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Obr. 53 Síť modelu 

  a) Oxidická vrstva SEM   b) Detail oxidické vrstvy SEM 

Obr. 52 Fotografie oxidické vrstv z řádkovacího elektronového mikroskopu 

Složení oxidické vrstvy (viz. Obr. 51) poukazuje na vrstvu tvořenou oxidem železa (nad 

570 °C se formují oxidické vrstvy tvořené wustitem – Fe1-xO, Fe3O4 – magnetitem a Fe2O3 – 

hematitem [55]). Oxdiciká vrstva (viz. Obr. 50 b) a 52) může vznikat při zpracování laserem 

(vznik vrstvy při vyšších teplotách). Další možností je vznik vrstvy vlivem kontaminace 

z prostředí. Hloubka oxidační vrstvy se pohybovala v rozmezí 10±1 μm. Velikost zrna laserově 

kalené vrstvy nebylo možné zjistit, protože struktura byla velmi jemnozrnná. V přechodu 

z kalené vrstvy do teplotně ovlivněné vrstvy zrno dosahovalo velikosti 6 μm. 

 

3.1.8 SIMULACE LASEROVÉHO KALENÍ 

Jelikož vzorky byly dodány bez jakýchkoliv údajů 

popisujících podrobnosti povrchových úprav (kromě 

hloubky úprav), byla vytvořena simulace sloužící k lepší 

interpretaci vývoje teplot během laserového kalení. 

Simulace byla vytvořena pomocí programu SimScale, 

který poskytuje využití pro studentské účely zdarma.   

 

Parametry simulace:  

 Počet jader použitých pro výpočet: 8 při taktu 4,2 GHZ, 16 GB RAM; 

 Rozměry tělesa 30 x 30 x 12,5 mm (odpovídá vzorkům); 

 Počet prvků 1514; 
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 Délka hrany prvku: 0,02 mm; 

 Druh síťování: Tetrahedral dominant (viz. Obr. 53); 

 Hustota materiálu: 7800 ; 

 Tepelná vodivost: 33 
·

; 

 Přestup tepla do okolí: Vzduch, emisivita 0,9; 

 Výkon laseru: 600 W, paprsek o průměru 2 mm; 

 Rychlost postupu laseru v = 5 mm/s. 

 

 

  

a) Počáteční fáze působení laseru 

 

b) Posun paprsku 

  

 c) Vývoj teplot po projetí laserem  d) Konečná fáze 

Obr. 54 Vývoj teplot a postup paprsku po povrchu 
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Obr. 54 popisuje vývoj teplot při průchodu laserového paprsku materiálem. Na Obr. 

55 je možné vidět vývoj teploty v závislosti na hloubce. Teplotně ovlivněná zóna sahá do 2-3 

mm.  

 

 

 

Pro výpočet byla použita rovnice (4), která definovala laserový paprsek [56]: 

 

𝑞 =  
2 · 𝑃

𝜋 ∙ 𝑟
 exp −

2𝑟

𝑟
         (4) 

Kde: 

 P je síla laseru, v tomto případě 600 W; 

 𝑟  je průměr laserového paprsku, v tomto případě 2 mm; 

 r je směr a vzdálenost určující pohyb laseru, zadává se v souřadnicovém 

systému. 

Výpočet trval okolo 120 min. Simulace dopomohla k celkovému pochopení vývoje 

teplot během laserového kalení a přispěla ke konečnému vyhodnocení materiálových vlastností 

po laserovém kalení. V průřezu materiálem (viz. Obr. 55) je vidět, že teplota na povrchu 

dosahovala teploty až 1200 °C. 

 

3.1.9 SIMULACE NITRIDACE 

Proces nitridace u slitin je poměrně komplikovaný. Nitridy vznikající v kombinaci 

s legujícími prvky mohou způsobit deformaci krystalové mřížky. Difúze dusíku může být 

vyjádřena druhým Fickovým zákonem (5), ale je potřeba vzít v úvahu kolísání koncentrace 

Obr. 55 Průřez materiálem  
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dusíku v čase v důsledku tvorby nitridů ze slitinovými prvky [57]. Rovnice po úpravě vypadá 

takto: 

 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷 ∙

𝜕 𝐶

𝜕𝑧
+

𝜕𝐶

𝜕𝑡
 

 

        (5) 

Kde: 

 𝐷  je difuzní koeficient dusíku v oceli, který bere v potaz vliv legujících prvků; 

 𝐶  je koncentrace dusíku rozpuštěného v matrici v hloubce z. 

Výsledkem modelování (viz. Obr. 56) v programu ANSYS jsou teplotní ekvivalenty 

koncentrace dusíku v závislosti na hloubce. 

 

 

Obr. 56 Koncentrace dusíku (v hm. %) v závislosti na hloubce  

Výsledky této simulace jsou pouze experimentální a je na ně potřeba pohlížet s určitým 

nadhledem. Materiálové konstanty jsou totožné s hodnotami z předchozí simulace laserového 

kalení. Teplota nitridace byla nastavena na hodnotu 520 °C. 
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4 Tribologie povrchově různě zpracovaných vzorků oceli QRO90 

Supreme 

Tribologie je nauka o tření a opotřebení. Při provozu strojů nebo nástrojů vznikají jevy 

spojené s pohybem funkčních částí a vzniká tření. Třením vznikají degradační procesy, které 

snižují funkční období nástroje. Tribologické vlastnosti materiálů je možné zjišťovat různými 

způsoby. Pro vyhodnocení oceli QRO90 Supreme byla zvolena metoda PIN-on-DISC, kdy do 

materiálu je vtlačováno stacionárně uložené tělísko (viz. Obr. 57). 

 

Obr. 57 Metoda PIN-on-DISC [58] 

Jako vtlačované tělísko byla použita kulička z Al2O3 s tvrdostí 1500 HV10. Pro testování 

byly použity následující parametry: 

 Fn = 5 N; 

 r = 3,2 mm; 

 v = 4,2 cm/s; 

 n = 5000 cyklů; 

 PIN kulička o r = 3 mm; 

 T ~ 25 °C; 

 Vlhkost ~ 70 %. 

Všechny vzorky byly před zkouškou přeleštěny diamantovou suspenzí 3 μm. Následně 

byly vzorky podrobeny již samotnému testování. Vzniklá tribologická stopa byla následně 

proměřena třikrát na čtyřech místech (viz. Obr. 58). Získané hodnoty byly zprůměrovány a 

použity pro výpočet úběru materiálu (6) dle normy ASTM G99. 

𝑉 =  
𝜋(𝑟á𝑑𝑖𝑢𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑒𝑛í [𝑚𝑚])(šíř𝑘𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑦, [𝑚𝑚 ])

6(𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑘𝑜𝑢𝑙𝑒, [𝑚𝑚])
 [𝑚𝑚 ]         (6) 

Obr. 58 Místa měření tribologické stopy 
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Míra opotřebení byla stanovena pomocí koeficientu opotřebení W (7). Ten se vypočítá 

z následujícího vzorce. 

𝑊 =
𝑉

𝐿 ∙ 𝑠

𝑚𝑚

𝑁 ∙ 𝑚
 

(7) 

Kde: 

 V značí opotřebený objem (úběr) [mm3]; 

 L značí normálové zatížení Fn [N]; 

 S značí celkovou dráhu testu [m]; 

Na Obr. 59 a) je vidět tribologická stopa vzorku č. 1 (kalení 0,7-0,9 mm a nitridace 0,2-

0,3 mm). Ze stopy je patrné abrazivní opotřebení, ale stopa má rovnoměrný průběh. Při 

testování docházelo k akustickým projevům v podobě pískání. 

Obr. 59 b) znázorňuje vzorek č. 2 (kalení 0,9-1,2 mm a nitridace 0,2-0,3 mm). Opět 

docházelo k abrazivnímu opotřebení. Stopa byla také rovnoměrná. 

 

 

 Vzorky 3 a 4 viz. (Obr. 60) vykazovaly stejné abrazivní opotřebení jako předešlé 

zkoušky. U vzorku č. 4 se k abrazivnímu opotřebení přidalo adhezivní poškození. Stopy obou 

vzorků byly rovnoměrné a opět došlo k akustickým projevům. 

Obr. 59 a) Tribologická stopa vzorku č.1 (KL0,7-0,9 mm/N0,2-0,3 mm) 
              b) Tribologická stopa vzorku č.2(KL0,9-1,2 mm /N0,2-0,3 mm) 
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Obr. 60 a) Tribologická stopa vzorku č.3(N0,2-0,3 mm/KL0,7-0,9 mm) 
              b) Tribologická stopa vzorku č.4((N0,2-0,3 mm/KL0,9-1,2 mm) 
 

Vzorek č. 5 projevoval abrazivní opotřebení a méně rovnoměrnou stopu (viz. Obr. 61 

a)). Posledním vzorkem byl základní materiál, který se vyznačoval velmi rovnoměrnou stopou 

(viz. Obr. 61 b)). Vzorek č. 6 nebyl v době testování dostupný.  

 

 

 

 

Tab. 14 uvádí koeficienty opotřebení a průměrnou šířku stopy všech testovaných vzorků. Na 

Obr. 62 je vidět graf porovnávající výsledné hodnoty koeficientu opotřebení (vyšší hodnota 

znamená horší výsledek). Vzorek. č 4 naprosto propadl. 

 

 

 

 

Obr. 61 a) Tribologická stopa vzorku č.5(N0,2-0,3 mm) 
              b) Tribologická stopa základního materiálu 
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Tab. 14 Koeficient opotřebení W, tvrdost HV1 a šířky stop testovaných vzorků 

Vzorek 

Koeficient 

opotřebení W 

𝒎𝒎𝟑

𝑵 ∙ 𝒎
∙ 𝟏𝟎 𝟒  

Tvrdost HV1 Průměrná šířka stopy [μm] 

Vzorek. č. 1 2,62 955±28 297,025±33,26 

Vzorek. č. 2 2,7 942±24 299,85±34,26 

Vzorek. č. 3 2,48 984±20 291,75±24,13 

Vzorek. č. 4 6,41 965±21 400,15±21,90 

Vzorek. č. 5 2,9 1031±26 307,08±28,69 

Základní 

materiál 
1,94 902±66 268,78±30,42 
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Obr. 62 Porovnání koeficientu opotřebení všech vzorků 
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Nejvyšší odolnost proti smykovému namáhání vykazuje základní materiál, dále vzorek 

č. 3, 1 a 2, tyto vzorky mají podobné hodnoty koeficientu. Následuje vzorek č. 5. Nejmenší 

odolnost vykázal vzorek č. 4. Dosažené hodnoty ukázaly, že tvrdost není zásadním faktorem. 

Základní materiál vykazoval nejmenší tvrdost, avšak opotřebení bylo také nejmenší. Nejhůře 

dopadl vzorek č. 4 (nitridace 0,2-0,3 mm a kalení 0,9-1,2 mm), který dosahoval poměrně dobré 

tvrdosti.  

Tribologická zkouška zároveň hodností komplexní vlastnosti povrchu, jako je adhezivní 

vlastnost (případně kohézní vlastnost – vznik abrazivních částic), ale i houževnatost, která 

vyjadřuje energii potřebnou k rozvoji poškození. 
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5 Analýza dosažených výsledků 

Ze všech vzorků vykazoval největší tvrdost vzorek č.2 (viz. Obr. 63), u kterého bylo 

provedeno kalení laserem do hloubky 0,9 – 1,2 mm a následná nitridace do hloubky 0,2 – 0,3 

mm. Za ním následoval vzorek č. 4, který byl podroben reverznímu postupu oproti vz. 2. 

Vzorky podrobené reverznímu postupu dosahují tvrdosti, která je srovnatelná se vzorky 1 a 2, 

ale tvrdost nedosahuje stejné hloubky, a proto tento postup není příliš vhodný (viz. Obr. 63). 

Nitridy vzniklé při nitridaci jsou rozpuštěny následným působením laseru, případně dojde ke 

změně meziatomárních vzdáleností a poklesu tvrdosti. U vzorku podrobených nejdříve 

laserovému kalení a následné nitridaci vznikne jemnozrnná struktura protnutá jemnými nitridy, 

které zpevní zónu pod bílou nitridační vrstvou. Průběh tvrdosti u zbylých vzorků se příliš nelišil 

až na vz. č. 6. U tohoto vzorku proběhlo pouze laserové kalení a hodnota tvrdosti klesla pod 

hranici 700 HV0.2. Oproti původnímu materiálu vzrostla tvrdost u každého z testovaných 

vzorků. U vzorku č. 2 byla hodnota tvrdosti zdvojnásobena. Při úpravě povrchu materiálu 

laserem je důležité dohlížet na houževnatost materiálu, která laserovým kalením klesá [59]. 

Nitridované oceli také často podléhají abrazivnímu opotřebení [48] a proto byly vzorky dále 

testovány tribologickou zkouškou.  
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Obr. 63 Porovnání tvrdostí všech zkoušených vzorků 
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Vzorek č. 2 (KL0,9-1,2 mm/N0,2-0,3 mm) zároveň disponoval bílou vrstvou s největší 

hloubkou (nejširší místo dosahovalo hloubky 22 μm, viz. Obr. 64). 

 

Obr. 64 Porovnání vrstev všech testovaných vzorků 

Do hloubky 300 μm vykazovaly nejvyšší tvrdost vzorky č. 2 a 5. Po překročení 

hranice 300 μm si nejlepší tvrdost zachovaly vzorky č. 1 a 2 (viz. Obr. 65). Tribologicky se 

nejhůře projevil vzorek č. 4 s nejvyšším koeficientem opotřebení (viz. Obr. 62). Nejnižší 

koeficient opotřebení byl zjištěn u základního materiálu. U zbylých vzorků byl koeficient 

srovnatelný a pohyboval se okolo hodnoty 2,5±0,2 
∙

∙ 10 . Zvýšení doby nitridace 

může vede k tvorbě silnější vrstvy, ale také může vést k zhrubnutí nitridů. Hrubé nitridy jsou 
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Obr. 65 Porovnání tvrdostí jednotlivých vzorků v závislosti na hloubce. 
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škodlivé pro odolnost materiálu proti opotřebení [60]. U vzorku č.4 pravděpodobně došlo 

k zhrubnutí nitridů a nepříznivému vlivu na opotřebení. Opotřebení je také závislé na druhu 

nitridační vrstvy např. vrstva tvořená nitridy typu ε poskytuje vyšší stupeň opotřebení a nižší 

koeficient tření než vrstva γ [61]. U nástrojových ocelí je také důležité dohlížet na možný 

nesoulad modulu pružnosti jednotlivých vrstev, protože ocel musí odolávat extrémně 

vysokému namáhání [62].  
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6 Závěr 

Nástrojové oceli jsou během provozního používání namáhány několika vlivy, které 

mohou dramaticky zkrátit jejich životnost. Nejrizikovějším faktorem je vznik trhlin na povrchu 

materiálu. Odolnost proti vzniku trhlin je dána tvrdostí povrchu. Tato práce rozvijí znalosti v 

oblasti kombinovaných úprav povrchu nástrojových ocelí. 

Cílem práce bylo vybrat kombinaci, případně pořadí mezi laserovým kalením a nitridací 

s nejvýhodnějším výsledkem a objasnit, jak jednotlivé nebo kombinované technologie ovlivňují 

povrch materiálu. Z dosažených výsledků se potvrdil předpoklad, že při kombinované úpravě 

povrchů je zásadní pořadí jednotlivých úprav a jejich vliv na mikrostrukturu oceli. Pokud ocel 

podstupuje zpracování za účelem vzniku sloučenin, které mají vytvrdit povrch, je potřeba u 

následujícího procesu zvážit, zda tyto sloučeniny nebudou ovlivněny nebo modifikovány. 

Jestliže na nitridovaný povrch působí proces s potenciálem rozpustit vzniklé nitridy, dojde ke 

snížení tvrdosti. Tvrdost definuje odolnost materiálu proti vzniku trhlin za vysokých teplot, ale 

na iniciaci trhlin se podílí i další faktory. Obdržené vzorky byly podrobeny tvrdostnímu 

zkoušení v závislosti na vzdálenosti, aby byla zjištěna tvrdost jednotlivých vrstev. Úprava 

povrchu může být i kontraproduktivní v rámci tribologických vlastností, což tato práce částečně 

potvrdila.  
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