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Badania mikrostruktury po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej. 
 
Cel i zakres ćwiczenia. 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi nowoczesnymi technologiami 
obróbek cieplno-chemicznych stosowanymi przy utwardzaniu powierzchniowym wyrobów 
wykonanych ze stali konstrukcyjnych i narzędziowych, oraz  poznaniu struktury 
otrzymywanych w tych że procesach warstw. 
 
Wprowadzenie. 
 
 W celu uzyskania znacznych zmian  własności w strefach przypowierzchniowych 
odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych i narzędziowych, stosuje się obróbki cieplno-
chemiczne, mające na celu zmianę składu chemicznego tych stref, co w połączeniu z 
zastosowaniem obróbki cieplnej, powoduje istotne zmiany w strukturze, a tym samym we 
własnościach tak obrabianych elementów. 
 Obróbka cieplno-chemiczna to zabieg technologiczny mający na celu zmianę składu 
chemicznego i mikrostruktury warstwy przypowierzchniowej metalu lub stopu dla uzyskania 
wymaganych własności np. wysokiej twardości, wytrzymałości na ścieranie, odporności na 
zmęczenie czy antykorozyjności, przy jednoczesnym zachowaniu własności plastycznych 
rdzenia. 
 W zależności od rodzaju obróbki cieplno-chemicznej zabieg obróbki cieplnej może 
poprzedzać (azotowanie) lub jest stosowany po (nawęglanie). 

Proces te polegają na dyfuzyjnym wprowadzeniu do materiału obrabianego określonego 
pierwiastka z ośrodka zawierającego ten pierwiastek, a nazwa obróbki jest ściśle uzależniona 
od rodzaju wprowadzanego pierwiastka. 
 Jeżeli na styku ośrodka z powierzchnią metalu (stopu) aktywność składników w ośrodku  
jest wyższa od aktywności określonego składnika w metalu, to wówczas zachodzi reakcja 
chemiczna której wynikiem jest przejście tego składnika z ośrodka otaczającego obrabiany 
przedmiot do powierzchni tego przedmiotu. Przechodzenie trwa do czasu wyrównania się 
aktywności tego składnia w ośrodku oraz w przedmiocie obrabianym.  
Każdy zabieg obróbki cieplno-chemicznej niezależnie od rodzaju ośrodka chemicznego 
obejmuje trzy etapy: 
- dysocjację w której związek AB tworzy atomy �in statu nescendi�  
- adsorpcja  aktywnych atomów na powierzchni metalu, 
- dyfuzji zaabsorbowanych atomów do metalu 
 

Wielkością charakterystyczną dla procesów dyfuzji jest tzw. współczynnik dyfuzji,  który 
określa ilość pierwiastka w gramach, który przedyfunduje w czasie jednej sekundy prze 1cm2 
powierzchni. Współczynnik ten zależy głównie od temperatury (rys. 1) i wzrasta wraz z jej 
wzrostem. 

D = A e RT
Q−

 
gdzie:  A- współczynnik zależny od typu sieci krystalicznej, 
            Q � energia aktywacji, 

R � stała gazowa,  
T � temperatura bezwzględna 



 Rys. 1. Wpływ temperatury na wielkość współczynnika dyfuzji. 
 
Grubość warstwy dyfuzyjnej w zależności od czasu (przy ustalonych pozostałych 
parametrach procesu, jak temperatura, ciśnienie itd.) określa równanie: 

 y2 = k τ,  
gdzie: y � grubość warstwy dyfuzyjnej  
 k � stała zależna od współczynnika dyfuzji, 
 τ � czas procesu. 

Rys. 2. Grubość warstwy dyfuzyjnej w zależności od temperatury procesu. 
 
Ze względu na rodzaj utworzonych w warstwach dyfuzyjnych faz, można wymienić dwa 
rodzaje dyfuzji: 
- dyfuzja atomowa � polega na przemieszczaniu się atomów jednego pierwiastka do sieci 
elementarnej pierwiastka drugiego, przy czym powstaje roztwór stały o sieci elementarnej 
pierwiastka rozpuszczającego. Tworzenie się nowych faz o budowie różnej od budowy 
pierwiastka rozpuszczającego jest niemożliwe, a maksymalne stężenie pierwiastka 
dyfundującego nie przekracza granicznej rozpuszczalni w temperaturze dyfuzji. 
- dyfuzja reakcyjna � prowadzi do tworzenia się w strefie dyfuzji nowych faz o elementarnej 
sieci przestrzennej różnej od sieci metalu podstawowego, w wyniku której powstają nowe 
fazy międzymetaliczne, szczególnie w strefie przypowierzchniowej obrabianego elementu 
(przykładem jest proces azotowania i utworzenia w jego wyniku nowych 
przypowierzchniowych faz azotowych ε i γ`).  

Proces dyfuzji reakcyjnej można podzielić na dwa etapy: 
a) powstanie nowej fazy na powierzchni metalu na skutek zachodzącej reakcji chemicznej, 
b) rozrost nowej fazy na skutek zachodzącej dyfuzji. 
 
Dyfuzja atomów zachodzi najszybciej po powierzchni metalu,  wolniej wzdłuż  granic ziarn, a 
najwolniej przez ziarna (rys. 3).                                                

Rys. 3. Schemat dróg dyfuzji w metalu polikrystalicznym. 
 
Ogólnie technologie obróbek cieplno-chemicznych możemy podzielić na: 
- dyfuzyjne nasycanie metalami 
- dyfuzyjne nasycanie niemetalami 



- dyfuzyjne nasycanie wieloskładnikowe 
 
Schematyczny podział obróbek cieplnych przedstawiono na rys. 4. 
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      CH4→2H2 + C   
 Otrzymany w ten sposób węgiel atomowy  może wnikać tylko wtedy w powierzchnię 
przedmiotu obrabianego, gdy potencjał węglowy ośrodka nawęglającego jest wyższy od 
stężenia węgla w danym gatunku stali.  

Szybkość dyfuzji węgla w głąb stali a wiec czasochłonność procesu zależy od 
temperatury, co w połączeniu z małą rozpuszczalnością węgla w Feα prowadzi do 
konieczności prowadzenia procesów nawęglania w zakresie występowania fazy  Feγ, w 
praktyce w temperaturze 820-950ºC (Ac3+30ºC).  Ponieważ same zwiększenie stężenia węgla 
w warstwie nawęglonej nie powoduje znacznego wzrostu twardości, dlatego tez po 
nawęglaniu stosowane są zabiegi cieplne hartowania i odpuszczania, mające  na celu 
zapewnienie warstwom nawęglonym odpowiedniej struktury, a przez to wymaganej twardości 
i własności wytrzymałościowych, przy zachowaniu własności plastycznych rdzenia. Ponadto 
obróbka cieplna może spowodować usuniecie naprężeń własnych w warstwie nawęglonej, 
rozdrobnienie ziarna austenitu oraz ewentualnej siatki cementytu. Podstawowymi zabiegami 
stosowanymi po nawęglaniu jest: hartowanie bezpośrednie, hartowanie jednokrotne, 
hartowanie z perlityzowaniem lub hartowanie dwukrotne.  
 

a)  b)
Rys. 5. Struktura stali 20H po procesach  nawęglania gazowego  
a) - Nawęglanie gazowe  w temperaturze 920°C. Hartowanie 760°C-woda. Odpuszczanie 160°C.  
Od powierzchni martenzyt gruboiglasty z polami austenitu szczątkowego. Ilość austenitu szczątkowego maleje wraz z 
odległością od powierzchni przechodząc w martenzyt drobnoiglasty 
b) - Nawęglanie gazowe  w temperaturze 930°C. Warstwa przewęglona.. Przy powierzchni duża ilość skoagulowanych 
węglików chromu przechodzących w wydzielenia po granicach ziarn. 
 
Metody nawęglania.  
Proces nawęglania przeprowadza się w ośrodkach stałym, ciekłym lub gazowym. 
Ze względu na aktywność ośrodka nawęglającego  nawęglanie dzielimy na: 
- zwykłe - prowadzone przy stałym potencjale nawęglania w granicach 0,8-1,1%. Potencjał 
węglowy dobierany jest tak, aby po zakończeniu procesu uzyskać wymagane powierzchniowe 
stężenie w warstwie, 
- aktywno-dyfuzyjne (prowadzone przy zmiennym potencjale węglowym). 
 
  Nawęglanie proszkowe należy do najstarszych metod nawęglania,  mało wydajną i 
niesterowalną. Element obrabiany umieszcza się w skrzyni zawierającej mieszankę 
nawęglającą (80-90% węgla drzewnego w postaci granulek jako źródła węgla oraz 
intesyfikatorów  procesów dyfuzyjnych), zamyka skrzynie i umieszcza w komorze pieca. 
Proces nawęglania przeprowadza się w temperaturze 900-950ºC.  Brak jakiejkolwiek 
ingerencji na proces nawęglania powoduje zazwyczaj przewęglenie powierzchni. 



 Nawęglanie gazowe jest najczęściej  stosowaną metodą, prowadzona zazwyczaj w 
temperaturze 880-950ºC. Atmosferą nawęglającą są mieszaniny zawierające gazy aktywne 
CO i CH4, będące źródłem węgla aktywnego (in statu nescendi), oraz gazy obojętne H2, H2O, 
CO2 mające na celu regulacje potencjału nawęglającego atmosfery.  Podstawowa zaletą tej 
metody jest możliwość oceny i regulacji atmosfery nawęglającej, efektywny czas 
nagrzewania wsadu, oraz możliwość bezpośredniego hartowania po procesie nawęglania. Do 
wad można zaliczyć wysoki koszt urządzeń i instalacji, duża powierzchnia hali przeznaczona 
na urządzenie i stosunkowo wysoki koszt wytworzenia atmosfer (koszty surowców atmosfer). 

Ze względu na fakt iż nawęglanie jest procesem długotrwałym, dąży się wiec do jego 
skrócenia. Może się to odbywać dwiema drogami: poprzez podwyższenie temperatury 
procesu przez co zwiększamy współczynnik dyfuzji, lub zintensyfikowanie zjawisk 
fizykochemicznych odbywających się na powierzchni obrabianego detalu. Ze wzrostem 
temperatury wzrasta współczynnik dyfuzji, co wpływa na szybsze przenikanie węgla w głąb 
materiału. Ponadto ze wzrostem temperatury wzrasta również graniczna rozpuszczalność 
węgla w austenicie, co pozwala na zastosowanie atmosfer o wyższym potencjale węglowym 
bez obawy wydzielania się sadzy lub utworzenia wolnych węglików  
 Konwencjonalny proces nawęglania przeprowadza się w zakresie temperatur 900÷930ºC. 
Temperatury nawęglania w zakresie 930÷980ºC zalicza się do podwyższonych, a w zakresie 
980÷1100ºC do wysokich temperatur nawęglania. 

Nawęglanie w podwyższonych temperaturach nastręcza jednak drobnych problemów 
związanych z obniżeniem trwałości elementów grzejnych i aparatury piecowej. Należy brać 
również pod uwagę możliwość przegrzania stali. Skrócenie czasu nawęglania poprzez 
intesyfikację zjawisk fizykochemicznych na powierzchni obrabianego elementu może 
odbywać się dwoma sposobami: poprzez obniżenie ciśnienia gazu nawęglającego (nawęglania 
próżniowe), lub zjonizowanie atmosfery nawęglającej  Nawęglanie jonowe odbywa w 
komorze jonizacyjnej w atmosferze mieszaniny metanu lub propanu z azotem, wodorem lub 
argonem. Ściany pieca stanowią anodę, zaś obrabiany wsad jest katodą. Poprzez przyłożenie 
napięcia pulsacyjnego wywołane zostaje w komorze wyładowanie jarzeniowe. Zastosowanie 
wyładowania jarzeniowego jest niskoenergetyczne. Jego zadaniem jest wyłącznie 
aktywowanie jarzeniowe atmosfery obróbczej i powierzchni wsadu. Nagrzewanie wsadu 
odbywa się metodą tradycyjną. Nawęglanie jonowe jest procesem nierównowagowego 
intensywnego nasycania warstw wierzchnich węglem, dlatego też w celu osiągnięcia 
prawidłowego profilu stężenia węgla w warstwie odbywa się poprzez kolejne stadia nasycania 
i dyfuzji.  
Nawęglania jonowe posiada dwie bardzo ważne zalety: 
-   dzięki fizykochemicznemu aktywowaniu powierzchni wsadu plazmą można  nawęglać 
stale o pasywnych powierzchniach, 
- plazma wyładowania jarzeniowego dociera do głębokich otworów i trudnodostępnych 
zagłębień w obrabianym przedmiocie, czego efektem jest równomierność warstw 
utwardzonych niezależnie od kształtu elementu.  
 Jednak obecnie najszybciej rozwijającą się metodą nawęglania jest nawęglanie próżniowe 
należącego do odmiany nawęglania gazowego, prowadzonego przy ciśnieniu niższym od 
atmosferycznego. Obróbka cieplna w próżni powstała w wyniku poszukiwania coraz bardziej 
doskonałego środowiska dla obróbki cieplnej wyrobów metalowych w wysokiej 
temperaturze. Próżnia pozwala na wyeliminowanie niepożądanych zjawisk oraz zmniejszenie 
ilości czynników trudnych do kontrolowania. 
 Metoda nawęglania próżniowego opiera się na węglowodorach wyższych (propanie, 
acetylenie, etylenie itp.), oraz na zastosowaniu temperatur nawęglania wyższych w 
porównaniu z tradycyjną metodą. Podstawowymi zaletami nawęglania gazowego są: 



1. Skrócenie czasu procesu w wyniku możliwości zastosowania wyższych temperatur 
nawęglania. 
2. Aktywacja oraz desorpcja tlenków na powierzchni wsadu.  
3. Niskie ciśnienie atmosfery nawęglającej (od kilku do kilkudziesięciu hPa) eliminuje 
problem wydzielania sadzy, przez co elementy po nawęglaniu mają czyste i błyszczącą 
powierzchnie. 
4. Brak odwęglenia powierzchni, oraz utlenienia wewnętrznego powoduje poprawienie 
wytrzymałości zarówno statycznej jak i zmęczeniowej. 
5. Wzrost wydajności i energooszczędności procesu. 
6. Łatwa i dokładna kontrola grubości warstwy i zawartości węgla. 
7. Czyste i bezpieczna warunki pracy (wyeliminowanie konieczności mycia detali po 
procesie hartowania).  
 Proces nawęglania próżniowego ze względu na duże powierzchniowe stężenie węgla w 
austenicie składa się z fazy nasycania węglem przy ciśnieniu roboczym atmosfery, oraz fazy 
dyfuzyjnego transportu nadmiaru węgla w głąb materiału prowadzone w warunkach próżni 
(bez dozowania gazów węglonośnych) (rys. 6).  

Wyróżniamy dwie podstawowe pełne cykle nawęglania próżniowego: 
- metoda ciągła składająca się z etapu nasycania w warunkach ustabilizowanego przepływu 
węglowodorów przez komorę pieca, a następnie po niej fazy dyfuzji 
- metoda iniekcyjna składająca się z szeregu pulsacji ciśnienia atmosfery nawęglającej 
powodując wielokrotne powtarzanie cyklów nasycania i dyfuzji. 

 
 

 

Rys. 6  
. Profili stężenia węgla w warstwie
wierzchniej po cyklach nasycania i
Rys. 7. Schemat dwukomorowego 
pieca do nawęglania próżniowego 
z wanną olejową w komorze 
chłodzenia wsadu 



Azotowanie polega na dyfuzyjnym nasycaniu azotem stref przypowierzchniowych 
przedmiotu obrabianego w celu uzyskania twardej (900-1400HV) odpornej na ścieranie i 
zmęczenie wytrzymałościowe warstwy wierzchniej (azotowanie utwardzające). Rzadziej 
stosowane jest azotowanie antykorozyjne mające na celu zwiększenie odporności powierzchni 
na działanie korozyjne powietrza, wody czy pary wodnej. Azotowanie przeprowadzane jest w 
procesie jedno lub wielostopniowym temperaturze 500-700°C w atmosferze częściowo 
dysocjowanego amoniaku. Azotowanie utwardzające znalazło szerokie zastosowanie w 
produkcji kół zębatych, sworzni tłokowych, wałów korbowych, korbowodów,  wałów 
rozrządu itp. 
 Nasycanie azotem stopów żelaza zachodzi w wyniku dyfuzji azotu atomowego w głąb 
przedmiotu azotowanego. Niezbędny do wytworzenia warstwy dyfuzyjnej azot uzyskuje się w 
wyniku reakcji dysocjacji amoniaku w myśl reakcji: 

2NH3→  2N + 6H 
 Reakcja zachodzi w temperaturze azotowania. Na jej przebieg katalitycznie oddziaływuje 
powierzchnia żelaza. Azot atomowy przechodzący z reakcji dysocjacji szybko łączy się w 
cząsteczką N2. Stąd podczas azotowania konieczne jest ciągłe dostarczanie świeżego 
amoniaku, stanowiącego źródło azotu atomowego. 
 Zgodnie z układem Fe-N (rys. 7) w warstwie azotowanej wytworzonej na żelazie w 
procesie azotowania mogą występować następujące fazy: 
- roztwór stały azotu w żelazie (faza α) zwany ferrytem azotowym lub nitroferrytem, 
- roztwór stały azotu w żelazie γ (faza γ) zwana austenitem azotowym lub nitroaustenitem, 
- azotek typu Fe4N (faza międzywęzłowa γ`, 
- azotek typu Fe2N (faza międzywęzłowa ε) 

 
Rys. 7 Wykres układu równowagi żelazo-azot. 

 
 Faza ε jest krucha, wiec jej występowanie jest niepożądane  w przypadku azotowania 
utwardzającego natomiast pożyteczna w przypadku azotowania antykorozyjnego, gdyż jest 
odporna korozyjnie. 
 Faza γ przy powolnym chłodzeniu z temperatury eutektoidalnej (591°C) rozpada się na 
mieszaninę α + γ` zwaną potocznie braunitem. Dlatego też przy azotowaniu poniżej 
temperatury 591°C warstwa azotowana składa się z faz: ε, γ` i α. Natomiast w przypadku 
azotowania powyżej 591°C i powolnym chłodzeniu  ε, ε + γ`, γ`+ α. (braunit)  oraz α. 
Dodatkowo w warstwie azotowanej stali konstrukcyjnych stopowych tworzą się azotki 
pierwiastków stopowych (AlN, CrN, Mon). W przypadku tych stali warstwa azotowania 
składa się z dwóch stref zewnętrznej  �białej� będącej mieszaniną azotków i węgloazotków, 
oraz wewnętrznej zwanej dyfuzyjną, gdzie obok azotków i węgloazotków występuje ferryt 
stopowy.  



 
Rys. 8.  Stal 38HMJ ulepszana cieplnie (hartowanie 950°C + odpuszczanie 650°C. Warstwa azotowana       

(550°C-60h). Na powierzchni gruba strefa iglastych faz ε i γ`. W strefie dyfuzyjnej na tle sorbitu liczne 
wydzielenia ciągłych siatek azotków. 

 
 W azotowaniu utwardzającym stosuje się głównie stale konstrukcyjne średniowęglowe 
(0,35-0,45%C) zawierające dodatkowo dodatki stopowe głównie Al., Mo, Cr, V, W i Ti 
umożliwiających tworzenie się trwałych  faz azotowych (AlN, CrN, MoN) o wysokiej 
twardości i dyspersji. W odróżnieniu od nawęglania, azotowanie powoduje utwardzenie 
warstw powierzchniowych bez stosowania dodatkowych obróbek cieplnych, dlatego też 
elementy obrabiane są poddane zabiegom  obróbki cieplnej przed azotowaniem, ponadto  
cienkie warstwy azotowe wymagają znacznie twardszego i sztywniejszego  rdzenia, gdyż ich 
duża twardość może spowodować pękanie, łuszczenie i odpadanie warstwy azotowanej.  
W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności, stale konstrukcyjne przed azotowaniem 
poddaje się ulepszaniu cieplnemu, przy czym temperatura odpuszczania powinna być 30°C 
wyższa od temperatury azotowania. 

Klasyczne azotowanie utwardzające przeprowadza się najczęściej w temperaturze 500-
520°C  przy stały potencjale azotowym. W zależności od grubości warstwy czas azotowania 
wynosi 10-100h. Uzyskując w ten sposób twardą odporną warstwę na ścieranie o grubości 0,1 
do 0,6mm (najczęściej 0,2-0,3mm) wyraźnie odcinającą się zabarwieniem na zładzie 
metalograficznym od struktury rdzenia.  

Odmianą azotowania klasycznego jest azotowanie stopniowe. Polegające w pierwszym 
stopniu na wygrzewaniu w czasie 10-15h w temperaturze 500-520°C, a następnie 
podwyższeniu temperatury do 560-580°C. Celem pierwszego etapu jest utworzenie warstwy 
azotowanej o wysokiej twardości i dużej ilości drobnodyspersyjnych azotków, natomiast 
celem drugiego etapu jest zwiększenie grubości warstwy poprzez zintensyfikowanie 
szybkości dyfuzji w wyższej temperaturze. 

Azotowanie  jonowe stanowi najnowocześniejszą metodę azotowania, które 
przeprowadza się w mieszaninie azotu i wodoru pod obniżonym ciśnieniem. Otrzymane w 
wyniku jonizacji gazu  jony N++, rozpadają się w pobliżu katody  (obrabiany wsad) na jony 
N+, które bombardując powierzchnię wsadu oczyszczają ją i depasywują.  W drugim etapie 
przebiegającym przy wyższym ciśnieniem  w temperaturze 480-580°C następuje dyfuzja 
azotu w głąb przedmiotu. Podstawową zaletą azotowania jonowego jest skrócenie czasu 
procesu, kontrolowanie struktury warstwy oraz możliwość azotowania nawet stali stopowych 
kwasoodpornych. 
Azotowanie antykorozyjne przeprowadza się w wyższej temperaturze 600-700°C w czasie od 
0,5 do 3 h uzyskując warstwę o grubości 0,01÷0,2mm. Uzyskana warstwa azotowana 
niewykazuje zbyt dużej twardości, natomiast jest bardzo szczelna i odporna na  korozyjne 
działanie środowiska. 



 
Węgloazotowanie (cyjanowanie) polega na dyfuzyjnym nasyceniu powierzchni przedmiotów 
stalowych jednocześnie węglem i azotem w temperaturze 500-950°C . Po zahartowaniu 
otrzymuje się  twarda i odporną na ścieranie warstwę powierzchniową. W zależności od 
rodzaju ośrodka wydzielającego węgiel i azot rozróżniamy węgloazotowanie gazowe i 
kąpielowe.  Głównymi zaletami węgloazotowania są: skrócenie czasu procesu w stosunku do 
czasu nawęglania, uzyskanie bardzo twardych powłok odpornych na ścieranie. 
Ze względu na temperaturę procesu rozróżniamy węgloazotowanie niskotemperaturowe w 
którym dominuje dyfuzja azotu oraz nawęglanie wysokotemperaturowe w którym dominuje 
dyfuzja węgla.  
Węgloazotowanie niskotemperaturowe przeprowadzane w temperaturze 500-600°C stosuje 
się do narzędzi ze stali szybkotnącej, jako końcowy zabieg (po obróbce cieplnej) mający na 
celu podwyższenie twardości, odporności na ścieranie oraz żaroodporności. 
Węgloazotowanie wysokotemperaturowe (800-950°C) stosuje się do stali konstrukcyjnych 
zarówno węglowych jak i stopowych o małej i średniej zawartości węgla. Obróbka ta 
połączona jest z końcowym zabiegiem hartowania i niekiedy odpuszczania. 
Warstwy węgloazotowane charakteryzują się większa twardości i odpornością na ścieranie i 
korozję  w odniesieniu do warstw nawęglonych. Węgloazotowanie podobnie jak azotowanie 
podnosi odporność zmęczeniową stali (naprężenia ściskające w warstwie wierzchniej). 
Najczęściej stosowane jest węgloazotowanie kąpielowe, prowadzone w czasie od kilkunastu 
minut do kilku godzi. Niskotemperaturowe węgloazotowanie pozwala na otrzymywanie 
warstw nasyconych o grubości 0,02 do 0,15mm, a wysokotemperaturowe  grubości do, 
natomiast węgloazotowanie w kąpielach aktywowanych nawet do głębokości 2mm. 
     
 
Metalizowanie dyfuzyjne. 
Polega na dyfuzyjnym nasycaniu przypowierzchniowych warstw elementów obrabianych 
różnymi metalami, najczęściej chromem lub aluminium, rzadziej cynkiem lub tytanem. 
Często stosowane jest także jednoczesne nasycanie dwoma składnikami np. chromem i 
aluminium (chromoaluminiowanie), czy chromem i wolframem (chromowolframowanie). W 
odróżnieniu od pokryć galwanicznych, warstwy uzyskane w procesie metalizowania 
dyfuzyjnego są mniej porowate i lepiej zespolone z podłożem. 
Metalizowanie dyfuzyjne można przeprowadzać w środowisku stałym, ciekłym lub gazowym. 
Ze względu na różnowęzłowy charakter dyfuzji metali w żelazie  przebiega ona znacznie 
wolniej niż w przypadku nawęglania i azotowania (charakter międzywęzłowy w przypadku 
węgla i azotu), przez co wymaga ona długotrwałego wygrzewania w wysokich temperaturach 
(1000-1200), co zwiększa pracochłonność tych procesów. Do podstawowych obróbek 
metalizowania dyfuzyjnego należą: 
- aluminiowanie (w celu zwiększenia żaroodporności) 
- chromowanie utwardzające lub antykorozyjne  
- krzemowanie � w celu zwiększenia żaroodporności, odporności na ściernie, oraz korozję. 
 
Nowoczesne metody obróbki powierzchni  
Do nowoczesnych metod obróbki zaliczamy: 
- PVD (Physical Vapour Deposition), 
- CVD (Chemical Vapour Deposition) 
 
PVD polega na fizycznym osadzaniu z fazy gazowej warstw o grubości zwykle rzędu 3÷5 µm 
posiadających bardzo dużą twardość najczęściej w granicach 2000÷3000 HV znacznie 
zwiększających odporność ostrzy narzędzi na zużycie ścierne.  



Nanoszenie na ostrza narzędzi warstw twardych PVD umożliwia:  
 - zwiększenie trwałości narzędzi i ich odporności na katastroficzne uszkodzenia (zatarcia, 

wykruszenia, wyłamania),  
 - wzrost wydajności obróbki (w tym przede wszystkim prędkości skrawania),  
 - polepszenie właściwości tribologicznych i twardości powierzchni ostrzy,  
 - poprawę jakości powierzchni obrabianej. 

Metoda ta polega na podgrzaniu nakładanego materiału w próżni powyżej temperatury 
topnienia prze co uzyskujemy pary tego metalu, które następnie kondensują na powierzchni 
wyrobu. W wyniku adsorpcji fazy parowej następuje zarodkowanie i wzrost krystalitów o 
składzie chemicznym dokładnie takim samym jak faza gazowa. 
Metoda PVD stosowana jest do wytwarzania zarówno warstw twardych prostych, np. typu 
TiN, jak i wieloskładnikowych, np. typu (TiAl)N, przede wszystkim na podłożach ze stali 
szybkotnących i węglików spiekanych.  
 
CVD - polega na chemicznym osadzaniu z fazy gazowej cienkich powłok na obrabiany 
materiał w celu zwiększenia właściwości  mechanicznych powierzchni obrabianego 
materiału. Polega na wprowadzaniu do komory reakcyjnej najczęściej gazowych substraty, 
gdzie na gorącym podłożu zachodzą odpowiednie reakcje chemiczne. Tradycyjne metody 
CVD wymagają stosowania wysokich temperatur koniecznych do zajścia pożądanych reakcji 
(rzędu 900 � 1100°C), umożliwiających tworzenie się warstw, co znacznie ogranicza zakres 
ich wykorzystania. Metodę tę stosuje się np. do nanoszenia warstw azotku tytanu (TiN) lub 
węglika tytanu (TiC) na powierzchnię narzędzi skrawających wykonanych z węglików 
spiekanych. Warstwy te mają bardzo wysoką twardość oraz odporność na ścieranie, przez co 
diametralnie zwiększają żywotność narzędzi. Ze względu na długotrwałe oddziaływanie 
wysokiej temperatury metoda CVD nie sprawdza się w przypadku gotowych narzędzi 
wykonanych ze stali narzędziowych, ponieważ stale te są już obrobione cieplnie a wysoka 
temperatura wpływa niekorzystnie na ich strukturę. W takim przypadku stosuje się metodę 
PVD 
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