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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu składu chemicznego 
atmosfery nawęglającej acetylen + wodór na jej zdolności penetracyjne i inten-
sywność nawęglania próżniowego powierzchni głębokich, nieprzelotowych 
otworów w stali 16HG. Analizie poddano atmosferę nawęglającą acety-
len + wodór zawierającą od 50% do 100% acetylenu. Wszystkie parametry pro-
cesu nawęglania próżniowego zostały zaprojektowane z wykorzystaniem pakie-
tu symulacyjnego SimVacTMPlus, dla przyjętych parametrów warstwy nawęgla-
nej, tj. powierzchniowego stężenia węgla IcSurf = 0,94%, efektywnego stężenia 
węgla IcEfekt = 0,6% oraz efektywnej grubości warstwy nawęglanej 
DcEfekt = 0,5 mm. W ramach badań wykonano rozkłady twardości wytworzonych 
warstw nawęglanych, określonych efektywną grubością na poziomie twardości 
550 HV, a także określono głębokość otworu, na której proces nawęglania 
przebiegał efektywnie. 
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Wprowadzenie 

W procesie nawęglania próżniowego oprócz temperatury, czasu procesu 
i ciśnienia istotny wpływ na morfologię i właściwości wytworzonej warstwy 
nawęglanej ma skład atmosfery nawęglającej. W pracach [1–2] wykazano 
eksperymentalnie, że skład atmosfery nawęglającej determinuje strumień 
przenoszenia węgla M [g/m2h], określany jako sprawność przekazywania węgla 
z atmosfery do nawęglanej powierzchni. Potwierdzono, że zamiana atmosfery 
nawęglającej z etylenu na acetylen może spowodować zwiększenie wartości 
strumienia przenoszenia węgla nawet o 25%. Przyczyną tego zjawiska jest 
zróżnicowany przebieg dysocjacji termicznej acetylenu i etylenu opisany 
równaniami (1) i (2). 

 
 C2H2 → 2C + H2     (1) 

 
 C2H4 → C + CH4    (2) 

 
Powstający w wyniku dysocjacji acetylenu czysty wodór generuje procesy 

redukcji sadzy i smoły pojawiających się na powierzchni elementu podczas 
nawęglenia, co ułatwia dyfuzję węgla w głąb nawęglanego materiału. Uzyskanie 
warstw nawęglanych o wymaganej twardości i grubości na powierzchniach 
zewnętrznych detali nie stwarza żadnych trudności [3–6]. Problemy z uzyska-
niem wymaganych właściwości warstw nawęglanych oraz ich powtarzalności, 
pojawiają się podczas nawęglania powierzchni w głębokich otworach nieprzelo-
towych [7–9]. 

Przedstawione w pracy [7] wyniki badań wyraźnie wskazują, że atmosfera 
nawęglająca złożona z propanu rozcieńczonego azotem słabo penetruje przestrze-
nie otworów, co powoduje znaczne ograniczenie intensywności procesu nawęgla-
nia. Zdecydowanie lepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu atmosfery nawęgla-
jącej zawierającej 100% acetylenu. Okamura i Iwase w pracy [8] wykorzystując 
atmosferę czystego acetylenu do realizacji procesu nawęglania w temperaturze 
900oC i przy ciśnieniu 1,3 mbar, otrzymali warstwę nawęglaną w otworze 
φ = 5 mm sięgającą do głębokości 55 mm. Dobre właściwości penetracyjne atmo-
sfery nawęglającej w postaci czystego acetylenu potwierdzili również Gräfen 
i Edenhofer [2], którzy przy zastosowaniu ciśnienia p = 5 mbar i temperatury 
900oC uzyskali jednorodną strukturę warstwy nawęglanej (780÷830HV1) na 
głębokości 90 mm w otworze o średnicy φ = 3 mm wykonanym w stali 16MnCr5. 
Fan-Shiong Chen i Lee-Der Liu [9] wykazali natomiast, że dodatkowe dopro-
wadzenie acetylenu do otworu nieprzelotowego w stali 18CrMo4 umożliwia 
wytwarzanie warstw nawęglanych o grubości 0,5 mm do głębokości 110 mm 
w otworach o średnicy 3 mm, natomiast w otworach o średnicy φ = 12 mm nawet 
do głębokości 400 mm. 
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1. Metodyka badań 

Procesom nawęglania poddano próbki walcowe φ = 12 x 70 mm z otworem 
nieprzelotowym φ = 3 mm x 65 mm (rys. 1), wykonane ze stali 16HG (tabela 1).  

 

 
Rys. 1. Wymiary oraz kształt próbek wykorzystanych do realizacji procesów nawęglania 
 

 
Tabela 1. Skład chemiczny niskowęglowej stali stopowej16HG 
 

C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Cr [%] Ni [%] V [%] 

0,14–0,19 1,0–1,3 0,17–0,37 <0,035 <0,035 0,8–1,1 <0,3 <0,05 

 

Procesy nawęglania zrealizowano metodą impulsową [6], w piecu próżnio-
wym 10.0VPT-4035/36IQ/K firmy Seco/Warwick, przy zastosowaniu atmosfer 
nawęglających stanowiących mieszaninę acetylenu z wodorem, przy ciśnieniu 
w komorze pieca 7÷8 mbar. Składy atmosfer nawęglających użytych do reali-
zacji procesów nawęglania próżniowego przedstawiono w tabeli 2. 

Dobór pozostałych parametrów procesów nawęglania (temperatura proce-
su, łączny czas nasycania, łączny czas dyfuzji) przeprowadzono z wykorzysta-
niem pakietu symulacyjnego SimVaCTMPlus, przy założeniu następujących pa-
rametrów warstwy nawęglanej: powierzchniowe stężenie węgla IcSurf = 0,94%, 
efektywne stężenie węgla IcEfekt = 0,6%, efektywna grubość warstwy nawęglanej 
DcEfekt = 0,5 mm. Wartości parametrów procesu nawęgla-nia wyznaczonych 
metodą symulacyjną pokazano w tabeli 3. 

 

Tabela 2. Skład chemiczny atmosfer nawęglających zastosowanych do realizacji procesów 
nawęglania próżniowego stali 16HG 

 

Skład atmosfery nawęglającej 
Oznaczenie procesu 

nawęglania zawartość procentowa 
acetylenu C2H2 [%] 

zawartość procentowa 
wodoru H2 [%] 

NC-1 50 50 
NC-2 60 40 
NC-3 70 30 
NC-4 80 20 
NC-5 90 10 
NC-6 100 0 
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Tabela 3. Parametry procesu nawęglania próżniowego stali16HG 
 

Temperatura 
procesu nawęglania 

[oC] 

Łączny czas 
nasycania 

[min] 

Łączny czas dyfuzji 
[min] 

Ciśnienie  
[mbar]  

950 22 148 7÷8 

 
Po nawęglaniu próbki hartowano (dwukrotnie) i odpuszczano w tempe-

raturze 200oC. Parametry obróbki cieplnej pokazano w tabeli 4. 
 

Tabela 4. Parametry kolejnych etapów procesu obróbki cieplnej próbek ze stali 16HG po 
nawęglaniu próżniowym 

 

Lp. Rodzaj zabiegu 
Temperatura 

T [oC] 
Czas 

t [min] 
Ciśnienie 
p [mbar] 

Atmosfera 
w piecu  

próżniowym 

1 Austenityzacja I 890 10 2.0x10-1 Atmosfera 
resztkowa 

2 Chłodzenie 60 5 8.5x103 Azot 

3 Austenityzacja II 850 10 2.0x10-1 
Atmosfera 
resztkowa 

4 Chłodzenie 60 5 8.5x103 Azot 
5 Odpuszczanie 200 120 2.0x103 Azot 

 
Dla wszystkich próbek poddanych procesom nawęglania próżniowego wy-

konano rozkłady twardości oraz przeprowadzono metalograficzną analizę 
struktury wytworzonych warstw nawęglanych. Miejsca pobrania próbek do 
badań grubości warstw nawęglanych pokazano na rys. 2. 

 

 
 
Rys. 2. Miejsca pobierania próbek do badań właściwości warstw nawęglanych  

 
Pomiary twardości warstw nawęglanych wykonano na zgładach nietra-

wionych z wykorzystaniem twardościomierza Vickers FV-7 (FUTURE-
TECH CORP), stosując obciążenie 0,5 kG. Grubości warstw nawęglanych 
określano zgodnie z normą PN-EN ISO 2639:2005 na podstawie rozkładów 
twardości, przy zastosowaniu kryterium granicznej wartości twardości warstwy 
nawęglanej 550 HV. Analizę struktury warstw nawęglanych przeprowadzono 
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z wykorzystaniem mikroskopu optycznego Neophot 32 na zgładach metalo-
graficznych trawionych nitalem 4%. 

2. Wyniki badań 

Badania metalograficzne wykonane dla wszystkich warstw nawęglanych, 
zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 2 wykazały, że charakteryzują się one 
taką samą budową strukturalną, niezależnie od składu atmosfery nawęglającej 
oraz odległości od czoła otworu. We wszystkich warstwach nawęglanych 
stwierdzono obecność mieszaniny odpuszczonego drobnoziarnistego martenzytu 
i bainitu, oraz równomiernie rozmieszczonych drobnych węglików. Przykła-
dowe wyniki badań metalograficznych dla warstw nawęglanych wytworzonych 
w różnych atmosferach nawęglających, oraz na różnych głębokościach otworu 
φ = 3 mm, pokazano na rys. 3a, b. 

 
 

 
 
Rys. 3. Mikrofotografie struktury warstw nawęglanych wytworzonych w procesie nawęglania 

próżniowego stali 16HG w atmosferze nawęglającej 90% C2H2 + 10%H2 w różnych 
odległościach od czoła otworu nieprzelotowego ø = 3 mm: a) 10 mm, b) 60 mm 

 
 
Wyznaczone rozkłady twardości dla warstw nawęglanych wytworzonych 

w stali 16HG na różnych głębokościach otworu φ = 3 mm oraz w atmosferach 
nawęglających wodór + acetylen o różnej procentowej zawartości acetylenu 
(tabela 2), pokazano na rys. 4a–f. 

Na rys. 5 pokazano zbiorcze wyniki zmian grubości efektywnej warstwy 
nawęglanej na poziomie twardości 550 HV (DHV=550) w zależności od odległości 
od czoła otworu oraz w zależności od składu atmosfery nawęglającej 
wodór + acetylen. 
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Rys. 4a,b. Rozkłady twardości w warstwach nawęglanych wytworzonych w stali 16HG, w różnej 

odległości od czoła nieprzelotowego otworu φ = 3 mm: a) L1 = 10 mm, b) L2 = 20 mm 
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Rys. 4c, d. Rozkłady twardości w warstwach nawęglanych wytworzonych w stali 16HG, w różnej 

odległości od czoła nieprzelotowego otworu φ = 3 mm: c) L3 = 30 mm, d) L4 = 40 mm 
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Rys. 4e, f. Rozkłady twardości w warstwach nawęglanych wytworzonych w różnej odległości od 
czoła nieprzelotowego otworu φ = 3 mm: e) L5 = 50 mm, f) L6 = 60 mm 
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Rys. 5. Wpływ zawartości acetylenu w atmosferze nawęglającej acetylen + wodór na zmiany 
efektywnej grubości warstwy nawęglonej wytworzonej w nieprzelotowych otworach 
ø = 3 mm wykonanych w stali 16HG  

 
 

Na rys. 4a, b widać, że w odległości do 20 mm od czoła otworu, zarówno 
twardość maksymalna wytworzonych warstw nawęglanych, jak również ich 
rozkłady twardości w funkcji odległości od nawęglanej powierzchni są zbliżone. 
Świadczy to o porównywalnych zdolnościach nawęglających badanych atmosfer 
w przypadku łatwo dostępnych powierzchni zewnętrznych. 

Wyznaczone rozkłady twardości dla warstw nawęglanych wytworzonych 
w odległości od czoła otworu > 20 mm (rys. 4c, d oraz rys. 4e, f) wykazały, że 
zarówno twardość maksymalna, jak i grubość efektywna warstw nawęglanych 
zmieniają się w zależności od odległości od czoła otworu oraz w zależności od 
procentowej zawartości acetylenu w atmosferze nawęglającej acetylen + wodór. 
W zakresie odległości od czoła otworu 30÷40 mm, założoną efektywną grubość 
warstwy nawęglanej na poziomie twardości 550 HV Dc550HV = 0,5 mm, 
uzyskano jedynie dla atmosfer zawierających powyżej 80% acetylenu (rys. 4c, d). 

Dla większej odległości od czoła otworu, tj. L5 = 50 mm i L6 = 60 mm (rys. 4e, f) 
zaobserwowano wyraźne zmniejszenie efektywności nawęglania w atmosferze 
zawierającej 100% C2H2. Na głębokości L6 = 60 mm jedynie atmosfera 
zawierająca 90%C2H2 + 10%H2 umożliwiła wytworzenie warstwy nawęglanej 
o twardości maksymalnej ≥ 550 HV i grubości efektywnej DHV550 = 0,23 mm 
(rys. 4f). 
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3. Dyskusja wyników  

Na podstawie analizy wyników badań warstw nawęglanych wytworzonych 
w głębokich otworach nieprzelotowych φ = 3 mm, wykonanych w stali 16HG 
metodą nawęglania próżniowego z udziałem atmosfer nawęglających ace-
tylen + wodór o różnej zawartości acetylenu, wykazano, że udział procentowy 
acetylenu > 70% w atmosferze nawęglającej acetylen + wodór znacząco 
zwiększa jej zdolności penetracyjne w otworach nieprzelotowych o małych 
średnicach.  

W otworach nieprzelotowych o małej średnicy efektywność nawęglania 
w atmosferze zawierającej 100% acetylenu jest mniejsza niż efektywność tego 
procesu w atmosferach acetylen + wodór zawierających do 20% wodoru. Tym 
samym potwierdzono istotne znaczenie wodoru w procesie nawęglania 
próżniowego. Powstający w wyniku dysocjacji acetylenu czysty wodór generuje 
procesy redukcji sadzy i smoły pojawiających się na powierzchni elementu 
podczas nawęglania, co ułatwia dyfuzję węgla w nawęglanym materiale. Proces 
ten ma istotne znaczenie w procesie nawęglania trudno dostępnych powierzchni.  

Porównując uzyskane wyniki z wynikami prezentowanymi w literaturze [2] 
należy stwierdzić, że zwiększenie ciśnienia atmosfery nawęglającej zawierającej 
100% C2H2 z 5 mbar do 8 mbar powoduje znaczące zmniejszenie jej zdolności 
penetracyjnych i obniżenie efektywności nawęglania stali 16HG w otworach 
nieprzelotowych φ = 3 mm. Dalsze zwiększenie efektywności nawęglania otwo-
rów nieprzelotowych może być osiągnięte poprzez podwyższenie wartości 
strumienia przenoszenia węgla dostarczanego do nawęglanej powierzchni. Zda-
niem autorów w przypadku nawęglania głębokich, nieprzelotowych otworów, 
najbardziej efektywnym sposobem w tym zakresie wydaje się być dostarczenie 
gazu węglonośnego bezpośrednio do otworów nawęglanych detali. 

Bibliografia 

1. Kula P.: Nawęglanie próżniowe – technologia, ekonomia, urządzenia. 
Materiały IV Seminarium Grupy SECO/Warwick pt. „Nowoczesne trendy 
w obróbce cieplnej” Świebodzin (2000). 

2. Gräfen W., Edenhofer B.: Acetylene Low-pressure Carburising – a Novel 
and Superior Carburising Technology. Heat Treatment of Metals 
4 (1999) 79–83. 

3. Hermanowicz P., Smolik J.: Nawęglanie próżniowe stali niskostopowej 
DC04 w atmosferze węglowodorów alifatycznych. Problemy Eksploatacji 
1 (2008) 21–34. 

4. Smolik J., Walkowicz J., Hermanowicz P., Słomka Z.: Badanie adhezji 
powłoki TiN w kompozycie wielowarstwowym typu „warstwa nawęglana/ 



4-2010 PROBLEMY  EKSPLOATACJI – MAINTENANCE  PROBLEMS 
 

57 

/powłoka TiN” wytwarzanym na powierzchni stali niskowęglowej Ferrium 
C61. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 4 (2006)  73–79. 

5. Kula P., Rzepkowski Adam, Rzepkowski Antoni: Wpływ składu 
chemicznego typowych stali do nawęglania na budowę warstwy nawęglanej 
próżniowo. Inżynieria Materiałowa 5 (2005) 444–447. 

6. Kula P., Kołodziejczyk Ł., Górecki M., Rzepkowski Adam, Rzepkowski 
Antoni, Krasiński A., Dybowski K., Siniarski D.: Komputerowe 
wspomaganie procesu nawęglania próżniowego. Materiały VI Seminarium 
Grupy SECO/Warwick pt. „Nowoczesne trendy w obróbce cieplnej” Świe-
bodzin (2002). 

7. Widanka K., Dudziński W.: Nawęglanie próżniowe stali. Inżynieria Materia-
łowa 5 (1999) 224–227. 

8. Okumura N., Iwase A.: Vacuum carburizing using acetylene gas. J.Jpn. Soc. 
Heat Treat. 4 (1998) 194–197. 

9. Shiong Chen Fan, Der Liu Lee: Deep-hole carburization in a vacuum furnace 
by forced-convection gas flow method. Materials Chemistry and Physics 
82 (2003) 801–807. 

 
Recenzent: 

Jerzy  MICHALSKI 

Vacuum carburizing of blind holes made in 16HG stee 

Key words 

Vacuum carburizing, carburizing layer, SimVacTMPlus simulation software. 

Summary 

This article presents the research results of the influence of chemical 
composition of the carburizing atmosphere acetylene + hydrogen on the 
penetration ability and intensity of the vacuum carburizing of deep surfaces of 
blind holes made in 16HG steel. The carburizing atmosphere acetylene + 
hydrogen containing from 50% to 100% of acetylene was analysed. All 
parameters of the vacuum carburizing process were designed with the use of 
SimVacTMPlus simulation software, taking into consideration the parameters of 
carburizing layer, ie. superficial concentration of carbon IcSurf = 0.94%, effective 
concentration of carbon IcEfekt= 0.6% and effective thickness of carburizing 
layer DcEfekt = 0.5 mm. Within the framework of the research hardness profiles 
of the produced carburizing layers were performed which effective thickness 
was determined by the hardness level of 550 HV. Also the depth of the blind 
hole where the carburizing process proceeded effectively was defined. 




