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Výhody vakuového tepelného 
zpracování

• Prakticky neexistuje oxidace - povrchy jsou bez znatelného 
ovlivnění, leštěný povrch zůstává lesklý.

• Nízká spotřeba energie - malé tepelné ztráty, protože ve 
vakuu se může teplo šířit pouze zářením – ještě rozebereme 
dále. Vakuové pece bývají zpravidla se studenou stěnou a 
tepelnou izolací uvnitř – nejčastěji rohoží ze žáruvzdorných 
vláken. 

• Možnost vysokého stupně automatizace.
• Ekologicky velmi přijatelné zařízení. Nevznikají při provozu 

prakticky žádné odpady.
• Provoz vakuového zařízení vyžaduje vysokou čistotu.
• Snížení deformací a vnitřních pnutí - rovnoměrnější ohřev, v 

moderních zařízeních řízený počítačem, často s prodlevami 
blízko fázových přeměn

• Nízké provozní náklady, vysoké investiční



Sublimace látek

Voda 
sublimuje 
při tlaku 
pod      
611 Pa –
v obrázku 
červeně



Chování kovů ve vakuu



Odpařování ocelí

Výřez křivek 
sublimace ve 
vakuu 
Nejnebezpečnější 
běžné příměsi : 
mangan, 
chrom, k řemík
Současně se mění 
i rozložení uhlíku 
podle jeho aktivity



Příklad ubývání chromu



Změna složení rychlořezné 
oceli



Příklad počítačem řízeného 
ohřevu



Vedení tepla ve vakuu

• Ve vakuu proudění plynu neexistuje a tepelná 
vodivost plynu klesá s tlakem - vakuum je 
prakticky dokonalý tepelný izolátor.

• Přenos tepla je možný pouze zářením.
• Do 600 oC je přenos tepla zářením velmi malý -

velmi špatně proto jde ve vakuu regulovat 
teplotu v tomto rozmezí.

• Proto pro nízkoteplotní tepelné zpracování 
raději používáme ochranné atmosféry.

• Pro vyšší teploty velmi výhodné - malé tepelné 
ztráty. 



Tepelná izolace vakuových 
pecí

• Naše normy předpisují teplotu povrchu pece 
maximálně 50 oC, při této teplotě uniká prouděním 
z každého m2 povrchu pece do okolí méně než 
200 W – to je 0,02 W/cm2.

• Jakákoliv neprůhledná stěna (např plech) sníží ve 
vakuu tepelné ztráty na polovinu. Sedm 
takovýchto stěn sníží tepelné ztráty pod 1 
procento, deset pod jedno promile.

• Proto základní je kontraradiační izolace - buď 
desky (často plechy), nebo plsť z libovolného 
neprůhledného materiálu ( neprostupného pro 
tepelné záření).



Princip kontraradiační izolace
• Má-li být ustálená 

teplota plechu, 
musí být E1 = 2 * 
E2

• Za přepážkou je 
vyzařována jen 
poloviční energie

• Nezáleží na 
materiálu 
přepážky

• Může být 
libovolně tepelně 
vodivý – Mo, W



Radiační ohřev
Do 600 oC je přenos tepla zářením velmi malý - velmi špatně proto jde ve 
vakuu regulovat teplotu v tomto rozmezí. Proto pro nízkoteplotní tepelné 
zpracování raději používáme ochranné atmosféry.



Vakuové kalení
• Jde velmi dobře, kromě obtíží s ochlazováním. 
• Kalicí vakuový silikonový olej - znečišťuje 

vakuovou komoru i výrobky. 
• Dříve se často proto používala dvoukomorová 

vakuová pec , jedna komora sloužila k ohřevu a 
druhá ke kalení v olejové lázni. Dnes již 
nemoderní.

• Ochlazování ochrannou atmosférou (dusík),
nuceně proudící s pomocí ventilátoru a 
ochlazovanou o chlazenou stěnu pece nebo 
speciální chladič - má dobré vlastnosti, ale 
ochlazuje téměř o řád pomaleji než olej.



Dvoukomorová vakuová kalicí 
pec ZEZ



Kalení v přetlaku plynu
• Proudící ochlazovaný 

plyn s p řetlakem -
přetlak do 2 Mpa, užívá 
se dusík, helium a 
vodík.

• Relativní tepelná 
vodivost proti 
atmosférickému dusíku

• Nejlepší je vodík - při 
nejvyšším přetlaku má 
až 15 x vyšší 
ochlazovací schopnost 
než dusík při 0,1 Mpa 

• Ale je hořlavý. 
• Nový paradoxní název 

– vakuové přetlakové 
pece



Výkon ventilátoru

• Vodík umožňuje také 
ventilátory s nižším 
výkonem, protože má 
nižší viskozitu.

• Helium je téměř stejně 
výhodné a není hořlavé, 
ale je dražší



Průběh kalení v přetlaku

• Stlačený plyn může nahradil olej
• Má ale jiný průběh ochlazovací křivky



Ukázka vakuového kalení



Zásady konstrukce vakuové 
pece

• Studené st ěny – je výhodnější tepelná izolace uvnitř, 
ve vakuu. Pec se studenou stěnou je daleko 
komfortnější. U studené stěny jsou také menší nároky 
na vakuová těsnění.

• Elektrický oh řev – zpravidla nelze použít běžné 
odporové materiály (niklchrom) pro jejich odpařování 
ve vakuu. Nejčastěji užíván grafit ve formě trubic nebo 
grafitového laminátu.

• Tepelná izolace - pro menší a jednodušší zařízení 
jednoduchá kontraradiační izolace z žáruvzdorného 
plechu. Pro větší zařízení ze žáruvzdorné plsti -
nejčastěji grafitové.



Provoz vakuových pecí
• Při provozu vakuových pecí je třeba dodržovat maximální 
čistotu. Jak může již jediný vlas ovlivnit netěsnost zařízení, 
bylo počítáno dříve.

• Především nesmí přijít do pece voda – ta se velmi špatně 
čerpá. U zařízení, u nichž se nedá vniku malého množství 
vody vyhnout, často ohřev celého zařízení během 
počátečního stadia čerpání, aby se voda rychle odpařila

• Aby se co nejvíce omezila adsorpce plynů na vnitřním 
povrchu zařízení, udržovat zařízení co nejvíce pod vakuem –
i při případné odstávce.

• Pro ochlazování vsázky během kalení je často používáno 
nucené vodní chlazení - nutnost ochranných opatření při 
výpadku elektřiny, jinak hrozí přehřátí a havarie pece.


