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ABSTRAKT 

Poloch R.; „Optimalizace výroby závěrných kroužků z uhlíkových ocelí“; Ostrava: Katedra 

materiálového inženýrství; Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU, 2012. 

Diplomová práce, vedoucí prof. Ing.Vlastimil Vodárek, CSc. 

Jedním z produktů Hayes-Lemmerz Czech, s.r.o., jsou takzvané závěrné kroužky. Tyto 

se v HLC vyrábí zakružováním za studena a následně jsou tepelně zpracovávány v externích 

firmách. Po tepelném zpracování jsou kroužky dodávány zpět do HLC, avšak jisté procento 

z nich je dodáno zdeformovaných. 

Cílem práce je zjistit příčinu deformací a zavést opatření vedoucí ke snížení procenta 

deformovaných kroužků. Sledována je jednak technologie výroby materiálu, který je do HLC 

dodáván, dále proces zakružování kroužků v HLC a jako poslední je sledován proces 

tepelného zpracování kroužků. 

V závěru je navrženo řešení, které může vést ke snížení počtu deformovaných 

závěrných kroužků. 

Klíčová slova: pružinová ocel, tepelné zpracování, tváření za studena 

 

ABSTRACT 

Poloch R.; „Production optimalisation of closing rings made of carbon steels“; Ostrava: 

Department of Materials Engineering; Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, 

VŠB-Technical University, 2012. Diploma thesis, Supervisor prof. Ing. Vlastimil Vodárek, 

CSc. 

One of the Hayes-Lemmerz Czech, s.r.o, (HLC) products are so called “lock rings”. 

They are produced in HLC by cold rounding and subsequently they are heat treated within  

external companies. After heat treatment, the rings are delivered back to HLC, however a 

certain percentage of the rings are deformed. 

The purpose of this Diploma thesis is to detect the deformation root cause and 

introduce technical improvements that can help to reduce the percentage of deformed rings. 

The technological process of incoming material, which is delivered to HLC is observed in this 

thesis, subsequently the cold rolling process in HLC is analyzed, and finally, the heat 

treatment process is addressed. 

The final part describes the proposed recommendations, which can lead to a reduction 

of the percentage of deformed lock rings. 

Key words: spring steel, heat treatment, cold forming  



3 
 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 5 

2 Teoretická část .................................................................................................................... 6 

2.1 Typy vyráběných závěrných kroužků......................................................................... 6 

2.2 Charakteristika vadného kroužku ............................................................................... 6 

2.3 Ocel používaná k výrobě závěrných kroužků............................................................. 9 

2.3.1 Pružinové oceli ..................................................................................................... 10 

2.4 Dodavatelé materiálu (profilových tyčí) .................................................................. 11 

2.5 Technologie výroby .................................................................................................. 12 

2.5.1 Technologie výroby profilových tyčí ................................................................... 12 

2.5.2 Technologie výroby (zakružování) závěrných kroužků v HLC ........................... 16 

2.5.3 Technologie tepelného zpracování u externího dodavatele .................................. 19 

2.6 Stálost rozměrů ......................................................................................................... 23 

3 Experimentální část .......................................................................................................... 24 

3.1 Statistické údaje o vadných závěrných kroužcích .................................................... 24 

3.2 Chemické složení dodávaných profilových tyčí ....................................................... 26 

3.3 Mechanické vlastnosti dodávaných profilových tyčí ............................................... 29 

3.3.1 Závislost procenta vadných kroužků na mechanických hodnotách dodaných 
profilových tyčí ................................................................................................................ 33 

3.4 Tepelné zpracování dokulacených kroužků ............................................................. 35 

3.5 Mikrostrukturní rozbor materiálu závěrných kroužků.............................................. 36 

3.5.1 Tvrdost kroužků .................................................................................................... 36 

3.5.2 Mikrotvrdost kroužků ........................................................................................... 37 

3.5.3 Mikrostruktura ...................................................................................................... 37 

3.6 Sledování deformací závěrných kroužků vyrobených rozdílnou rychlosti stáčení .. 40 

3.7 Zkouška výroby kroužků z „nové“ jakosti materiálu ............................................... 41 

3.8 Měření zbytkových napětí ........................................................................................ 42 

3.8.1 Měření zbytkových napětí - princip...................................................................... 43 

3.8.2 Provedená analýza ................................................................................................ 45 

3.8.3 Vliv rovnání profilové tyče na zbytková napětí ................................................... 51 

3.9 Diskuze výsledků provedených experimentů ........................................................... 58 

4 Závěr ................................................................................................................................. 59 

5 Seznam použité literatury ................................................................................................. 61 

 



4 
 

Seznam zkratek 

A [%]    tažnost materiálu 

ČSN    česká technická norma 

HB    tvrdost podle Brinella 

HLC    Hayes Lemmerz Czech, s.r.o 

HRC    tvrdost podle Rockwella 

HV    tvrdost podle Vickerse 

MBN    hodnota Barkhausenova šumu 

Re  [MPa]   mez kluzu 

Rm [MPa]   mez pevnosti 
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1 Úvod 

Společnost Hayes Lemmerz Czech, s.r.o (dále jen HLC) je začleněna do evropské větve 

nadnárodní společnosti, zabývající se výrobou ocelových tvářených kol. 

Vedení společnosti má sídlo v Koenigswinteru v Německu. Vlastní výroba je rozdělena 

na závod na výrobu kol pro osobní automobily a závod na výrobu kol pro vysokozdvižné 

vozíky. Druhou větev tvoří výroba litých kol. 

Pokud jde o kola pro vysokozdvižné vozíky, HLC je tradičním dodavatelem firem, jako 

jsou Nacco, Hyundai, Trellebork, Still, Clark, Toyota a další. Roční produkce je přibližně 

350 tisíc kol. 

V diplomové práci je pozornost věnována výrobě ocelových tvářených kol pro 

vysokozdvižné vozíky, konkrétně jedné části, kterou je takzvaný závěrný kroužek. Závěrný 

kroužek je označován jako příslušenství kola vysokozdvižných vozíků, které slouží jako 

rozebíratelné zajištění pneumatiky proti jejímu sesunutí z ráfku kola. Umístění závěrného 

kroužku je patrné z obr. 1. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozebíratelnou součást, je jednou 

z hlavních podmínek správné funkce závěrného kroužku jeho pružnost. Zjednodušeně řečeno 

lze závěrný kroužek charakterizovat jako pojistný kroužek, který zajišťuje vysunutí 

pneumatiky z ráfků kola. 

Závěrné kroužky rozměru 8“; 9“; 10“ a 12“ jsou od roku 2005 vyráběny v HLC 

a následně jsou tepelně zpracovávány u externích firem. V průběhu tepelného zpracovávání se 

některé kroužky deformují. Cílem diplomové práce je odhalit příčinu vzniku deformací 

a navrhnout opatření vedoucí ke snížení počtu vadných (deformovaných) závěrných kroužků.  
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2 Teoretická část 

V teoretické části práce je mimo jiné popsána funkce závěrného kroužku, 

charakteristika vadného kroužku, výroba kroužků, ocel, která je k jeho výrobě používána 

a jeho tepelné zpracování.  

2.1 Typy vyráběných závěrných kroužků 

V tab. 1 je uvedená přibližná roční produkce jednotlivých typů závěrných kroužků. Do 

roku 2004 byly kroužky nakupované od jisté německé firmy. Z důvodu jejich vysoké ceny 

bylo v roce 2003 vedením HLC rozhodnuto, že kroužky už nebudou nakupovány, ale že 

budou vyráběny přímo v HLC.  

Tab. 1 Roční produkce závěrných kroužků 

typ (rozměr) kroužku množství v r. 2011 (ks) 
8" 25 000 

9" 19 000 

10" 90 000 

12" 46 000 

celkem v roce 2011 180 000 

 

2.2 Charakteristika vadného kroužku 

Na obr. 1 a 2 je pro názornost zobrazeno kolo vysokozdvižného vozíku a jeho součásti. 

Závěrný kroužek je na obr. 1 zobrazen žlutě. 

Závěrné kroužky jsou vyráběny zakružováním profilové tyče. Vzniklý kroužek je 

následně dodán do externí firmy, kde je tepelně zpracován procesem kalení+popouštění na 

tvrdost 38-43HRC. Právě v procesu tepelného zpracování se některé závěrné kroužky 

deformují a to tak, že se rozevřou nad maximální povolenou toleranci, jak je znázorněno 

na obr. 4. Maximální povolené rozevření je specifikováno na hodnotu 17+/-5mm. Pokud je 

rozevření větší, kroužek je nepoužitelný, protože jej nelze umístit do další přiléhající součásti 

kola. Ve většině případů je možné jej opravit takzvaným dokulacením, což však vyžaduje 

vícenáklady. 
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Obr. 1 Schéma kola vysokozdvižného vozíku a jeho součástí [1] 

 

 

Obr. 2 Výkres řezu kola vysokozdvižného vozíku [1] 

 

Na obr. 3 je pro názornost zobrazena fotografie závěrného kroužku. 

 

 

Obr. 3 Fotografie závěrného kroužku 

 

ZÁVĚRNÝ 
KROUŽEK 

ZÁVĚRNÝ 
KROUŽEK 
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Na obr. 4 je zobrazen detail snímku dvou kroužků, přičemž u jednoho z nich je mezera 

mezi konci 17 mm, což je vyhovující. U druhého je tato mezera 25mm, což je nevyhovující 

a takovýto kroužek je klasifikován jako zmetek. 

 

 

Obr. 4 Detail rozevření konců u dobrého a špatného kroužku 
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2.3 Ocel používaná k výrobě závěrných kroužků  

Jako výchozí surovina pro výrobu závěrných kroužků je do HLC dodáván materiál 

jakosti C75 jejímž ekvivalentem je ocel 12081 podle ČSN 41 2081 [2]. Materiál je do HLC 

dodáván ve formě profilových tyčí svinutých do svitku viz obr. 5. Pro 12“ kroužky je 

používaný profil označený jako RK 4495. Pro 8“, 9“ a 10“ kroužky je používán jeden typ 

profilu, a to RK 4188. 

 

Obr. 5 Schéma dodávaných svitků a detailu profilu [3] 

 
V tab. 2 je uvedeno požadované chemické složení nakupované oceli C75. 

Tab. 2 Předepsané chemické složení jakosti C75, hm.% [4] 

C  Mn  Si max. P max. S max. N max. 

0,7-0,8 0,6-0,8 0,5 0,035 0,035 0,009 

 
 

Tato ocel je charakterizována jako ocel vhodná pro tvarové, zejména tažné pružiny 

a pružné elementy, pojišťovací spony a pojistné kroužky [2]. 
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Chemické složení dodávané oceli C75 je specifikováno v interních Hayes-Lemmerz 

Technicko dodacích podmínkách [3]. Obsah uhlíku je předepsán v rozmezí 0,7 až 0,8 hm.%. 

V níže uvedeném metastabilním diagramu Fe-C (obrázek 6) je toto pro názornost označeno 

červenou úsečkou.  

Obr. 6 Metastabilní diagram Fe-C [5] 

 

2.3.1 Pružinové oceli 

Na pružinové oceli jsou kladeny vysoké požadavky. Protože jsou pružiny namáhány 

střídavým zatížením, požaduje se vysoká mez pružnosti, kluzu a únavy. Současně však musí 

být ocel dostatečně houževnatá, aby pružiny snášely dynamické zatížení a plastické 

deformace při výrobě (stáčení). Pro svou správnou funkci musí pružina po odlehčení 

zaujmout svůj původní tvar, proto mají mít pružinové oceli velký modul pružnosti. Vysoká 

mez únavy při střídavém zatížení je dosahována při vysoké mezi pevnosti a kluzu [6]. 

 Požadované mechanické vlastnosti se získávají tepelným zpracováním nebo tvářením 

za studena. Na výrobu pružin se používají ušlechtilé oceli nelegované, nízkolegované 

a vysokolegované [7].  
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Nelegované ušlechtilé oceli 

Nelegované oceli mají malou prokalitelnost a nízké mechanické vlastnosti, takže jsou 

vhodné na méně namáhané pružiny pracující za normální teploty. Používají se pouze oceli 

třídy 12 [8]. 

 

Oceli třídy 12  

Zahrnují uhlíkové oceli, které neobsahují žádné další legury. Jejich použití je velmi 

široké vzhledem k obsahu C, kterého obsahují od 0,1 až do 1 hm. %.  Dalším tepelným 

zpracováním, pro které jsou tyto oceli výhradně určeny, mohou získávat velmi širokou škálu 

užitných vlastností. Je to především vysoká tvrdost povrchu při zachování vysoké 

houževnatosti a odolnosti proti dynamickému namáhání. V tepelně nezpracovaném stavu se 

jejich vlastnosti neliší od vlastností ocelí z třídy 11 obdobného chemického složení. Jejich 

cena je ale již výrazně vyšší než u oceli třídy 11, a proto jejich použití v tepelně 

nezpracovaném stavu není výhodné především z ekonomických důvodů  

Protože výrobky z ocelí třídy 12 se velice často zpracovávají kalením (na martenzit i na 

bainit), kdy konečné hodnoty pevností a tvrdostí musí být při opakované výrobě co 

nejrovnoměrnější, zaručují se u těchto ocelí především obsahy uhlíku, ale i obsahy ostatních 

doprovodných prvků, ať již prospěšných (Mn, Si, Cr) nebo škodlivých (S, P). Tyto obsahy 

jsou v poměrně úzkém rozmezí [8]. 

 

2.4 Dodavatelé materiálu (profilových tyčí) 

V současnosti jsou svitky profilových tyčí nakupovány pouze od jednoho zahraničního 

dodavatele. Je samozřejmě snahou nalézt tuzemského výrobce profilových tyčí, jednání však 

vždy byla neúspěšná především kvůli přísným nárokům na kvalitu povrchu a homogenitu 

dodaných profilů. 

Kvalita povrchu dodávaných materiálů je velmi důležitá, protože v procesu výroby 

kroužků není zařazená žádná operace, která by povrch dodaného materiálu jakýmkoli 

způsobem vylepšovala – vyrobené kroužky nejsou tryskány ani mořeny. Po zakružení 

a tepelném zpracování jsou kroužky rovnou katoforeticky lakovány. Vizuální vady povrchu 

jsou nepřípustné. 
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2.5 Technologie výroby  

Při řešení problematiky deformací kroužků jsou detailně sledovány tři oblasti, 

konkrétně: 

• výroba profilových tyčí, z nichž jsou kroužky v HLC zakružovány 

• výroba (zakružování) závěrných kroužků v HLC 

• tepelné zpracování u externího dodavatele 

 

Blokové schéma celé technologie výroby závěrných kroužků je znázorněno na obr. 7. 

 

Obr.7 Celkové blokové schéma výroby závěrných kroužků 

 

2.5.1 Technologie výroby profilových tyčí 

Profilové tyče jsou v současnosti nakupovány od jednoho zahraničního výrobce. 

Technické vybavení, na němž jsou profilové tyče vyráběny, není příliš moderní, nicméně po 

technologické stránce má i své určité výhody. Především jde o vysokou kvalitu povrchu 

dodávaných profilů, která je pro výrobu kroužků velmi důležitá. Tato je zajištěna tím, že 

vstupní materiál, z něhož je profilová tyč válcována, je po svém obvodu těsně před zahřátím 

na válcovací teplotu automaticky obroušen smirkovým pásem. Tím jsou z povrchu odstraněny 

okuje, které by mohly být při následném průchodu válcovacími rolkami na tyto rolky 

nalepeny a způsobovat na povrchu tyčí nežádoucí otlaky. Další výhodou zmíněného 

válcovacího procesu je, že profilová tyč je za tepla válcována ze svitku tyče kruhového 

průřezu, který má hmotnost přibližně 3.000 kg. To je v porovnání s komerčními metodami 

válcování profilových materiálu relativně velká hmotnost, díky níž je udržena vyšší stabilita 

vlastnosti vyráběných profilů. Veškeré dodávky profilových tyčí, které byly doposud v HLC 

testovány, byly u těchto výrobců válcovány ze sochoru o hmotnosti do 100 kg. Proto byla 

u takovýchto dodávek profilů shledána velká variabilita mechanických vlastností, což 

způsobovalo v procesu zpracování v HLC značné komplikace při nastavování parametrů 

linek. Můžeme konstatovat, že technologie současného dodavatele profilových tyčí je pro 

proces výroby kroužků v HLC nejvýhodnější. 
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Technologie výroby profilových tyčí je následující: 

• Vstupní surovina (svitek oceli o hmotnosti cca 3.000 kg je nasazen na odvíjecí 

zařízení. Pro typ profilu RK4188 (určeného k výrobě 8“, 9“ a 10“ kroužků) je 

používána kruhová tyč průměru 15 mm, pro typ profilu RK4495 (určeného 

k výrobě 12“ kroužků) je používána kruhová tyč průměru 18 mm. 

• Po odvinutí jde materiál přes sadu horizontálních a vertikálních rovnacích válců. 

• Po rovnání je povrch materiálu zbaven okují jejich obroušením. 

• Rovná a obroušená tyč prochází přes sadu tří párů rolek, které jsou napojeny na 

elektrický proud, takže procházející tyč je mezi nimi postupně elektricky ohřátá 

na válcovací teplotu (viz termosnímek na obr. 9). 

• Následuje průchod tyče přes horizontální a vertikální válcovací stolice, které dají 

původně kruhové tyči tvar požadovaného profilu. Rychlost válcování je 

přibližně 10 m.min-1. 

• Vyválcovaná profilová tyč je volně stáčena do speciálních košů. 

• Profilová tyč, která je nyní navinutá do svitku, je i s košem vyjmuta z linky 

a přemístěna do skladu, kde volně chladne na vzduchu. 

• Po ochladnutí profilu je z něho odebrán vzorek, u nějž jsou testovány 

mechanické vlastnosti. 

• Poslední operací je svázání čtyř až pěti svitků dohromady, čímž vzniknou 

takzvané svazky, které jsou označeny a odeslány do HLC. 

 

Orientační technologie výroby profilových tyčí je uvedená na obr. 8. 
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Obr. 8 Blokové schéma výroby profilových tyčí [9] 

 

 

Níže zobrazený termosnímek (obr. 9) ohřevu tyče před válcováním byl pořízen 

termokamerou, která je schopna snímat maximální teploty okolo 500 °C. Proto je nejvyšší 

naměřená teplota 510,7°C. 
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Obr. 9 Termosnímek ohřevu tyče před válcováním profilu 

el. napájené rolky 

ohřívaná tyč 
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2.5.2 Technologie výroby (zakružování) závěrných kroužků v HLC 

 
Závěrné kroužky jsou v HLC vyráběny takzvaným zakružováním za studena. První 

operací je odvíjení profilové tyče, která je navinutá do svitku. Následně profilová tyč prochází 

přes sadu horizontálních (obr. 10) a sadu vertikálních válečků, které tyč narovnají. Dále je tyč 

takzvaně zakružena (obr. 11), čímž vznikne z rovné tyče kroužek. Kroužek je pak přenesen 

k vedlejšímu zařízení, na kterém je v konci kroužku vystřižen takzvaný zámek a na kroužek je 

vyraženo jeho označení. Následně je kroužek nasazen na kontrolní kalibr, na němž je 

zjišťována jeho kruhovitost. Pokud je kruhovitost vyhovující, je kroužek uložen do palety a 

připraven k expedici k tepelnému zpracování. Pokud je kruhovitost kroužku nevyhovující, je 

kroužek takzvaně dokulacen. Pokud je po dokulacení jeho kruhovitost vyhovující, je rovněž 

uložen do palety a připraven k expedici k tepelnému zpracování. 

Na základě domluvy, jsou kroužky následující týden vráceny již ve stavu po tepelném 

zpracování zpět do HLC, kde proběhne jejich kontrola nasazením na kontrolní kalibr. 

V případě, že kroužek vyhovuje, je navěšen na závěs lakovny a katoforeticky lakován. Po 

nalakování následuje již poslední operace a tou je jeho expedice.  

 

 

Obr. 10 Rovnání profilové tyče 

rovnaná tyč 
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Obr. 11 Zakružování profilové tyče 

 
Po výrobě (zakružení) jsou kroužky odeslány k tepelnému zpracování. Po jejich návratu 

do HLC probíhá jejich kontrola a lakování. 

Technologie kontroly, lakování a expedice kroužků v HLC je znázorněna na obr. 12.  
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Lakování kroužků
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Obr. 12 Blokové schéma kontroly, lakování a expedice kroužků v HLC 
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2.5.3 Technologie tepelného zpracování u externího dodavatele  

Těsně před vlastním tepelným zpracováním jsou dodané kroužky speciálním způsobem 

ukládány „do vsázky“, jsou ukládány na sebe do sloupců. V každém sloupci je v závislosti na 

typu přibližně 20 kusů kroužků.  

Kalení probíhá v kalicí peci od firmy SOLO, vsázka maximálně 300 kg. Kroužky 8“; 9“ 

a 10“ se díky slabšímu průřezu materiálu kalí při 800 °C; 40 minut; uhlíkový potenciál 0,8. 

Kroužky 12“ jsou kaleny při 780 °C; 40 minut; uhlíkový potenciál 0,8. Kalí se do oleje. 

 

Popouštění probíhá v popouštěcí peci firmy SOLO nebo v peci firmy LAC. Obě 

zařízení využívají ochrannou atmosféru dusíku. Teplota popouštění je 470 °C po dobu 

90 minut. 

Technologie procesu tepelného zpracování je znázorněna na obr. 13. 
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Obr. 13 Blokové schéma tepelného zpracování kroužků [10] 
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Kalení 

Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli. Kalením se rozumí ohřev materiálu na teplotu nad 

bod Ac3, resp. na teplotu nad bod Ac1, výdrž na této teplotě a následující tak rychlé 

ochlazení, že se rovnovážné přeměny více nebo méně potlačí. Rychlým ochlazením z kalicí 

teploty se přemění austenit na martenzit nebo bainit. 

Schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšené tvrdosti se nazývá kalitelností. Vlastnost 

oceli dosáhnout při ochlazení větší rychlosti, než je rychlost kritická, určité (maximální) 

tvrdosti, se nazývá zakalitelností (tento název není normován) a závisí téměř jen na obsahu 

uhlíku rozpuštěného v austenitu. Prokalitelnost oceli je schopnost oceli dosáhnout při kalení 

určité tvrdosti do určité hloubky [11].  

Obrázek 14 znázorňuje anizotermický  rozpad austenitu oceli značky 12081. 

 

 

Obr. 14 Diagram anizotermického rozpadu austenitu oceli značky 12081 [11] 

 

Kalicí teplota  

U podeutektoidních ocelí je správná kalicí teplota asi 20 °C nad teplotu bodu Ac3. 

U ocelí nadeutektoidních je kalicí teplota asi 20 °C nad Ac1. 

Velké podkročení kalicí teploty u podeutektoidních ocelí se ve výsledné struktuře 

projeví výskytem feritu v martenzitu a tím snížením tvrdosti. Menší podkročení kalicí teploty, 

nebo příliš krátká doba výdrže na správné kalicí teplotě, má za následek nedostatečnou 
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homogenizaci austenitu. Překročení správné kalicí teploty nebo příliš dlouhá doba výdrže na 

kalicí teplotě se projeví růstem austenitického zrna a po ochlazení jsou ve struktuře hrubé 

martenzitické jehlice. 

 

Ochlazování 

Aby bylo dosaženo martenzitické struktury, musí být ocel ohřátá na kalicí teplotu 

a ochlazena rychlostí stejnou nebo vyšší, než je kritická rychlost ochlazovací. Při této 

rychlosti je potlačena přeměna austenitu v perlit nebo bainit. Čím větší je obsah uhlíku 

a slitinových prvků, tím nižší je kritická ochlazovací rychlost. Skutečná ochlazovací rychlost 

kaleného kusu závisí na měrném teple a tepelné vodivosti oceli, na velikosti a tvaru kaleného 

kusu a na ochlazovací schopnosti kalicího prostředí. 

 

Prokalitelnost 

Ochlazovací rychlost na povrchu kaleného kusu je vždy podstatně větší než v jeho 

středu. Úplné prokalení v celém průřezu nastane tehdy, když i uvnitř kusu se dosáhne nebo 

překročí kritická rychlost ochlazovací. Pokud je kritická ochlazovací rychlost dosažena jen do 

určité hloubky pod povrchem, je na martenzit zakalena jen povrchová vrstva a jádro je 

tvořeno perlitem nebo bainitem.  

Protože zvýšení tvrdosti nastává nejen při přeměně austenitu v martenzit, ale i v bainit 

nebo troostit, a kromě toho se konstrukční oceli po kalení popouštějí, takže struktura získaná 

kalením se dále mění, považuje se předmět za prokalený, je-li v jeho středu struktura tvořená 

padesáti procenty v martenzitu. 

 

Popouštění 

 Popouštění je ohřev kaleného předmětu na teplotu vyšší než je obvyklá teplota 

místnosti, nejvýše však na teplotu těsně pod bodem Ac1, výdrž na této teplotě a následující 

ochlazení vhodnou rychlostí. Účelem popouštění u konstrukčních ocelí je snížení tvrdosti 

(pevnosti) za současného zvýšení plastických vlastností. U ocelí nástrojových se mají 

odstranit vnitřní pnutí, zvýšit houževnatost, a v některých případech i tvrdost. Změny 

struktury a z nich vyplývající změny mechanických vlastností závisí především na výši 

popouštěcí teploty. Doba popouštění má již méně výrazný vliv. 

Na teploty od 400 °C se popouštějí oceli pružinové. 
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Se stoupající teplotou popouštění se pevnost a mez průtažnosti oceli snižují a zvyšují se 

její plastické vlastnosti, prodloužení a zúžení. Současně se zvyšuje i vrubová houževnatost 

oceli. Výchozí struktura před popouštěním je martenzit. 

Větší a více namáhané pružiny z uhlíkových ocelí se kalí a popouštějí [7]. 

2.6 Stálost rozměrů 

Při tepelném zpracování dochází k rozměrovým a tvarovým změnám, které se projevují 

změnou geometrického tvaru, jako jsou křivení nebo prohýbání výrobku. Ty jsou způsobeny 

jednak změnami rozměrů výrobku v důsledku změny teplot při tepelném zpracování, jednak 

nestejnou teplotou v průřezu tepelně zpracovaného výrobku a taktéž strukturními přeměnami. 

Strukturní změny vyvolané ohřevem materiálu mohou být doprovázeny rozpadem zbytkového 

austenitu na martenzit nebo bainit, nebo precipitací speciálních karbidů a jejich koagulací. 

Proto je nutné zajistit podíl zbytkového austenitu ve struktuře co nejnižší. 

Existence deformací během tepelného zpracování vyplývá ze samotné podstaty 

tepelného zpracování. Deformace nelze zcela vyloučit, pouze omezit. Děje se to výběrem 

vhodných druhů ocelí a optimalizací technologie tepelného zpracování. Tato pnutí jsou 

ovlivňována teplotním součinitelem délkové roztažnosti, teplotním spádem v průřezu 

výrobku, který vzniká v důsledku rychlosti ohřevu nebo ochlazování výrobku při 

zušlechťování i při žíhání, nebo i při provozu výrobku [12]. 

Pro optimalizaci tepelného zpracování je především nutno znát vliv strukturních změn 

na změnu objemu oceli. Nejvyšší měrný objem má martenzit, menší má perlit a nejmenší 

austenit. Z toho vyplývá, že austenitizace je spojena se smrštěním, zatímco kalení (přeměna 

austenitu na martenzit) způsobuje nárůst objemu, a tím vznik tahových napětí. Velikost 

nárůstu objemu je pak ještě závislá na obsahu C v oceli (při zvyšujícím se obsahu C v oceli se 

nárůst objemu zvyšuje) a na podílu zbytkového austenitu po kalení (se zvyšujícím se obsahem 

zbytkového austenitu se velikost nárůstu objemu snižuje). 

Při popouštění se objem výrobku opět snižuje a tím klesají i vnitřní tahová pnutí. [13] 

 

Omezení deformací se provádí: 

• Odstraněním vnitřního pnutí žíháním. 

• Kalením do prostředí s malou ochlazovací rychlostí. 

• Nahrazení martenzitického kalení kalením bainitickým. 

• Kalením a popouštěním v přípravcích, při kalení na bainit rovnáním nástrojů 

pod lisem. 
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3 Experimentální část 

V experimentální části práce jsou popsány mimo jiné statistické údaje a výsledky 

provedených experimentů. 

3.1 Statistické údaje o vadných závěrných kroužcích 

V roce 2004 proběhla první jednání se zástupci tepelných zpracovatelů o možnosti 

tepelného zpracování oddávaných kroužků. Po několikaměsíčním vývoji technologie, 

především uložení kroužků v průběhu tepelného zpracování, byly dvě firmy připraveny 

k tepelnému zpracování dodávaných kroužků. Sériové dodávky byly zahájeny v roce 2005. 

Až do března roku 2010 byla zmetkovitost kroužků po tepelném zpracování okolo desíti 

procent. Od března 2010 se zmetkovitost začala prudce zvyšovat a v listopadu 2010 již u 

některých dodávek překročila 70 %. Proto byl započat proces, vedoucí ke snížení procenta 

vadných kroužků a opětovné stabilizaci. Jako první krok byl zaveden sběr dat, jednak v HLC, 

ale také na straně tepelných zpracovatelů. Dále byl změněn systém označování kroužků 

v průběhu jejich výroby v HLC, kdy každý kroužek měl na sobě vyražený identifikační kód, 

odpovídající číslu svitku, z něhož byl vyroben. Na základě jednání s dodavatelem byla 

započata pečlivá evidence svazků a jednotlivých svitků. S cílem co možná největší 

homogenity dodávaných svitků, bylo s dodavatelem rovněž dohodnuto o vykazování 

mechanických vlastností každého dodaného svazku svitků. 

Na obr. 15 je znázorněna zmetkovitost (nadměrné rozevření kroužků po tepelném 

zpracování) v období před řešením problémů s nadměrným procentem deformací, tedy období 

září až listopad 2010 a obdobím, kdy probíhalo intenzivní hledání příčiny deformací kroužku, 

tedy obdobím listopad 2010 až prosinec 2011. Z obr. 15 je zřejmé, že největší deformace byly 

u 10“ kroužků, tedy vstupním materiálu profil č. RK 4188. Proto byly od listopadu 2010 

detailně sledovány deformace kroužků 8“, 9“ a 10“, které jsou všechny vyráběny právě 

z jednoho typu profilu označeného jako RK 4188. V průběhu roku 2011 se začaly objevovat 

problémy i u 12“ kroužků, které jsou vyráběny z profilu č. RK 4495, takže postupně začalo 

sledování i tohoto typu profilu. To je vysvětlení, proč je v této práci v některých kapitolách 

pozornost zaměřena pouze na profil RK 4188. 
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3.2 Chemické složení dodávaných profilových tyčí 

Chemické složení a mechanické vlastnosti dodávaných materiálů jsou faktory, kterým je 

věnována při přejímce materiálu v HLC zvýšená pozornost. Hodnoty chemického složení jsou 

dodavatelem uváděny na inspekčních certifikátech v souladu s ČSN EN 10204. Při vstupní 

přejímce materiálu v HLC jsou uvedené hodnoty kontrolovány u každé tavby, a musí 

odpovídat předepsaným hodnotám. Pokud hodnoty uvedené na inspekčním certifikátu 

neodpovídají požadovaným mezím, je materiál označen jako nevyhovující a reklamován 

dodavateli. Namátkově jsou navíc v souladu s interními předpisy HLC odebírány vzorky 

všech dodávaných jakostí, které jsou v nezávislé certifikované zkušebně podrobeny chemické 

analýze. 

Pro výrobu závěrných kroužků je používaná jakost materiálu značky C75. Pro 

porovnání jejího skutečného chemického složení využít tab. 3. Jsou v ní uvedeny hodnoty 

deklarovaných chemických složení jednotlivých dodaných taveb za období listopad 2010 až 

prosinec 2011. V pravém sloupci tabulky je procentuální vyjádření deformovaných kroužků.  
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Tab. 3 Chemické složení a zmetkovitost vyrobených kroužků 

    C  Mn  
Si 

max. 

P 

max. 

S 

max. 
Al 

N 

max. 
Ni Cr Mo   

  
předpis 

pro jakost 

C75 

0,7-

0,8 

0,6-

0,8 
0,5 0,04 0,04 - 0,01 - - -   

p
ro

fi
l 

  

naměřené hodnoty 

% vadných 

kroužků po 

tepelném 
zpracování  

tavba                       

41
88

 

2510 0,750 0,640 0,190 0,008 0,011 0,006 0,006 0,060 0,100 0,020 neevidováno 

4605 0,720 0,690 0,210 0,007 0,011 0,004 0,005 0,070 0,080 0,010 0 

1023646 0,720 0,670 0,210 0,012 0,015 0,020 0,006 0,040 0,040 0,010 21,24 

1105094 0,700 0,740 0,190 0,008 0,006 0,027 0,009 0,060 0,040 0,010 1,81 

5779 0,700 0,680 0,200 0,007 0,004 0,005 0,006 0,060 0,080 0,010 0,01 

2161 0,710 0,690 0,200 0,007 0,005 0,005 0,006 0,050 0,080 0,010 2,07 

2162 0,700 0,690 0,190 0,007 0,004   0,006 0,040 0,070 0,010 0 

132774 0,720 0,600 0,210 0,014 0,006   0,004 0,020 0,060 0,030 50,22 

44
95

 

4718 0,730 0,730 0,180 0,016 0,005 0,008 0,006 0,040 0,100 0,010 

ne
ev

id
ov

án
o 

1105094 0,710 0,740 0,190 0,008 0,006 0,027 0,009 0,060 0,040 0,010 

1105093 0,700 0,760 0,200 0,007 0,005 0,026 0,008 0,060 0,050 0,010 

1105098 0,700 0,760 0,200 0,005 0,010 0,028 0,009 0,070 0,040 0,010 

5780 0,720 0,680 0,190 0,008 0,009   0,006       0 

4717 0,720 0,700 0,220 0,017 0,006 0,006 0,006 0,040 0,100 0,010 8,82 

                          

  průměrná 
hodnota 

0,714 0,698 0,199 0,009 0,007 0,015 0,007 0,052 0,070 0,010   

  min 0,700 0,600 0,180 0,005 0,004 0,004 0,004 0,020 0,040 0,008   

  max 0,745 0,760 0,220 0,017 0,015 0,028 0,009 0,070 0,100 0,030   

               

                          

  jakost C67 C  Mn  
Si 

max. 
P 

max. 
S 

max. 
Al 

N 
max. 

Ni Cr Mo 

% vadných 

kroužků po 
tepelném 

zpracování 

  1113917 0,680 0,740 0,310 0,011 0,011 0,017 0,009 0,070 0,090 0,020 0 

 

Žlutě zvýrazněný materiál, tavba 1113917, je zkušební materiál jakosti C67, o němž 

bude zmínka v kapitole 3.7. 

No obr. 16 a 17 je znázorněna závislost zmetkovitosti na tavbě dodaného materiálu 

a čísle svazku profilů, z nichž byly kroužky vyráběny. Z obrázků je patrné, že procento 

vadných kroužků není závislé na tavbě materiálů profilových tyčí, naopak je závislé na čísle 
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svazku. Žlutě zvýrazněná tavba je tavba 1113917, je zkušební materiál jakosti C67, o němž 

bude zmínka v kapitole 3.7. 

závislost vadných kroužků na tavbě; svazku; profil 4188
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Obr. 16 Závislost zmetkovitosti na tavbě a svazku profil 4188 
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Obr. 17 Závislost zmetkovitosti na tavbě a svazku profil 4495 
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3.3  Mechanické vlastnosti dodávaných profilových tyčí  

Mechanické vlastnosti dodaných materiálů jsou na základě dohody s dodavatelem 

materiálu od roku 2010 uváděny v inspekčních certifikátech. Hodnoty jsou uváděny pro každý 

dodaný svazek profilů tj. pro každých 1.500 kg materiálu. Na rozdíl od chemického složení, 

nejsou mechanické vlastnosti dodávané jakosti C75 předepsány. Proto uváděné hodnoty 

slouží pouze ke vzájemnému porovnání a ke sledování závislosti mezi procentem vadných 

kroužků a konkrétní hodnotou mechanické vlastnosti dodaného materiálu.  

Pro porovnání skutečných mechanických vlastností dodávaných materiálů je možné 

využít tab. 4. V tabulce jsou uvedeny mechanické hodnoty (profilu RK4188), ze kterých byly 

vyráběny kroužky v období listopad 2010 až prosinec 2011. V pravém sloupci tabulky je 

procentuální vyjádření deformovaných kroužků.  

 

Tab. 4 Mechanické hodnoty dodávaných profilových tyčí 

tavba č. svazku Re 

[Mpa] 

Rm 

[Mpa] 

A [%] Tvrdost 

[HB] 

% vadných 

kroužků po 

tepelném 

zpracování 

4605 768 604 908 25 234 0 
1023646 346 633 879 21,6 245 1,1 
1023646 347 619 894 20 240 0,6 

1023646 459 625 887 20 216 53,2 

1105094 663 562 869 21,7 205 3,6 
1105094 664 604 886 21,7 216 0,7 
1105094 665 566 867 21,7 234 1,1 

1105094 666 635 867 23,3 240 1,2 

1105094 657 596 863 23,3 222 0,9 
1105094 658 613 879 21,7 200 4,7 
1105094 659 624 864 21,7 205 1,7 

1105094 660 595 864 20 216 0,4 

1105094 661 603 872 23,3 210 0,4 
5780 973 624 893 15 210 0,2 
5780 974 626 887 16,7 234 0,7 

5780 975 617 867 20 228 0 
5780 976 623 869 25 234 0,1 
5780 977 630 882 21,7 216 0 
5779 294 704 874 20,1 222 0 
5779 295 736 880 21,7 228 0,1 
5779 296 707 856 23,3 234 0 
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tavba č. svazku Re 

[Mpa] 

Rm 

[Mpa] 

A [%] Tvrdost 

[HB] 

% vadných 

kroužků po 

tepelném 

zpracování 

5779 297 727 872 21,7 234 0 
2161 814 678 886 23,3 216 3,3 
2161 815 685 887 21,7 216 2,2 
2161 816 697 895 21,7 210 1,3 
2161 817 686 893 21,7 230 0 
2161 819 698 893 21,7 213 0,3 
2161 820 654 881 23,3 213 3,4 
2161 822 708 896 21,7 216 6,8 
2161 141 643 878 21,6 216 0,2 
2161 142 563 883 20 228 0 
2161 143 529 888 21,6 234 1,9 
2161 144 657 854 25 234 3,1 
2162 146 631 872 21,6 222 0 
2162 313 643 885 20 214 0 
132774 315 639 891 21,6 222 50,2 

       
       
jakost 
C67 

č. svazku Re 

[Mpa] 

Rm 

[Mpa] 

A [%] Tvrdost 

[HB] 

% vadných 

kroužků po 

tepelném 

zpracování 

1113917 106 642,5 875,5 22,1 223,0 0 
 

Žlutě zvýrazněný materiál, tavba 1113917, je zkušební materiál jakosti C67, o němž 

bude zmínka v kapitole 3.7. 

Pro přehlednost v rozložení mechanických hodnot dodaných materiálů v období od 

listopadu 2010 do prosince 2011 slouží níže uvedené histogramy - obrázky 18 až 21. 
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Obr. 18 Histogram hodnot Re u dodávané jakosti C75 

 
 

910900890880870860

Median

Mean

885,0882,5880,0877,5875,0872,5870,0

Median 880,50

Maximum 908,00

875,26 883,69

872,00 886,26

10,11 16,26

P V alue 0,461

Mean 879,47

StDev 12,46

N 36

Minimum 854,00

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95 % Confidence Intervals

Histogram hodnot Rm [Mpa]

 

Obr. 19 Histogram hodnot Rm u dodávané jakosti C75 
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Obr. 20 Histogram hodnot A u dodávané jakosti C75 
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Obr. 21 Histogram hodnot HB u dodávané jakosti C75 
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3.3.1 Závislost procenta vadných kroužků na mechanických 

hodnotách dodaných profilových tyčí 

Množství zjištěných hodnot mechanických vlastností je dostačující pro statistické 

hodnocení, proto byla provedena analýza (korelace) s cílem zjištění závislosti procenta 

vadných kroužků na mechanických hodnotách dodaných profilových tyčí. 

Význam korelace: 

Korelace znamená vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. Pokud se 

jedna z nich mění, mění se korelativně (závisle) i druhá a naopak. Pokud se mezi dvěma 

procesy ukáže korelace, je pravděpodobné, že na sobě závisejí, nelze z toho však ještě 

usoudit, že by jeden z nich musel být příčinou a druhý následkem. To samotná korelace 

nedovoluje rozhodnout. Nejjednodušším vztahem dvou metrických proměnných je vztah 

lineární, jehož míru lze zjistit korelačním koeficientem. V případě korelace nestanovujeme 

rovnici přímky závislosti, ale můžeme si přímku představit jako vyjádření lineárního vztahu 

a z odchylek bodů od přímky pak odhadnout míru tohoto vztahu [14]. 

• Nabývá hodnot od –1 do +1, které značí perfektní lineární vztah (záporný nebo 

kladný).  

• V případě kladné korelace hodnoty obou proměnných zároveň stoupají.  

• V případě záporné korelace hodnota jedné proměnné stoupá a druhé klesá. 

• V případě neexistence lineárního vztahu r = 0.  

• Je nezávislý na jednotkách původních proměnných, je bezrozměrný.  

• Při změně pořadí proměnných se výše korelačního koeficientu nemění. 

• Korelační koeficient je platný pouze v rozmezí daném použitými daty. 

• Korelační koeficient výrazně odlišný od nuly není důkazem funkčního vztahu 

proměnných. 

Tabulka 5 uvádí přibližné hodnoty korelačního koeficientu a jejich interpretaci. 

Tab. 5 Přibližná interpretace hodnot korelačního koeficientu [14] 

Koeficient korelace interpretace 
|r| = 1 naprostá závislost 

1,00 > |r| ≥ 0,90 velmi vysoká závislost 

0,90 > |r| ≥ 0,70 vysoká závislost 

0,70 > |r| ≥ 0,40 střední závislost 

0,40 > |r| ≥ 0,20 nízká závislost 

0,20 > |r| ≥ 0,00 slabá (nepoužitelná) závislost 

|r| = 0 naprostá nezávislost 
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Provedená analýza: 

Ze sledovaných hodnot mechanických vlastností dodaných materiálů v období listopad 

2010 až prosinec 2011 a k nim odpovídající zmetkovitosti (viz tab. 4) byla provedena analýza 

korelace. Výsledky jsou uvedeny v tab. 6. Z výsledků je patrné, že korelační koeficient se 

pohybuje v rozmezí 0 až 0,2 což znamená, že mezi mechanickými vlastnostmi dodávaných 

profilových tyčí a procentem deformovaných kroužků není funkční závislost.  

Tab. 6 Korelace mechanických vlastností 

mech. vlastnost Re [Mpa] Rm [Mpa] A [%] Tvrdost [HB] 

Koeficient korelace [r] -0,030 0,193 -0,072 -0,121
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3.4 Tepelné zpracování dokulacených kroužků 

Vyrobený (zakružený) kroužek je nasazen na kalibr, kterým je zkontrolována jeho 

kruhovitost. Pokud je kroužek v pořádku a jeho kruhovitost odpovídá požadavkům, je uložen 

do palety a odeslán k tepelnému zpracování. Pokud kroužek nasazený na kalibru vykazuje 

jistou míru ovality, je opraven takzvaným dokulacením. Dokulacení je proces, při kterém je 

kroužek nasazen na matrici (požadovaný rádius) a z protější strany je několika údery lisu 

dokulacován  

Po dokulacení je kroužek opět nasazen na kalibr a pokud je vyhovující, je zařazen mezi 

„dobré“ kroužky do palety, která je po naplnění odeslána k tepelnému zpracování. Množství 

dokulacených kroužků je různé a pohybuje se od nuly do dvou třetin z celkového vyrobeného 

počtu. 

V rámci experimentu „Tepelné zpracování dokulacených kroužků“, byla vytipována 

relativně velká výrobní dávka 2679 kusů 12“ kroužků. V průběhu této výrobní dávky byla 

vyčleněna jedna paleta, do které byly odkládány pouze dokulacené kroužky. Těchto kroužků 

bylo 384 kusů.  

Kroužky byly odeslány k tepelnému zpracování a byl u nich sledován vznik deformací 

v průběhu tepelného zpracování s cílem porovnání procenta deformovaných kroužků, které 

nebyly před tepelným zpracováním dokulaceny a procenta deformovaných kroužků, které 

byly před tepelným zpracováním dokulaceny. 

Po provedeném tepelném zpracování byly kroužky zaslány zpět do HLC. Po 

stoprocentní kontrole bylo zjištěno následující: 

Kroužky, které nebyly před tepelným zpracováním dokulaceny: 

celkem 2295 kusů; z toho 221 kusů klasifikováno jako vadné to je 9,6% 

 

Kroužky, které byly před tepelným zpracováním dokulaceny: 

celkem 384 kusů; z toho 49 kusů klasifikováno jako vadné to je 12,7% 

 

Z výše uvedeného experimentu vyplývá, že dokulacování kroužků před tepelným 

zpracováním nemá výrazný vliv na deformace kroužků vznikající v průběhu následného 

tepelného zpracování. 
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3.5 Mikrostrukturní rozbor materiálu závěrných kroužků 

Ze statistického sledování deformovaných kroužků (obr. 16) vyplývá, že se nejvíc 

deformují kroužky vyrobené ze svitku č. 459 (po tepelném zpracování bylo klasifikováno 

89,9 % vadných kroužků). Naopak téměř nulovou zmetkovitost mají kroužky, vyrobené ze 

svitku číslo 346. Proto bylo rozhodnuto o provedení metalografického rozboru s cílem 

porovnání materiálů „špatného kroužku“ vyrobeného ze svitku číslo 459 a „dobrého kroužku“ 

vyrobeného ze  svitku číslo 346. Metalografický rozbor byl proveden na VŠB-TU v lednu 

2011 [15]. Cílem práce bylo porovnat tvrdost, mikrotvrdost a mikrostrukturu dodaných 

vzorků. K rozboru byly dodány vzorky kroužků ve stavu před tepelným zpracováním. 

Vzorky byly označeny následovně: 

č.1 vzorek „špatného“ ZK, který byl vyrobený ze začátku svitku č. 459/3,  

č.2 vzorek „špatného“ ZK, který byl vyrobený ze středu svitku č. 459/3, 

č.3 vzorek „dobrého“ ZK, který byl vyrobený ze začátku svitku č. 346/3, 

č.4 vzorek „dobrého“ ZK, který byl vyrobený ze středu svitku č. 346/3. 

 

3.5.1 Tvrdost kroužků 

 
Tvrdost HV30 byla měřena po celém obvodu kroužků 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 7. 

 

Tab. 7 Tvrdost HV30 po obvodu kroužku [15] 

Vzorek HV30 HB dle certifikátu 

č. 1 („špatný“ svitek č. 459) 258 ± 9 216 

č. 3 („dobrý“ svitek č. 346) 285 ± 8 245 

 
Tvrdost závěrného kroužku č. 3 z „dobrého“ svitku č. 346 je vyšší než tvrdost vzorku č. 

1 ze „špatného“ svitku č. 459, což odpovídá i tvrdostem uvedeným v certifikátech dodavatele 

materiálu. Výrazný rozdíl v tvrdosti po obvodu kruhu nebyl pozorován. Směrodatná odchylka 

měření činila ± 8 HV30.  
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3.5.2 Mikrotvrdost kroužků 

 
Měření mikrotvrdosti HV0,2 bylo prováděno pomocí mikrotvrdoměru LECO 2000 při 

zatížení 0,2 N. V tab. 8 jsou shrnuty výsledky měření v podélném směru, tj. z vnitřní oblé 

(tlakové) strany po vnější rovnou (tahovou) stranu. V tab. 9 jsou shrnuty výsledky měření 

v příčném směru od povrchu vzorku. Mikrotvrdost HV0,2 je nepatrně vyšší u vzorku č. 3. 

Vysoká hodnota směrodatné odchylky svědčí o nerovnoměrnosti rozložení proeutektoidního 

feritu v perlitické matrici. Okraje vzorků obvykle dosahovaly vyšší mikrotvrdosti než středy.  

 

Tab. 8 Mikrotvrdost HV0,2 v podélném směru [15] 

Vzorek č. 1 
(„špatný“ 

svitek č. 459) 

HV0,2 
Vzorek č. 3 
(„dobrý“ 

svitek č. 346) 

HV0,2 

1-1 273 ± 18,9 3-1 288 ± 15,4 

1-2 276 ± 17,5 3-2 292 ± 12,4 

1-3 275 ± 17,4 3-3 285 ± 22,0 

průměr 275 ±±±± 17,9 průměr 288 ±±±± 16,6 

 

Tab. 9 Mikrotvrdost HV0,2 v příčném směru [15] 

Vzorek č. 1 
(„špatný“ 

svitek č. 459) 

HV0,2 
Vzorek č. 3 
(„dobrý“ 

svitek č. 346) 

HV0,2 

1-1 255 ± 11,1 3-1 272 ± 13,6 

1-2 268 ± 10,6 3-2 284 ± 13,2 

1-3 259 ± 10,7 3-3 273 ± 16,8 

průměr 261 ±±±± 10,8 průměr 276 ±±±± 14,5 

 
 

3.5.3 Mikrostruktura 

 
Mikrostruktura byla hodnocena na třech vzorcích z každého závěrného kruhu pomocí 

optického mikroskopu OLYMPUS GX51. Vzorky byly odebrány po 120° po obvodu 

závěrného kruhu. Celkem bylo hodnoceno 12 vzorků v příčném řezu.  

Na obrázcích 22 a 23 jsou uvedeny snímky z řezů provedených na kroužcích č. 1 

(„špatný“ svitek). 
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Obr. 22 Mikrostruktura vzorku 1 (špatný svitek) [15] 

 

Obr. 23 Mikrostruktura vzorku 1 (špatný svitek) detail [15] 
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Snímky vzorků č. 3 („dobrý“ svitek) jsou označeny obr. 24 a 25. 

 

Obr. 24 Mikrostruktura vzorku 3 (dobrý svitek) [15] 

 

Obr. 25 Mikrostruktura vzorku 3 (dobrý svitek) detail [15] 
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 U vzorků č. 1 a č. 2 („špatný“ svitek) byla pozorována hrubší feritická zrna po 

hranicích původních austenitických zrn než u vzorků č. 3 a č. 4 („dobrý“ svitek).  

 Základní mikrostruktura všech vzorků ve středu příčných řezů byla perlitická 

s výskytem proeutektoidního feritu převážně po hranicích původních austenitických zrn. 

Rozložení feritu po průřezu vzorků bylo nerovnoměrné. Na povrchu vzorků byla struktura 

deformovaná a jemnější, výskyt proeutektoidního feritu byl minimální.  

 

Metalografický rozbor neukázal výrazné rozdíly mezi oběma zkoumanýma 

skupinama kroužků (špatné versus dobré kroužky), na základě kterých bychom mohli odvodit 

příčinu deformací kroužků. 

Z metalografického rozboru mikrostruktury závěrných kruhů a měření tvrdosti bylo 

zjištěno, že vstupní materiál pro výrobu závěrných kruhů vykazuje určité rozdíly ve velikosti 

feritického zrna a tvrdosti HV30. Tyto rozdíly mohou mít jistý vliv na změnu tvaru závěrných 

kruhů při tepelném zpracování.  

Nicméně lze předpokládat, že výrazný vliv na změnu tvaru závěrných kruhů budou mít 

vnitřní napětí vnesená během stáčení kruhů za studena. 

 

3.6 Sledování deformací závěrných kroužků vyrobených 

rozdílnou rychlosti stáčení 

Jedním z parametrů, které lze v procesu zakružování profilové tyče v HLC nastavit 

a měnit, je rychlost zakružování. Proto byl proveden experiment s cílem zjištění závislosti 

procenta vadných kroužků na rychlosti, kterou byly kroužky vyrobeny. 

Standardně je rychlost zakružování nastavena na hodnotu 50 %. Experiment spočíval 

v tom, že ze svitku č. 660 byly vyrobeny 10“ kroužky dvěma způsoby: 

a) zakružování maximální rychlostí 

Rychlost zakružování byla nastavena na 100% (zakružení jednoho kroužku trvalo 

10 sekund). Takto bylo vyrobeno 195 kusů kroužků. Tyto kroužky byly odeslány 

k standardnímu tepelnému zpracování. Po tepelném zpracování byla provedena jejich 

stoprocentní kontrola, při níž bylo shledáno, že ze sledovaných 195 kusů kroužků bylo po 

tepelném zpracování vyřazeno do nevyhovujících 15 kusů, tj. 7,7 %.  
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b) zakružování minimální rychlostí 

Rychlost zakružování byla nastavena na 20 % (zakružení jednoho kroužku trvalo 

18 sekund). Takto bylo vyrobeno 195 kusů kroužků. Tyto kroužky byly odeslány 

k standardnímu tepelnému zpracování. Po tepelném zpracování byla provedena jejich 

stoprocentní kontrola, při níž bylo shledáno, že ze sledovaných 195 kusů kroužků bylo po 

tepelném zpracování vyřazeno do nevyhovujících 11 kusů, tj. 5,6 %. 

 

Z výsledku uvedeného experimentu je vidět pouze malá závislost počtu 

nevyhovujících kroužků na rychlosti zakružování. Zdá se, že nižší rychlost zakružování se 

rovná nižšímu procentu vadných kroužků. Rozdíl ve zmetkovitosti však není tak výrazný, 

takže s přihlédnutím na takt výrobní linky nebylo rozhodnuto o zpomalování linky. 

 

3.7 Zkouška výroby kroužků z „nové“ jakosti materiálu 

Na jednání se stávajícím dodavatelem profilových tyčí (svitků) bylo dohodnuto dodání 

zkušebního množství profilů RK4188 a RK4495 jakosti C67. Jakost C67 a její ekvivalent 

12071 je charakterizován v ČSN 41 2071 [16]. Jedná se o ocel určenou k výrobě pružin. Po 

provedeném kalení a popouštění lze tento materiál používat k výrobě plochých, značně 

pružících pružin. Hlavní rozdíl od standardně dodávané jakosti C75, má zkušební jakost C67 

nižší obsah uhlíku.  

V tab. 10 je uvedeno předepsané chemické složení standardně používané jakosti 

materiálu C75 a nové, zkušební jakosti C67. 
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Tab. 10 Předepsané chemické složení jakosti C75 a C67 [4] 

  předepsané chemické složení [%] 
  ekvivalent jakosti C  Mn  Si max. P max. S max. 

 jakost C75 ocel 12 081 dle 
ČSN 41 2081  

0,7-0,8 0,6-0,8 0,5 0,035 0,035 

 jakost C67 ocel 12 071 dle 
ČSN 41 2071 

0,6-0,7 0,6-0,8 0,35 0,035 0,035 

 

Skutečné chemické složení dodané tavby zkušební jakosti C67 je uvedeno v kapitole 3.2 

v tabulce 3. 

Z dodaného zkušebního materiálu jakosti C67 byly v závěru roku 2011 vyrobeny 

všechny typy kroužků. Po tepelném zpracování byla vyhodnocena jejich zmetkovitost. Nutno 

konstatovat, že vyrobeno bylo celkem 2473 kusů kroužků a žádný kroužek nebyl klasifikován 

jako zmetek. Detailně je zmetkovitost popsána v tab. 11.  

Tab. 11 Zmetkovitost zpracování jakosti C67 

typ profilu typ kroužku vyrobeno [ks] zmetků [ks] zmetků [%] 

4188 

8" 1215 0 0,0 

9" 817 0 0,0 

10" 119 0 0,0 

4495 12" 322 0 0,0 

  celkem 2473 0 0,0 
 

Pro dosažení požadované tvrdosti (po tepelném zpracování) 38 – 43 HRC, bylo nutné 

s přihlédnutím na nižší obsah uhlíku, u „nové“ jakosti C67 snížit popouštěcí teplotu. Přehled 

tvrdostí a teplot v průběhu tepelného zpracování je uveden v tab. 12. 

Tab. 12 Teploty a tvrdosti v průběhu tepelného zpracování 

jakost 
tvrdost po kalení teplota 

popouštění 

tvrdost po popouštění požadovaná 
tvrdost 

jádro profilu povrch profilu jádro profilu povrch profilu 

"standardní" C75 50 - 60 HRC 50 - 60 HRC 480°C 40 - 41 HRC 40 - 42 HRC 
38 - 43 HRC 

"nová" C67 40 - 42 HRC 42 - 45 HRC Teplota snížena 38 - 40 HRC 41 - 43 HRC 

 

3.8 Měření zbytkových napětí 

Chování kroužků a vznik jejich deformací poukazuje na fakt, že problém zřejmě tkví 

v materiálu, z něhož jsou kroužky vyráběny. V kapitole 3.3.1 byl popsán vliv mechanických 

vlastností dodávaných materiálů (statisticky nebyla zjištěna závislost uváděných 
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mechanických hodnot na procentu vadných kroužků). Jako další krok, který by mohl prokázat 

odlišnosti mezi materiály, ze kterých byly vyrobeny kroužky dobré a kroužky vadné, bylo 

měření zbytkových napětí. Měření bylo provedeno na VŠB TU Ostrava na Katedře 

mechanické technologie [17].  

 

3.8.1 Měření zbytkových napětí - princip 

Stanovení úrovně zbytkového technologického napětí experimentální metodou je 

možné, ale často velmi problematické. Existuje několik metod, které stanoví úroveň napětí po 

svařování příp. po jiných technologických operacích. Některé metody jsou však destruktivní 

nebo semi-destruktivní a nelze je efektivně použít na konečném výrobku. Jiné metody jsou 

založeny na použití rentgenového nebo neutronového záření, to znamená, že výrobek je třeba 

dopravit ke zdroji záření. (rentgenový difraktograf). Na obr. 26 je uveden přehled základních 

metod experimentálního stanovení zbytkových napětí s vyznačením hloubky měření. [18] 

 

 

Obr. 26 Přehled metod měření zbytkových napětí s vyznačením hloubky měření [18] 
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Magnetoelastická metoda měření  

Metoda pracuje s využitím Barkhausenova magnetického šumu. Zjednodušeně se dá 

tato metoda popsat jako odezva materiálu na působení magnetického pole. Při působení 

magnetického pole na materiál dochází ke změně orientace Weissových domén. Ke změně 

orientace nedochází spojitě, ale po určitých skocích, které se v cívce, obklopující 

magnetovaný kov, projevují jako proudové nárazy. Ty lze po zesílení akusticky pozorovat 

jako tzv. Barkhausenův šum. Přítomnost a rozložení napětí ovlivňují cestu, po které se 

domény ubírají směrem ke snadné orientaci ve směru magnetizace. V důsledku toho 

u materiálů, jako jsou železo, většina ocelí, kobalt, tlakové napětí snižuje intenzitu 

Barkhausenova šumu, zatímco tahové napětí ji zvyšuje viz obr. 27 a 28. Jako většina 

experimentálních metod měření zbytkových napětí je magnetoelastiká metoda metodou 

nepřímou. Pro kvantitativní hodnocení napětí je nutná kalibrace metody, kdy se 

Barkhausenův šum převádí na hodnotu napětí dle patřičné kalibrační křivky.  

 Při běžných aplikacích se hloubka měření pohybuje v rozmezí 0,01 mm až 1,5 mm 

a snímaná plocha je několik mm2. Také v tomto případě lze z měření určit směr hlavních 

složek napětí. Významnou vlastností metody je její absolutně nedestruktivní charakter 

a rychlá odezva. Tyto vlastnosti umožňují měřit v řádově větším počtu sledovaných míst. 

Neinvazivní charakter metody umožňuje měřit za provozu zařízení, teplota měřeného místa se 

může pohybovat v rozmezí cca 0-60°C. Měření lze provádět nejenom v laboratorních, ale 

i poměrně náročných provozních podmínkách. Praktické použití magnetoelastické metody 

Barkhausenova šumu je možné v oblastech:  

• měření zbytkových napětí za předpokladu, že mikrostrukturní parametry se 

pohybují v rozumných mezích, 

• měření strukturních změn, za předpokladu, že úroveň napětí se pohybuje 

v rozumných mezích, 

• zkoušení vad, které mohou vyvolávat změny v napětí nebo mikrostruktuře [18].  
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Obr. 27 Vliv Barkhausenova šumu v závislosti na napětí [18] 

 
 

 

Obr. 28 Vliv Barkhausenova šumu v závislosti na tvrdosti [18] 

 
 

3.8.2 Provedená analýza 

Měření bylo provedeno na VŠB TU Ostrava na Katedře mechanické technologie. Níže 

uvedené informace vycházejí ze zprávy číslo OH120-345-011 ze dne 16.12.2011 [17]. 

 

K analýze zbytkových napětí byly dodány dva typy vzorků: tyče, ze kterých jsou 

kroužky vyráběny a vyrobené kroužky. Seznam vzorků je uveden v tab. 13. Pro nestrannost 

měření nebylo uvedeno, v jaké míře jsou kroužky vadné (nebylo uvedeno procento 

zmetkovitosti jednotlivých materiálů). To bylo do tab. 13 doplněno až po provedení analýzy. 

Cílem analýzy bylo zjistit jaké je zbytkové napětí v tyči, z níž je kroužek vyráběn, jaké je 

v kroužcích před tepelným zpracováním a jaké je v kroužcích po tepelném zpracování. To vše 

u materiálů, které jsou klasifikovány jako vyhovující, tak i u materiálů, které jsou po tepelném 

zpracování zdeformované, tudíž jsou klasifikovány jako nevyhovující.  
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Tab. 13 Vzorky dodané k analýze 

č. vzorku typ vzorku svitek č. stav zmetkovitost kroužků  

1 tyč 28 tyč před zkružením 

0% 2 12“ kroužek 28 kroužek před tep. zprac. 

3 12“ kroužek 28 kroužek po tep. zprac. 

4 tyč 407 tyč před zkružením 

48,2% 5 12“ kroužek 407 kroužek před tep. zprac. 

6 12“ kroužek 407 kroužek po tep. zprac. 

7 tyč 312 tyč před zkružením 
2,8% 

8 12“ kroužek 312 kroužek před tep. zprac. 

9 tyč zkušebního 
tureckého materiálu 

zkušební 
materiál 

tyč před zkružením 
81% 

10 12“ kroužek 408 kroužek před tep. zprac 54,5% 

11 10“ zkušební jakost 
C67 

106 kroužek před tep. zprac 
0% 

 
Analýza zbytkových napětí na dodaných materiálech byla provedena na povrchu 

materiálu a to po obou stranách vzorků označených A a B. Na každém vzorku bylo provedeno 

měření v několika bodech s krokem 50 mm s ohledem na dostatečné pokrytí délkového 

rozměru. Jako referenční hodnota pro analýzu zbytkových napětí byla použita hodnota 

Barkhausenova šumu MBN.  

 
Měření na tyčích 
 

Na obr. 29 jsou uvedeny průměrné hodnoty MBN, které byly naměřeny u tyčí, tzn. 

u vzorků č. 1, 4, 7 a 9. 
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Obr. 29 Průměrné hodnoty MBN na tyčích vz. 1, 7, 4, 9 [17] 
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Všechny analyzované vzorky tyčí vykazují poměrně vysoké anizotropní vlastnosti 

zbytkových napětí strany A a B (v obr. 29 modré versus červené sloupce). S ohledem na 

kvalitu výsledných dílů je optimální dosažení minimálních hodnot MBN, který dokladuje 

přítomnost tlakových napětí a minimálních rozdílů mezi stranou A a B. Příliš velký rozdíl 

mezi stranami A a B může být příčinou bočního vyosení konců z osy kroužku. Vysoké tahové 

napětí v polotovaru může být příčinou rozevření kroužku. 

Porovnáním naměřených hodnoty MBN se zmetkovitosti jednotlivých materiálů (viz 

tab. 14) je zřejmé, že naměřené hodnoty MBN korespondují se zmetkovitosti kroužků, které 

byly z jednotlivých tyčí (svitků z nichž byly tyče odebrány) vyrobeny. 

Tab. 14 Hodnoty MBN naměřených na tyčích, v závislosti na zmetkovitosti kroužků 

č. vzorku tyče označení v obrázku 29 zmetkovitost vyrobených 

kroužků [%] 

1 MBN 1 A; MBN 1 B 0% 

7 MBN 7 A; MBN 7 B 2,8% 

4 MBN 4 A; MBN 4 B 48,2% 

9 MBN 9 A; MBN 9 B 81% 

 
 
Měření na kroužcích 

 

Na obr. 30 je znázorněna fotografie závěrného kroužku. Při měření zbytkových napětí 

byla vždy dodržena stejná orientace kroužků, to znamená, že konec kroužku odpovídá 

hodnotě 0° v polárním diagramu.  

 

Obr. 30 Obrázek kroužku 
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Výsledky měření zbytkových napětí u kroužků (vzorky č. 2, 3, 5, 6 a 11) jsou zobrazeny 

v polárních diagramech obr. 31 až 35. 

 

Vzorek č. 2 byl kroužek před tepelným zpracováním, vyrobený ze svitku materiálu č. 28, 

u něhož byla shledána zmetkovitost 0 %. 

 

Obr. 31 Vzorek č. 2 [17] 

 

Vzorek č. 3 byl kroužek po tepelném zpracování, vyrobený ze svitku materiálu č. 28, u 

něhož byla shledána zmetkovitost 0 %. 

 

Obr. 32 Vzorek č. 3 [17] 
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Vzorek č. 5 byl kroužek před tepelným zpracováním, vyrobený ze svitku materiálu č. 

407, u něhož byla shledána zmetkovitost 48,2 %. 

 

Obr. 33 Vzorek č. 5 [17] 

 

Vzorek č. 6 byl kroužek po tepelném zpracování, vyrobený ze svitku materiálu č. 407, u 

něhož byla shledána zmetkovitost 48,2 %. 

 

 

Obr. 34 Vzorek č. 6 [17] 
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Vzorek č. 11 byl kroužek před tepelným zpracováním, vyrobený ze svitku zkušebního 

materiálu (jakost C67), svitek č. 106, u něhož byla shledána zmetkovitost 0 %. 

 

Obr. 35 Vzorek č. 11 [17] 

 
 

Na obrázku č. 36 jsou uvedeny průměrné hodnoty MBN, které byly na všech dodaných 

kroužcích naměřeny. 

 

Obr. 36 Průměrné hodnoty MBN na kroužcích 2, 3, 5, 6, 8, 10 a 11 [17] 
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Porovnáním naměřených hodnoty MBN se zmetkovitosti jednotlivých materiálů (viz 

tab. 15) je zřejmé, že naměřené hodnoty MBN korespondují se zmetkovitosti kroužků. 

 

Tabulka 15 - hodnoty MBN v závislosti na zmetkovitosti kroužků 

č. vzorku kroužku označení v obrázku 36 zmetkovitost vyrobených 

kroužků [%] 

2 - před tep. zprac. MBN 2 A; MBN 2 B 0% 

3 - po tep. zprac. MBN 3 A; MBN 3 B 0% 

5 - před tep. zprac. MBN 5 A; MBN 5 B 48,2% 

6 - po tep. zprac. MBN 6 A; MBN 6 B 48,2% 

8 - před tep. zprac. MBN 8 A; MBN 8 B 2,8% 

10 - před tep. zprac. MBN 10 A; MBN 10 B 54,2% 

11 - před tep. zprac. MBN 11 A; MBN 11 B 0% 

 

Kroužky, u kterých se objevila zvýšená zmetkovitost, vykazují výrazné anizotropní 

hodnoty MBN (respektive zbytkové napětí) jak po obvodu kroužku, tak i mezi stranami A 

a B. Tepelné zpracování výrazně vnáší tlakovou napjatost do kroužků (snížení hodnot 

MBN), to znamená, že napomáhá snížit negativní vlivy pnutí ve vyrobených kroužcích. 

Zajímavé je sledovat hodnoty MBN u vzorku č. 11, což je kroužek vyrobený z „nové 

zkušební jakosti materiálu“ C67. Hodnoty MBN u jsou něj v porovnání s ostatními vzorky 

před tepelným zpracováním nejlepší a přestože je vzorek č. 11 ve stavu před tepelným 

zpracováním, naměřené hodnoty MBN jsou na stejné, ideální úrovni jako hodnoty 

u „dobrých“ kroužků, které jsou již po tepelném zpracování.  

 

3.8.3 Vliv rovnání profilové tyče na zbytková napětí 

Jednou z operací, která je prováděna před samotným zakružováním kroužků v HLC je 

rovnání profilové tyče, která je do HLC dodávána svinutá do svitku. Rovnání tyče lze 

mechanicky nastavovat, tudíž je zde možnost měnit pnutí, které je do materiálu rovnáním 

vneseno. Byl proveden experiment, kterým bylo zjišťováno zbytkové napětí v závislosti na 

nastavených parametrech rovnané tyče. Experiment proběhl u materiálu, který byl v minulosti 

označen jako „špatný“, jednalo se o zbytek svitku č. 315, z něhož vyrobené kroužky měly 

zmetkovitost (deformace) přes 50 % a u materiálu, který byl v minulosti označen jako 
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„dobrý“, jednalo se o zbytek svitku č. 146, z něhož vyrobené kroužky měly v prosinci 2011 

zmetkovitost (deformace) pod 5 %.  

 
Experiment proběhl v lednu 2012 kdy byl zpracováván svitek „špatný“ č. 315. 

S minimálním rovnáním bylo vyrobeno 49 kusů kroužků (jeden kroužek byl označen jako 

vzorek č. 2 a následně na něm bylo měřeno zbytkové pnutí). S maximálním rovnáním bylo 

vyrobeno 26 kusů kroužků (jeden kroužek byl označen jako vzorek č. 3 a následně na něm 

bylo měřeno zbytkové napětí). Kroužky byly následně tepelně zpracovány standardním 

způsobem, vyhodnocení zmetkovitosti je v tab. 16. 

 

Dále byl zpracováván svitek „dobrý“ č. 146. S minimálním rovnáním bylo vyrobeno 

184 kusů kroužků (jeden kroužek byl označen jako vzorek č. 5 a následně na něm bylo 

měřeno zbytkové pnutí). S maximálním rovnáním bylo vyrobeno 231 kusů kroužků (jeden 

kroužek byl označen jako vzorek č. 6 a následně na něm bylo měřeno zbytkové napětí). 

Kroužky byly následně tepelně zpracovány standardním způsobem, vyhodnocení 

zmetkovitosti je v tabulce 16. 

 

Tab. 16 Zmetkovitost po tepelném zpracování 

svitek č. 
způsob rovnání 

tyče 

počet 
kroužků 

dodaných 
k tep. zprac. 

[ks] 

vadné po 
tepelném 

zpracování [ks] 

vadné po 
tepelném 

zpracování [%] 

315 
minimálně 48 48 100,0% 

maximálně 25 25 100,0% 

146 
minimálně 183 5 2,7% 

maximálně 230 4 1,7% 

 

Z tab. 16 vyplývá, že způsob rovnání tyče se jistým způsobem projeví na procentu 

deformací vyrobených a následně tepelně zpracovaných kroužcích. Potvrdilo se, že pnutí, 

které je v dodaných svitcích profilových tyčí lze používaným systémem rovnání tyče částečně 

„vylepšit“. Pokud je svitek extrémně „špatný“, může být použito nastavení rovnání minimální 

či maximální, stále budou kroužky po vyrobení a tepelném zpracování „špatné, s vysokým 

procentem deformovaných kusů“. Pokud je svitek relativně „dobrý“, použitím intenzivnějšího 

rovnání lze dosáhnout snížení deformací kroužků. 
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Analýza zbytkových napětí s ohledem na rovnání profilové tyče 

Kromě sledování zmetkovitosti kroužků v závislosti na typu rovnání tyče, které bylo 

popsáno v předcházejícím odstavci, byla navíc provedena i analýza zbytkových napětí. Tato 

byla provedena jednak u tyčí před rovnáním, u kroužku vyrobeném s minimálním rovnáním 

a taky u kroužku vyrobeném s maximálním rovnáním. Vše bylo provedeno u „špatného“ 

materiálu, tj. svitku č. 315 a taky u „dobrého“ materiálu tj. svitku č. 146. Přehled vzorků, 

u nichž byly analýza provedena je uveden v tab. 17. 

 

Tab. 17 Vzorky dodané k analýze 

č. vzorku typ kroužku svitek č. Stav zmetkovitost kroužků 
po tepelném 

zpracování [%] 

1 tyč pro 10“ kroužek 

315 

tyč před rovnáním 

100% 

2 kroužek 10“ kroužek před tep. zprac., tyč 
rovnána minimálně 

3 kroužek 10“ kroužek před tep. zprac., tyč 
rovnána maximálně 

4 tyč pro 10“ kroužek 

146 

tyč před rovnáním 

2,7% respektive 1,7% 

5 kroužek 10“ kroužek před tep. zprac., tyč 
rovnána minimálně 

6 kroužek 10“ kroužek před tep. zprac., tyč 
rovnána maximálně 

 

Měření zbytkových napětí bylo provedeno na VŠB TU Ostrava na Katedře mechanické 

technologie. Níže uvedené informace vycházejí ze zprávy číslo OH120-345-012 ze dne 

20.1.2012 [19]. 

Analýza zbytkových napětí na dodaných materiálech byla provedena na povrchu 

materiálu a to po obou stranách vzorků označených A a B. Na každém vzorku bylo provedeno 

měření v několika bodech s krokem 50 mm s ohledem na dostatečné pokrytí délkového 

rozměru. Jako referenční hodnota pro analýzu zbytkových napětí byla použita hodnota 

Barkhausenova šumu MBN. 

 

Měření na tyčích (vzorek č. 1 a č. 4) 
 

Obrázek 37 uvádí hodnoty zbytkových napětí naměřených u dodaného materiálu, tzn. 

profilových tyčí ze svitku č. 315, ze kterého následně vyrobené kroužky vykazovaly zvýšenou 

zmetkovitost (špatný materiál). 
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Obr. 37 Hodnoty MBN pro tyč vzorek č. 1 ("špatný materiál"). MBNprůmA=314, 

MBNprůmB=532 [19] 

 
 

Obrázek 38 uvádí hodnoty zbytkových napětí naměřených u dodaného materiálu tzn. 

profilových tyčí ze svitku č. 146, ze kterého následně vyrobené kroužky vykazovaly 

minimální zmetkovitost (dobrý materiál). 

 

 

Obr. 38 Hodnoty MBN pro tyč vzorek č. 4 („dobrý materiál“). MBNprůmA=203, 

MBNprůmB=429 [19] 
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Z obrázků 37 a 38 je patrné, že u „špatného“ materiálu vzorek č. 1 jsou hodnoty MBN 

vyšší (MBNprůmA=314, MBNprůmB=532) v porovnání se vzorkem „dobrého“ materiálu vzorek 

č. 2, (MBNprůmA=203, MBNprůmB=429). Vyšší hodnoty MBN znamenají vyšší tahové napětí, 

což je v našem případě deformací kroužků nežádoucí. 

 
Měření na kroužcích (vzorek č. 2, 3, 5 a 6) 
 

Měření probíhalo na kroužcích, které byly ve stavu před tepelným zpracováním. 

 

Obrázky 39 a 40 popisují kroužky, které po následném tepelném zpracování vykazovaly 

maximální procento zmetků a byly vyrobeny z minimálně, respektive maximálně rovnané 

tyče.    

 

 

Obr. 39 Vzorek č. 2 ("špatný" materiál z minimálně rovnané tyče) [19] 
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Obr. 40 Vzorek č. 3 ("špatný" materiál z maximálně rovnané tyče) [19] 

 

Obrázky 41 a 42 popisují kroužky, které po následném tepelném zpracování vykazovaly 

minimální procento zmetků a byly vyrobeny z minimálně, respektive maximálně rovnané 

tyče.    

 

 

 

Obr. 41 Vzorek č. 5 ("dobrý" materiál z minimálně rovnané tyče) [19] 
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Obr. 42 Vzorek č. 6 ("dobrý" materiál z maximálně rovnané tyče) [19] 

 

Z výsledků měření zbytkových napětí kroužků vyrobených z tyčí minimálně, 

respektive maximálně rovnaných vyplývá, že pro snížení tahových napětí v kroužku, které 

jsou v dalším zpracování kroužků nežádoucí, protože způsobuje deformace kroužků, je 

výhodné nastavit rovnání tyče na vyšší hodnotu. 
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3.9 Diskuze výsledků provedených experimentů 

V kapitole 3 bylo popsáno, že procento vadných kroužků závisí na svazku dodaných 

profilových tyčí, ze kterých jsou následně kroužky vyráběny. 

 

V kapitole 3.4 byla popsána závislost zmetkovitosti kroužků na tepelné zpracování 

dokulacených kroužků. Z provedeného experimentu vyplývá, že dokulacování kroužků před 

tepelným zpracováním nemá výrazný vliv na deformace kroužků vznikající v průběhu 

následného tepelného zpracování. 

 

V kapitole 3.5 byl popsán „Mikrostrukturní rozbor materiálu závěrných kroužků“. 

Na základě metalografického rozboru nebyly nalezeny výrazné odlišnosti materiálu dobrých 

a vadných kroužků. 

 

V kapitole 3.6 bylo popsáno „Sledování deformací závěrných kroužků vyrobených 

rozdílnou rychlosti stáčení“. Z provedeného experimentu vyplývá, že rozdílná rychlost 

stáčení kroužků nemá výrazný vliv na deformace kroužků vznikající v průběhu následného 

tepelného zpracování. 

 

V kapitole 3.7 byla popsána „Zkouška výroby kroužků z nové jakosti materiálu“. 

Na základě výsledků zpracování dodaného zkušebního množství nové jakosti C67 lze 

konstatovat, že tato jakost má pozitivní vliv na snížení vadných (deformovaných) kroužků. Ve 

druhé polovině roku 2012 bude dodáno další množství profilových tyčí této jakosti a následně 

bude probíhat zpracování a vyhodnocení tohoto materiálu. 

 

V kapitole 3.8 bylo popsáno „Měření zbytkových napětí“. Toto měření potvrdilo fakt, 

že zbytkové napětí, které negativně ovlivňuje deformace kroužků v průběhu tepelného 

zpracování, je již v materiálech (profilových tyčích) které jsou do HLC dodávány. Dále bylo 

zjištěno, že tepelné zpracování zbytkové napětí snižuje. Zjištěno bylo taky, že silnější rovnání 

profilových tyčí před zakružováním má pozitivní dopad na zbytkové napětí v následně 

vyrobených kroužcích.  
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4 Závěr 

V souladu se zadáním práce byl proveden detailní popis a analýza výroby závěrných 

kroužků s cílem nalezení a odstranění příčiny jejich deformací. Na základě zjištěných 

poznatků, bylo do procesu výroby aplikováno zejména: 

U výrobce profilových tyčí (vstupního polotovaru pro výrobu závěrných kroužků):  

• detailní sledování technologie výroby, změna systému značení svitků, měření 

mechanických vlastností materiálu  

• byla odzkoušena „nová“ jakost materiálu pod označením „C67“  

V procesu výroby kroužků v HLC:  

• detailní sledování technologie výroby, zaveden systém značení kroužků  

• na zakružovacím zařízení byla zavedena systematická výměna všech čtyř tažných 

rolek profilové tyče  

• kroužky jsou vyráběny z důkladně rovnaných profilových tyčí 

U externího dodavatele tepelného zpracování vyrobených kroužků:  

• zavedení stoprocentní kontroly kroužků po kalení 

• vadné kroužky jsou nyní v opakovaném procesu tepelného zpracování rovnány 

pomocí speciálních přípravků 

 

Po aplikaci výše uvedených činností klesla souhrnná zmetkovitost všech typů kroužků z 

27 % (období září až listopad 2010) na 6 % (období listopad 2010 až prosinec 2011). Pokud 

bychom považovali jako výchozí hodnotu zmetkovitost 27 %, pak tento pokles zmetkovitosti 

představuje při průměrné roční produkci 180 000 kusů kroužků snížení počtu zmetků ze 48 

600 kusů na 10 800 kusů kroužků, což je snížení o 37 800 kusů zmetků. Odhadovaný 

ekonomický přínos plynoucí z uvedeného snížení počtu zmetků je 200 000 Kč. 

Jako hlavní přínos provedené práce lze považovat nalezení příčiny vzniku deformací 

kroužků, kterou je variabilita vnitřního napětí u dodávaných profilových tyčí vyrobených 

z jakosti materiálu C75. Právě z pohledu vnitřního napětí se jeví jako velmi výhodné použití 

jakosti materiálu C67. Tento materiál byl v procesu výroby kroužků odzkoušen s velmi 

pozitivními výsledky. Sériové dodávky tohoto materiálu budou zahájeny ve druhém pololetí 

roku 2012 a budou v procesu výroby kroužků detailně sledovány. Pokud budou při sériovém 

zpracování jakosti C67 potvrzeny pozitivní výsledky jaké byly zjištěny při zkušebním 
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zpracování, dojde tak k dalšímu snížení zmetkovitosti kroužků a zejména bude dosaženo vyšší 

stability v procesu výroby závěrných kroužků. 

Ve druhé polovině roku 2012 bude rovněž věnována zvýšená pozornost procesu výroby 

profilových tyčí s cílem zjištění vlivu nastavení technologických parametrů v průběhu jejich 

výroby na výsledné vnitřní napětí. 
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