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1 Úvod 
 

Se zvyšujícími se nároky na hospodárnost, výkon a životnost spalovacích motorů 

v automobilovém průmyslu, roste i snaha o zvyšování kvality jednotlivých dílů. 

Klikové hřídele jsou jednou z hlavních částí spalovacího motoru, a proto i na ně musí 

být kladeny vysoké požadavky. Vysoké nároky jsou kladeny nejen na geometrickou 

přesnost, ale také na materiál a v neposlední řadě i na obráběný povrch klikových 

hřídelí. Právě vady finálního povrchu, či nehomogenita materiálu mohou vest ke snížení 

životnosti a dokonce i k provozní havárii. Při havárii klikové hřídele dochází zpravidla 

k těžkému poškození motoru, které vede k velkým ekonomickým ztrátám. 

 

Náplní této diplomové práce je zjišťování vad povrchu klikových hřídelí po broušení 

nedestruktivním zkoušením a následné identifikování příčin vzniku těchto vad. 

Další a neméně důležitým cílem této diplomové práce je na základě zjištěných poznatků 

navrhnout případná opatření, která by vedla ke zlepšení současného stavu.   
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2 Teoretická část 
 

V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie používané při výrobě a kontrole 

klikových hřídelí vyráběných ve firmě Strojírny Poldi Kladno spol.,s.r.o.. 

 

2.1 Povrchové kalení 
 

Cílem povrchového kalení je vysoká tvrdost povrchu při zachování dostatečné 

houževnatosti jádra. Vysoké tvrdosti povrchu se dosáhne rychlým ohřevem povrchové 

vrstvy (austenitizace) a jejím zakalením. Struktura zakalené povrchové vrstvy je 

martenzitická, zatímco jádro součásti, ve kterém nedošlo k překrystalizaci, je tvořeno 

měkčí a houževnatější výchozí strukturou, která bývá feriticko-perlitická nebo 

sorbitická. 

 

2.1.1 Ohřev 
 
Má-li se na kalící teplotu ohřát jen povrchová vrstva , pak ohřev musí být dostatečně 

intenzivní. To znamená, že rychlost ohřevu musí být velká a doba ohřevu krátká, což 

vede k vytvoření a zachování žádoucího teplotního rozdílu mezi povrchem a jádrem 

kalené součásti. Při běžném povrchovém kalení se dosahuje rychlosti ohřevu až několik 

set K/s. Mechanizmus fázových přeměn se i při vysokých rychlostech ohřevu zásadně 

nemění.  

Z obrázku 2.1 je patrné, že se zvyšující se rychlostí ohřevu vzrůstá teplota přeměny 

perlitu na austenit. Tato přeměna probíhá v intervalu teplot, který se zvětšuje s rostoucí 

rychlostí ohřevu. Tím se zvyšuje i teplota ukončení přeměny. Vytvoření austenitu 

s vyhovující homogenitou v podmínkách rychlého plynulého ohřevu vyžaduje kalící 

teploty až o 200°C vyšší v porovnání s objemovým kalením. S rostoucí rychlostí ohřevu 

se zvyšuje i rychlost nuklease zárodků austenitu, takže povrchové kalení vede ke 

zjemnění austenitického zrna. Důsledkem zjemnění austenitického zrna dojde i ke 

zjemnění výsledné martenzitické struktury. Toto zjemnění vede k vyšší tvrdosti i 

houževnatosti martenzitu v povrchové vrstvě a to ve srovnání s objemovým kalením.  
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Obr. 2.1  Kalící teploty pro indukční kalení oceli 12050.1 

 

 

Pro povrchové kalení se zpravidla používají podeutektoidní uhlíkové nebo 

nízkolegované oceli s obsahem uhlíku vyšším než 0,35hm.%. [2] 

Klikové hřídele se povrchově kalí ve stavu – normalizačně žíhaném (600 MPa) 

                                                                     – zušlechtěném (850 – 1000 MPa) 

                                                                     – po řízeném ochlazování po kování 

U mikrolegovaných ocelí (mikrolegované vanadem) při řízeném ochlazování po kování 

dochází k precipitaci karbidů a nitridů, což vede ke zpevnění materiálu. Materiál má 

stejné mechanické vlastnosti jako ve stavu zušlechtěném. Takto zpevněné materiály se 

nemusí dále tepelně zpracovávat. [5]     
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2.1.2 Mechanismus martenzitické přeměny 
 
Je-li austenit přechlazen až do oblasti tak nízkých teplot, že již není možná difuze jak 

substitučních, tak ani intersticiálních prvků, mění se bezdifuzní přeměnou v martenzit. 

Aby vznikla tato nerovnovážná fáze, je nutné ochladit austenitizovanou ocel pod teplotu 

MS v čase kratším, než je doba potřebná pro zahájení perlitické nebo bainitické 

přeměny, tzn. Rychlost ochlazování musí být větší než horní kritická rychlost 

ochlazování vk (obr.2.2). Kritická rychlost kalení závisí na složení a na struktuře 

austenitu (u uhlíkových ocelí se pohybuje až kolem 1000 K/s). 

 

 

 
Obr.2.2 ARA diagram legované oceli 

A – austenit, F – ferit, P – perlit, M – martenzit, B – bainit,  

vk – kritická rychlost ochlazování, v1, v2, v3 – rychlosti ochlazování  

 

 

Martenzitická přeměna probíhá v intervalu teplot martenzit start MS a martenzit finis Mf 

. Rychlost růstu útvarů martenzitu dosahuje až rychlosti zvuku v oceli. Martenzitická 

přeměna začne okamžitě po překročení teploty MS a může pokračovat jen po dalším 

snížení teploty. Úplné ukončení martenzitické transformace nastane až pod teplotou Mf , 

kdy však zůstává část austenitu netransformována (tzv. zbytkový austenit). Podíl 

martenzitu v závislosti na teplotě přeměny udává martenzitická křivka oceli (obr. 2.3) 
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Hodnoty teplot MS a Mf uhlíkových a nízko legovaných ocelí jsou dány především 

chemickým složením austenitu. Uhlík a většina legur jsou-li rozpuštěny v austenitu tyto 

teploty snižují (obr. 2.4).   

 

 

  
       Obr.2.3 Schéma martenzitické křivky                 Obr.2.4 Vliv legujících prvků na 
                                  oceli                                                              teplotu Ms
 
 
Martenzit vzniká smykovým mechanismem, kterým se vytvářejí desky (jehlice). 

Martenzit v ocelích je nerovnovážným tuhým roztokem uhlíku  v αFe, má mřížku 

kubickou prostorově středěnou. Obsah uhlíku má rovněž rozhodující vliv na 

mechanismus mřížkové deformace a tedy i na substrukturu martenzitu. Při obsahu 

uhlíku do asi 0,25 hm.% se tato deformace uskutečňuje skluzem a vzniká tzv. dislokační 

martenzit. S růstem obsahu uhlíku se postupně uplatňuje deformace dvojčatěním a 

vzniká tzv. martenzit dvojčatový. 

Všechny druhy martenzitu vyskytující se v ocelích jsou tvrdší, než je tvrdost výchozí 

fáze. Působením značných vnitřích pnutí, jejichž hlavními zdroji jsou růst měrného 

objemu při přeměně austenitu na martenzit a tepelná pnutí spojená s nerovnoměrným 

ochlazováním kalených součástí, způsobují vysokou křehkost martenzitu.  

Přítomnost zbytkového austenitu snižuje tvrdost zakaleného materiálu, také může 

docházet k jeho samovolné přeměně na feriticko-karbidickou směs bainitického typu. 

Přílišná tvrdost a křehkost zakalené oceli spolu se zbytkovým austenitem se odstraňují 

popouštěním, které by mělo následovat bezprostředně po zakalení. Případná prodleva 

způsobuje stabilizaci austenitu. [5] 
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2.1.3 Struktura materiálu po povrchovém kalení  
 
                                                                                                                                   Ac3 
 
 
     
                                                                                                                              

                                                                                                                                   Ac1h 

                                                                                                                                   Ac1sp
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obr.2.5 Struktura materiálu po povrchovém kalení 

 

Horní pás schematicky znázorňuje změnu struktury materiálu při ohřevu povrchu na 

kalící teplotu. Struktura základního materiálu je feriticko perlitická. Tato struktura 

zůstává až do teploty Ac1sp . Pod touto teplotou dochází pouze k přeměně lamelárního 

perlitu na zrnitý (sféroidizace). Nad teplotou Ac1sp se začíná objevovat austenit, který se 

zpravidla tvoří na hranicích perlitických zrn a postupně se rozšiřuje do jejich středu. 

Přeměna perlitu na austenit probíhá v intervalu teplot Ac1sp až Ac1h . Šířka 

přechodového pásma závisí na složení oceli. S rostoucím obsahem legur roste i šířka 

přechodové oblasti. Poslední zbytky feritu zmizí po překročení teploty Ac3 . 

 

Změnu struktury při povrchovém kalení znázorňuje spodní pás diagramu. Až do bodu N 

(průsečík rychlosti ochlazování a kritické rychlosti ochlazování) je rychlost ochlazování 

větší než kritická rychlost ochlazování, a proto se austenit přemění na martenzit. Pod 

tímto bodem se při kalení postupně objeví troostit po hranicích zrn, ferit a perlit. [11]  
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2.1.4 Druhy povrchového kalení 
 
Podle průběhu ohřevu a kalení se rozlišují dva základní postupy. 

• Jednorázové (přetržité) kalení spočívá v ohřevu buď celého povrchu nebo 

oblasti, která má být zakalena a v následujícím ochlazení sprchou nebo v lázni. 

Tento postup je vhodný spíše pro menší součásti, které je poté možno kalit do 

různých lázní. 

 

• Při postupném (nepřetržitém) kalení je těsně za induktorem (hořákem, laserem) 

umístěna sprcha. Na kalící teplotu se tedy ohřívá pouze část povrchu, která se 

ihned ochladí sprchou. Nevýhodou postupného kalení je tzv. měkké místo, které 

vzniká nespojením začátku a konce kalené vrstvy. Také může dojít k překrývání 

postupně kalených částí povrchu, kdy se popustí již zakalená vrstva. Výhoda 

spočívá v možnosti kalení ploch téměř libovolných velikostí a tvarů. [3] 

 

Ohřev povrchové vrstvy na kalící teplotu se zpravidla provádí plamenem nebo 

indukovanými proudy. V poslední době se využívá i ohřevu laserem nebo elektronovým 

svazkem. V podniku STROJÍRNY POLDI Kladno spol.s.r.o. se při výrobě klikových 

hřídelí využívá indukčního povrchového kalení. 

 

2.1.4.1 Indukční povrchové kalení 
 
Povrchová vrstva předmětu se ohřívá indukovanými proudy nízké (150Hz až 1kHz), 

střední (1 až 15kHz) nebo vysoké frekvence (150kHz až 2MHz) pomocí induktoru. 

Podle velikosti použité frekvence se součást ohřívá do větší či menší hloubky, přičemž 

s rostoucí frekvencí klesá hloubka ohřevu a tím i zakalení. Tato závislost je vyjádřena 

vztahem (2.1). 

                  

                                                                                                                                   (2.1) 
f

t = 500

 

 

kde je: t – hloubka ohřevu [mm], f – frekvence [Hz]  
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Induktor je zhotoven z měděné trubky, kterou proudí chladící voda. Induktor musí být 

upraven přesně podle tvaru kaleného předmětu tak, aby mezi ním a součástí byla 

konstantní vzduchová mezera. Střídavý proud procházející induktorem indukuje ve 

vloženém, elektricky vodivém předmětu magnetické pole a vznikají Foucaultovy vířivé 

proudy. Intenzita výsledného magnetického pole i vířivých proudů je největší na 

povrchu součásti, proto dochází k největšímu ohřevu v povrchové vrstvě. Tloušťka 

ohřáté vrstvy závisí nejen na frekvenci proudu, ale také na rychlosti a době ohřevu. 

Velikost ohřáté vrstvy se obvykle pohybuje v rozmezí 1 až 6mm. I přes vysoké teploty 

povrchové vrstvy je martenzit velmi jemný, což je způsobeno velmi krátkou dobou 

ohřevu a dochází pouze k malým deformacím. 

Tyto deformace se při povrchovém kalení klikových hřídelí odstraňují řízeným 

výkonem induktoru a rotací klikových hřídelí při ohřevu. Z tohoto důvodu se mohou 

povrchově kalit předměty obrobené načisto. U klikových hřídelí se ponechává pouze 

přídavek na broušení o velikosti 0,5mm. Indukční kalení je vhodné zejména pro menší a 

rotační plochy bez děr, drážek apod.. V hromadné výrobě lze celý proces s výhodou 

zařadit do výrobní linky a plně automatizovat.  [5] 

 

 

 

 

2.1.4.2 Povrchové kalení plamenem 
 
Povrchová vrstva předmětu se ohřívá obvykle kyslíko-acetylenovým plamenem. Při 

jednorázovém kalení lze dosáhnout nejmenší tloušťky zakalené vrstvy asi 3mm, při 

postupném kalení pak asi 1,5mm. 

Ve srovnání s indukčním kalením jsou rychlosti ohřevu dosahované při povrchovém 

kalení menší, tloušťka zakalené vrstvy je tudíž větší a rovnoměrnost struktury zakalené 

vrstvy horší. 

Naopak povrchové kalení plamenem vyžaduje menší pořizovací náklady. Povrchové 

kalení plamenem se využívá především u dynamicky namáhaných součástí, jako jsou 

ozubená kola,  řetězová kola a čepy. [5] 
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2.1.4.3 Laserové povrchové kalení 
 
Laserové zařízení umožňuje dodat povrchu bezkontaktně a velmi rychle značné 

množství energie. S tím také souvisí rychlost ohřevu a ochlazování, jež se pohybují 

v 104 až 106 K/s. Vzhledem k velkým rychlostem ohřevu i ochlazování dochází 

k rychlým změnám napěťových polí, mění se teploty i kinetika fázových přeměn a 

návazně i výsledná mikrostruktura. Velikost oblasti tepelného ovlivnění  a tvar 

zpevněné zóny jsou dány dobou působení a hustotou energie dopadajícího svazku. 

Podle podmínek ozáření a druhu materiálu se mění hloubka transformované vrstvy od 

0,2 do 0,8mm. Jemnozrnná struktura zasahuje do hloubky několika desetin milimetru a 

deformace povrchu je zanedbatelná. 

Mezi hlavní přednosti patří možnost lokalizace do libovolné požadované oblasti, 

minimální deformace a vnitřní pnutí, dobrá soudržnost mezi zpevněnou vrstvou a 

základním materiálem. Nevýhodou jsou ovšem vysoké pořizovací a provozní náklady. 

Laserovou technologii je možno použít na všechny běžně kalitelné oceli. Používá se při 

tepelném zpracování vodících lišt obráběcích strojů a povrchu nástrojů. [5] 
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2.2 Popouštění 
 
Popouštění se skládá z ohřevu na teploty nižší než A1, výdrže na teplotě a 

z následujícího ochlazování vhodnou rychlostí. Popouštění by mělo následovat ihned po 

zakalení, protože vnitřní pnutí mohou vést k popraskání zakaleného předmětu i po 

vyjmutí z kalící lázně. 

Podle výšky popouštěcí teploty, která má rozhodující vliv na rozsah strukturních změn a 

souvisejících změn mechanických vlastností, se rozlišuje popouštění při nízkých a 

vyšších teplotách. 

 

Popouštění při nízkých teplotách  se uskutečňuje zpravidla v rozmezí teplot 100 

až 300°C. jeho cílem je snížit hladinu vnitřních pnutí, zmenšit obsah zbytkového 

austenitu a stabilizovat rozměry součásti při zachování vysoké tvrdosti. Předměty se 

popouštějí ve vařící vodě, v teplé olejové lázni, v solných lázních nebo v elektrických 

pecích. Používá se především u nástrojových ocelí, součástí po cementování a po 

povrchovém kalení. 

 

Popouštění při vysokých teplotách se obvykle provádí v rozmezí teplot 400 až 

650°C. Používá se k dosažení optimální kombinace pevnostních vlastností, 

houževnatosti a plasticity. Uvedenou kombinaci vlastností zaručuje sorbitická struktura, 

která vzniká ve 3. respektive ve 4.stadiu popouštění. [2] 

 

 

 

Popouštění klikových hřídelí se provádí dvěma způsoby: 

a) v peci – klikový hřídel se znovu v peci ohřeje na popouštěcí teplotu, 

b) zbytkovým teplem – klikový hřídel se popustí zbytkovým vnitřním teplem 

po povrchovém kalení. 
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2.2.1 Fázové přeměny při popouštění oceli 
 
Fázové přeměny v uhlíkových ocelích s obsahem uhlíku vyšším než 0,25 hm.% se 

obvykle dělí do čtyř stádií popouštění, přičemž teplotní hranice mezi nimi nelze 

jednoznačně vymezit, neboť může docházet k jejich vzájemnému překrývání. 

• 1. stadium popouštění (asi do 200°C) zahrnuje rozpad tetragonálního 

martenzitu na nízkouhlíkový kubický (popuštěný) martenzit s obsahem uhlíku 

do 0,125 hm.% a nerovnovážný karbid ε (Fe2,4C) s těsně uspořádanou 

hexagonální mřížkou. Karbid ε přednostně precipitující na hranicích 

martenzitických útvarů má výrazný vytvrzující účinek. Tyto přeměny jsou 

spojeny se zmenšením měrného objemu, s pouze mírným poklesem tvrdosti a 

výrazným nárůstem houževnatosti. 

• 2. stadium popouštění (asi 200 až 300°C) lze spojovat s rozpadem zbytkového 

austenitu ve strukturu bainitického typu. Tato přeměna je doprovázena růstem 

měrného objemu, uvolněním tepla a snížením úrovně vnitřních pnutí. 

• 3. stadium popouštění (nad 300°C) zahrnuje zejména tvorbu cementitu za 

současného rozpadu nízkouhlíkového martenzitu na ferit. Původně tyčinkovité 

útvary cementitu, přednostně nukleované na hranicích martenzitických desek, 

hrubnou s rostoucí teplotou popouštění a dochází ke změně tvaru na tvar 

globulární. Odrazem uvedených změn je výrazný pokles tvrdosti a pevnosti, za 

současného zvýšení tvárnosti a houževnatosti. 

• 4. stadium popouštění (nad asi 500°C) zahrnuje v případě uhlíkových ocelí 

hrubnutí částic cementitu a rekrystalizaci a hrubnutí feritických zrn. Zhrublá 

sorbitická struktura vzniklá za nejvyšších popouštěcích teplot (pod A1) se 

nazývá zrnitý perlit. Tvrdost zrnitého perlitu je menší než tvrdost perlitu 

lamelárního.  

U nízkolegovaných ocelích může docházet k obohacování cementitu o 

karbidotvorné prvky, zejména o Cr a Mn.V případě legovaných ocelí dochází ke 

vzniku speciálních karbidů s mřížkou odlišnou od cementitu. Difuze 

substitučních prvků ,která je nutná k precipitaci těchto karbidů je účinná od 

teplot vyšších než 500 až 600°C. Precipitace speciálních karbidů může vést u 

legovaných ocelí ke zvýšení tvrdosti při teplotách popouštění kolem 500 až 

550°C. Tento jev je označován jako sekundární tvrdost.   [5] 
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2.2.2 Popouštěcí křehkost 
 
Se vzrůstající teplotou popouštění se mění mechanické vlastnosti zakalené oceli. Jedná 

se o pokles tvrdosti a pevnosti za současného růstu tvárnosti a houževnatosti. V určitých 

oblastech popouštěcích teplot dochází ke snížení hodnot houževnatosti a vzniku tzv. 

popouštěcí křehkosti. Popouštěcí křehkost v oceli zpravidla vede k poklesu hodnot 

vrubové a lomové houževnatosti, zvýšení transitní teploty a k vodíkovému zkřehnutí.  

Podle teplotních a časových podmínek popouštění se rozlišují tři druhy popouštěcí 

křehkosti označené oblastmi I až III (obr. 2.6).    

 

 
Obr.2.6 Schéma teplotních oblastí výskytu popouštěcí křehkosti ocelí 

 

 

V oblasti I při nízkých teplotách, většinou v rozmezí 350 až 450°C, vzniká tzv. 

nízkoteplotní popouštěcí křehkost – NTPK. Výskyt NTPK je spojen 

s transkrystalickým štěpným porušováním na lomových plochách vlivem nevhodné 

velikosti, tvaru a distribuci částic cementitu. NTPK se označuje jako neodstranitelná, 

protože běžnou úpravou podmínek popouštění ji nelze výrazně ovlivnit. 
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V oblasti II za relativně vysokých popouštěcích teplot (kolem 550°C ) se vyvíjí 

vysokoteplotní popouštěcí křehkost – VTPK.  

V oblast III při pomalém ochlazování z popouštěcí teploty může dojít ke zkřehnutí 

v důsledku rozvoje anizotermické složky VTPK. Za hlavní příčinu rozvoje VTPK se 

považuje segregace povrchově aktivních prvků na hranice původních austenitických zrn 

v průběhu popouštění či pomalého ochlazování. Segregace povrchově aktivních prvků 

je zesilována segregací většiny legujících prvků, zejména Ni, Mn, Cr a Si. 

K částečnému potlačení rozvoje VTPK slouží přísada Mo . 

Náchylnost ocelí k vývoji jednotlivých složek popouštěcí křehkosti je dán jejich 

chemickým složením, zejména obsahem tzv. povrchově aktivních prvků (P, S, Sn, As). 

[5] 
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2.3 Zbytková napětí 
 

Podle objemu, ve kterém dosahují tato vnitřní pnutí rovnováhy rozlišujeme: 

 

I. druhu 

 
Zbytková napětí I. druhu jsou přibližně homogenní v makroskopické oblasti materiálu 

(alespoň mm). Vnitřní síly odpovídající zbytkovým napětím I. druhu nabývají 

rovnováhy vzhledem ke každému  řezu celým tělesem stejně jako momenty vnitřních sil 

vzhledem k libovolné ose procházející tělesem. Porušení silové a momentové 

rovnováhy vznikají vždy změny makroskopických rozměrů tělesa. Významná skupina 

zbytkových makroskopických napětí má původ při dokončovacích technologických 

procesech prováděných zpravidla řeznými a abrazivními postupy, popřípadě 

mechanickým deformačním zpevněním povrchových vrstev. Pokud nenastává při 

opracování součástí výrazné zvýšení teploty, pak může dojít mechanickou silou 

k plastickému přetvoření povrchové vrstvy, zatímco materiál v jádře je namáhán pouze 

elasticky.  

 

Dělí se na  – tepelná (teplotní gradient) 

                 – strukturní (struktura s různým specifickým objemem). 

 

Tepelná zbytková pnutí I.druhu. vznikají v důsledku ochlazování tělesa takovou 

rychlostí, kdy mezi vnějšími a vnitřními oblastmi vznikne teplotní rozdíl. Je to 

způsobeno tím, že zpočátku povrch chladne rychleji než jádro. Podélná napětí budou 

mít v plášti, který se smršťuje rychleji než jádro, charakteristiku tahu. Nedojde-li 

v průběhu chladnutí k plastické deformaci materiálu, pak toto napětí při vyrovnávání 

tepelného rozdílu vymizí. V praxi se však setkáváme s případem, kdy napětí v plášti, 

vyvolané teplotním rozdílem, překročí mez kluzu v tahu. Zbytková napětí ve válcových 

částech jsou tím větší, čím větší je teplotní rozdíl vnějších a vnitřních oblastí.  
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II. druhu 

 
Zbytkové napětí II. druhu (mikroskopická) jsou přibližně homogenní jen v oblastech 

materiálu o rozměrech řádově µm. U polykrystalických kovů mají tyto objemy velikost 

jednotlivého krystalu nebo jeho části. Momenty z vnitřní síly spojené se zbytkovým 

napětím II.druhu. dosahují rovnováhy ve větším počtu kovů krystalů. Porušením 

rovnováhy nemusí dojít k měřitelným změnám makroskopických rozměrů tělesa. Tato 

napětí jsou označována  jako homogenní mikroskopické. Technické materiály často 

mají mikroskopicky heterogenní strukturu s více fázemi, které se nejčastěji liší svými 

tepelnými nebo elasticko-plastickými vlastnostmi. U soustav s různými koeficienty 

tepelné roztažnosti jednotlivých fází vznikají zbytková napětí II. druhu. Závisí na 

specifickém objemu fází a koeficientu tepelné roztažnosti.  

 

III. druhu 

 
Zbytkové napětí III.druhu jsou nehomogenní i v nejmenších oblastech materiálu o 

rozměrech řádově nm. Zdrojem vzniku těchto napětí jsou například dislokace, hranice 

krystalů, bodové poruchy, vakance, intersticiální atomy a nečistoty. Vnitřní síly, které 

těmto napětím odpovídají, dosahují rovnováhy již v dostatečné velké části jednotlivého 

zrna. Zásahem do rovnováhy nevznikají měřitelné změny makroskopických rozměrů. 

[12] 

 

2.3.1 Mechanismus vzniku zbytkových pnutí 
 

Zbytková napětí  všech tří druhů se vyskytují v materiálu zpravidla současně. Zbytková 

pnutí mohou vzniknout v povrchové vrstvě pouze tehdy, dojde – li k její plastické 

deformaci. Smysl zbytkových pnutí (tah či tlak) závisí na tom, jak deformace vznikla. 

V podstatě ji mohou způsobit tyto příčiny: 

• nerovnoměrná plastická deformace vyvolaná mechanickými (řeznými) silami  

• nerovnoměrný ohřev či ochlazení (teplotní účinek, tepelné pnutí) 

• nerovnoměrná fázová transformace nebo vylučování nových strukturních pnutí. 

Tento děj je iniciován teplotou nebo deformací, vznikajícími při procesu řezání 

• absorpce nových látek (plynů) do povrchové vrstvy. [12] 
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2.4 Broušení 
 

2.4.1 Řezné síly při broušení 
 
Řezné síly při broušení vznikají vzájemným působením brousícího nástroje a obrobku. 

Jednotlivá zrna ubírají velmi drobné třísky, kterým odpovídají elementární řezné síly co 

do velikosti poměrně zanedbatelné. Celkové řezné síly mohou však dosáhnout značné 

velikosti, protože při broušení pracuje současně velké množství zrn. 

Se zvětšováním řezných sil rostou síly mezi prvky v soustavě stroj – nástroj – obrobek – 

přípravek (S-N-O-P). Kotouč se více opotřebovává a zkracuje se doba jeho trvanlivosti, 

zvyšuje se teplota v zóně broušení i na povrchu obrobku, snižuje se přesnost broušení i 

kvalita broušeného povrchu. 

Výsledná řezná síla při broušení F se skládá s radiální síly Fr , tangenciální síly Ft a 

posuvné síly Ff  (obr.2.7). [6]    

 

 

 

 

 
 

Obr. 2.7 Řezná síla při broušení vnějších rotačních ploch obvodem kotouče 
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2.4.2 Tepelné jevy při broušení 
 
V procesu broušení se vytváří v povrchové vrstvě obrobku velký počet míst s vysokými 

teplotami. Jejich působením se povrchová vrstva intenzivně zahřívá. Tepelný proces 

v povrchové vrstvě obrobku se vyznačuje vysokou rychlostí místního ohřevu, krátkou 

prodlevou na této teplotě a rychlým ochlazením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Qk 

                                                              Qt                                      

                                                                                Qch 

                                                Qo                     
 

 

Obr.2.8 Schéma šíření tepla při broušení 

 

Téměř veškerá mechanická práce v procesu mikrořezání přechází při broušení v teplo. 

Vzniklé teplo se šíří do obrobku, kotouče, třísky, řezné kapaliny a okolního 

prostředí(obr.2.8).  

                       

 

Qt + Qtr + Qtp = Qo + Qk + Qch                       (2.2)

 

Kde je: Qo – teplo přecházející do obrobku [J], Qk – teplo přestupující do kotouče [J],  

             Qch – teplo odebírané řeznou kapalinou [J], Qtp - teplo vzniklé třením pojiva [J], 

             Qt – teplo vzniklé při tvorbě třísky [J], Qtr – teplo v třísce [J]  
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Největší množství tepla (až 80%) přechází při broušení do obrobku a nejmenší část se 

ztrácí vyzařováním do okolního prostředí. Vysoké teploty broušení mohou způsobit 

defekty povrchové vrstvy obrobku (opal, trhlinky) a následné znehodnocení obrobku. 

Vznik a rozdělení tepla při broušení závisí na všech podmínkách broušení: druhu 

brousícího kotouče, řezných podmínkách, vlastnostech obráběného materiálu a řezné 

kapalině. [7] 

 

Teplotu při broušení lze snížit   –    optimálním způsobem broušení,  

– vhodným typem brousícího kotouče, 

– vhodnými  řeznými podmínkami, 

– intenzivnějším chlazením. 

 

 

 

2.4.3 Obrobitelnost ocelí broušením 
 
Obrobitelnost při broušení závisí na řadě parametrů, především má vliv správný výběr 

brousícího kotouče ( zrnitosti, pojivu, atd.) pro dané podmínky obrábění, chemické 

složení a mechanické vlastnosti obráběného materiálu, použité řezné prostředky apod..  

Obrobitelnost je úzce spojena s optimalizací brousícího cyklu, který má tři etapy: 

vřezávání, ustálený režim broušení a vyjiskřování (obr.2.9). 

V první etapě se zvyšuje intenzita odebírání materiálu a vytváří se předpětí soustavy S-

N-O-P. V druhé etapě je řezný proces ustálený a intenzitu odebírání materiálu určuje 

výchozí předpětí soustavy S-N-O-P. V závěrečné etapě se snižuje intenzita odebírání 

materiálu vlivem nulového přísuvu. 
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Obr.2.9 Pracovní cyklus broušení 

1 – zapichování konstantním přísuvem, 2,3 – zapichování zrychleným přísuvem,  

4 – dokončovací broušení bez přísuvu, A- doba vřezávání, B – doba ustáleného procesu,  

C – doba závěrečného broušení, D – doba zapichování s konstantním přísuvem,  

E – odtlačení technologické soustavy na konci vyjiskřování, E1 -  odtlačení 

technologické soustavy při konstantním přísuvu 

 

 

 

 

Obrobitelnost ocelí závisí na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech (chemickém 

složení, struktuře, pevnosti, atd.). Legující karbidy a zvýšení pevnosti oceli zpravidla 

zhoršují její obrobitelnost. Tvrdé a tepelně odolné karbidy W, Ti, Mo způsobují 

intenzivnější opotřebení zrn brusiva, růst řezných sil, snížení produktivity.  

Obrobitelnost dále závisí na struktuře oceli, kdy oceli s austenitickou strukturou mají 

horší obrobitelnost než oceli se strukturou tvořenou martenzitem, troostitem, či 

sorbitem. 

Povrchové vrstvy ocelí se při broušení mechanicky zpevňují. Intenzita a hloubka tohoto 

zpevnění je závislá na podmínkách broušení, zejména pak na druhu a tvrdosti kotouče a 

hloubce řezu. [6] 
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2.4.4 Stav povrchové vrstvy kalených ocelí po broušení 
 
Při broušení kalené oceli vznikají značné teploty, které mohou být vyšší než 

překrystalizační teplota AC3. Při takto vysokých teplotách dochází k popuštění 

martenzitu, někdy dokonce k opakovanému (sekundárnímu) kalení. Strukturní přeměny 

probíhající při místním popuštění jsou doprovázeny změnami napjatosti v povrchové 

vrstvě. Převyšuje-li napětí vznikající v důsledku těchto změn pevnost materiálu 

v příslušném místě, vznikne trhlina. Mechanismus vzniku zbytkových pnutí je zachycen 

na obr. 2.10 a,b. 

 

 

 
Obr.2.10a Průběh ohřevu povrchové vrstvy kalené oceli při broušení 

 

Teplota se v povrchové vrstvě mění podle křivky ABCDE (obr.2.10a). Broušená vrstva 

1, při broušení zahřátá na teplotu v intervalu AC3 a tA, se po rychlém ochlazení opětovně 

zakaluje. Vrstva 2, zahřátá na teplotu v rozmezí AC1 až AC3,se při ochlazování zakalí 

neúplně. Vrstva 3, zahřátá na teplotu do AC1, se popouští a martenzit se rozpadá. Vnitřní 

napětí během broušení ve vrstvách 1 až 3 nevznikají, neboť je zahřátý kov plastický. 

V tomto okamžiku se zahřátá vrstva 4 snaží zvětšit svůj objem. V důsledku pružného 
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spojení s vnitřní vrstvou 5 se však její objem nezvětší o plnou hodnotu, ale pouze 

částečně. Ve vrstvě 4 tak vzniká napětí v tlaku a ve vrstvě 5 napětí v tahu (křivka I na 

obr.2.10b). 

 

 
Obr.2.10b Schéma vzniku zbytkových pnutí v kalené oceli po broušení 

 

 

Po ochlazení broušeného povrchu na teplotu tD se prudce snižuje plasticita vrstev 1 až 3, 

které tak získávají určitou pružnost a při jejich objemové změně nevzniknou vysoká 

vnitřní pnutí. Ochladí-li se však tyto vrstvy velmi rychle na teplotu to (cca 20 C), 

vzniknou v uvedených vrstvách dodatečná vnitřní napětí. Bude-li ve vrstvách 1 a 2 

převládat austenitická struktura a vrstvy 3 a 4 budou mít strukturu tvořenou troostitem, 

budou převládat tahová zbytková pnutí  

(křivka II na obr.2.10b). Naopak, pokud ve vrstvách 1 a 2 nastane opakované zakalení a 

popuštěná vrstva bude nepatrná, v obrobku budou převládat napětí v tlaku (křivka III na 

obr.2.10b). [6] 

 

Při broušení za obtížných řezných podmínek se pod povrchovou zakalenou vrstvou 

vytvoří vrstva silně popuštěného kovu, který ve větší hloubce postupně přechází všemi 

stupni popuštění na původní strukturu získanou při kalení.  
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2.4.5 Strukturní změny v povrchové vrstvě po broušení 
 
Teploty vznikající při nevhodném režimu broušení dosahují nebo i mohou převyšovat 

teploty fázových přeměn oceli. Ohřev je velmi rychlý (rychlost ohřevu je až 105 či 106 

K/s), ale krátkodobý (řádově 10 -1 až 10 -3 s). 

 

Nejcitlivější na strukturní změny v povrchových vrstvách vzniklé účinkem broušení 

jsou zušlechtěné oceli s martenzitickou strukturou. Nesprávným broušením lze vyvolat 

dva základní typy podpovrchových struktur: 

 

• Vysokopopuštěný martenzit. Tloušťka vrstvy a stupeň popuštění (pokles 

tvrdosti) jsou funkcí doby působení teploty broušení, citlivosti ocelí ke změnám 

struktury a výchozí tvrdosti. Vnějším znakem jsou tzv. opaly. 

 

• Martenziticko – austenitická vrstva vzniká v případě, že teplota broušení překročí 

teplotu Ac1 oceli. Austenit vzniklý při tomto sekundárním zakalení se nesnadno 

rozpadá a jeho obsah je vyšší. Struktura je velmi jemná a na metalografickém 

výbrusu se leptá bíle.  

 

 

Existence všech nebo jen některých těchto změn závisí na režimu broušení. V závislosti 

na řezných podmínkách se mohou velmi výrazně měnit teplota a stupeň deformace 

v místě styku abrazivních zrn s obrobkem a  také doba působení těchto faktorů.  

Dalšími důležitými faktory jsou jakost použitého brousícího nástroje (druh brusiva, 

zrnitost, tvrdost, typ vazby) i řezné prostředí, které svými mazacími a chladícími 

schopnostmi ovlivňuje vznik tepla a jeho odvod z místa řezu. [12] 
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2.4.6 Typy trhlin 
 
Podle charakteru rozložení napětí podél průřezu součásti lze trhliny dělit na pět 

základních typů (obr.2.11). 

 

První typ  – jsou hluboké trhliny vycházející z povrchu výrobků, nejčastěji podélného  

                    směru, je-li délka předmětů větší než jejich tloušťka. Vyskytují se ve 

                    výrobcích prokalujících se v celém objemu. 

Druhý typ – jsou trhliny vnitřní, většinou v rozích předmětu v určité vzdálenosti od 

                    povrchu. Mohou však proniknout až na povrch. Vznikají nejčastěji 

                    ve výrobcích, jež se neprokalují v celém objemu. Například výrobky 

                    z uhlíkové či cementované oceli. 

Třetí typ   – jsou povrchové trhliny zasahující do hloubky od 0,01 do 2 mm. Na povrchu  

                    výrobku mají trhliny různý směr, který nesouvisí s tvarem výrobku ani   

                    s koncentrátory napětí (vruby) a vytvářejí síťoví. Vznikají zejména tam,  

                    kde dojde ke snížení specifického objemu v povrchové vrstvě, například 

                    ohřevem při broušení v povrchově oduhličené vrstvě. Příčinou jsou značná 

                    tahová pnutí v tenké povrchové vrstvě.  

Čtvrtý typ – jsou trhliny způsobující odlupování povrchové vrstvy. Jsou podmíněné  

                    ostrým přechodem mezi tahovým a tlakovým pnutím. Strukturní podmínky 

                    jsou často shodné s podmínkami platícími pro vznik trhlin třetího typu. 

Pátý typ    – jsou mikrotrhliny, které se tvoří vlivem mikropnutí. [10] 

 

 

 
Obr. 2.11 Typy trhlin 
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2.4.7 Vznik trhlin při broušení 
 
Za vysokých okamžitých teplot broušení a vzniku opalů často vznikají trhliny 

v povrchové vrstvě obrobku. Trhlinky vznikají vlivem fázových a strukturních přeměn, 

které způsobují změnu objemu kovu. Tyto objemové změny v povrchových vrstvách 

obrobku mají různou intenzitu a hloubku a způsobují vznik vnitřních pnutí různé 

velikosti a znaménka, která v případě, že převyšují mez pevnosti broušeného materiálu, 

způsobují vznik trhlinek. Brusné trhliny často vznikají na okrajích opalů (obr.2.12). 

V případě klikových hřídelí se jedná o třetí typ trhlin. 

 

 

 
Obr. 2.12 Schéma vzájemného výskytu opalu a trhliny 

 

 

 

Zpravidla se vyskytují v pásmu, které není opalem zasaženo. Je to způsobeno tím, že 

popuštěná vrstva s troostitovou strukturou je značně plastická a vnitřní napětí způsobují 

pouze nevelké plastické deformace. Naopak v pevné martenzitické struktuře se vnitřní 

napětí projevuje porušením povrchové vrstvy. Podobně nepříznivě se chová i vrstva 

částečně oduhličená v porovnání s vrstvou s úplným oduhličením. [6] 
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2.4.8 Řezné kapaliny 
 
Při broušení se užívají řezné kapaliny s chladícím a mazacím účinkem. Mají různé 

složení a fyzikálně chemické vlastnosti a podstatně ovlivňují produktivitu broušení a 

kvalitu broušené plochy.  

Základní vlastností řezné kapaliny je chladící účinek. Má chladit obrobek v celé oblasti 

broušení, snižovat tření a odstraňovat odpad broušení, čímž se zlepšuje kvalita broušené 

plochy a stoupá trvanlivost kotouče. Řezná kapalina nejvíce působí na povrchovou 

vrstvu obrobku, kde vlivem působení zrn brusiva při vysokých rychlostech vzniká 

vysoká teplota. Řezná kapalina však neproniká přímo do místa záběru zrn, a proto jen 

málo ovlivňuje okamžité teploty v místě jeho činnosti. Mazací účinek se projevuje 

především snižováním součinitele tření.Čistící účinek řezné kapaliny se projevuje její 

schopností odstraňovat části zrn a třísky ze zóny broušení, nástroje a obrobku. 

Podle složení a vlastností se řezné kapaliny dělí na emulze a oleje. Emulze je směs vody 

s přídavkem speciálních přísad (antikorozní,antibakteriální látky). Emulze mají dobrý 

chladící, ale malý mazací účinek. Naopak řezné oleje (minerální oleje s chemickými 

přísadami) mají lepší mazací účinek. 
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2.5  Defektoskopie povrchových vad 
 

Zjišťování vad defektoskopickými metodami je většinou nepřímé. Prostředníkem je 

fyzikální veličina, která v interakci s prostředím mění své parametry. Rozborem a 

měřením těchto změn se stanovuje velikost, tvar a poloha vad. Ke zjišťování 

povrchových vad se používají metody kapilární, vířivých proudů a magnetické. 

Ve strojírenství se nejvíce využívá metody magnetické práškové, neboť ji lze snadnou 

začlenit do sériové výroby. 

 

2.5.1 Kapilární metoda  
 

Princip těchto zkoušek spočívá v použití vhodné, kapilárně aktivní kapaliny, která se 

nanese na povrch. Po nanesení kapalina pronikne do necelistvostí (trhlin) a po 

odstranění jejího přebytku z povrchu předmětu začne vzlínat zpět vlivem působení 

kapilárních sil. Dále se dá metoda dělit podle použité detekční kapaliny na zkoušku 

barevnou nebo fluorescenční kapalinou. Princip kapilární metody je zachycen na 

obr.2.13. 

 

 
Obr.2.13 Princip kapilární metody 

           a) povrch před nanesením kapaliny, b) po nanesení kapaliny, c) po otření,  

           d) po nanesení detekční látky, 1-trhlina, 2-indikační kapalina, 3-detekční látka   

 

 

 

 

 

 34



 

2.5.2 Metoda vířivých proudů 
 

Metoda vířivých proudů je založena na stanovení změn fyzikálních vlastností materiálu 

pomocí střídavého magnetického pole.  

Jestliže prochází střídavý magnetický tok tělesem, pak se v něm indukuje 

elektromagnetická síla a vznikají vířivé proudy. Hustota a rozložení indukovaných 

vířivých proudů ve zkoušeném tělese závisí nejen na fyzikálních vlastnostech a 

geometrii předmětu, ale také na přítomnosti vad. 

Vířivé proudy ve zkoušeném tělese jsou indukovány střídavým magnetickým polem 

cívky, kterou protéká střídavý proud. Podle uspořádání snímacích cívek vzhledem ke 

vzorku se rozeznávají metody s průchozí ,nebo příložnou cívkou.  

 

2.5.3 Magnetická metoda 
 
Princip magnetických metod se zakládá na zjišťování rozptylu magnetického pole 

v místě defektů nacházejících se na povrchu, nebo těsně pod povrchem zkoušené 

součásti.  

Zkoušený předmět se vystaví účinku magnetického pole. Homogenita magnetických 

siločar v objemu závisí na stejnorodosti jeho magnetické vodivosti. Pokud jsou v cestě 

magnetického toku nějaké překážky (vady), které mají jinou permeabilitu než základní 

materiál, vzniká v  místě vady rozptylové magnetické pole. 

 

 
obr.2.14 Princip vzniku rozptylového magnetického  

pole v místě povrchové vady 

 35



 

Na obr. 2.14 je znázorněn princip vzniku rozptylového pole v místě povrchové trhliny. 

V oblasti A má základní feromagnetický materiál konstantní permeabilitu µM, a proto je 

i magnetické pole homogenní. V oblasti B (t.j. v místě defektu celistvosti objemu), je 

magnetické pole nehomogenní v důsledku rozdílné magnetické permeability defektu a 

základního materiálu, µD ≠ µM. V tomto místě dochází k deformaci magnetického pole a 

vzniká rozptylové magnetické pole, které proniká na povrch předmětu, oblast C.  

Absolutní hodnota rozptylového magnetického pole při dané intenzitě primární 

magnetizace závisí na rozdílu permeabilit  (µD - µM) a velikosti, tvaru a poloze defektu. 

 

Vlivem nestejnorodosti magnetického pole nad vadou jsou feromagnetické částice 

přitahovány silou F na místo největší koncentrace magnetických siločar (obr.2.15),  

t.j. k vadě dle rovnice (2.3). 

 

   

   (2.3) 
dx
dHHVF ⋅⋅⋅= κ

 

 

kde je: V – objem částice [m3], κ – magnetická susceptibilita částice [1],  

            H – intenzita magnetického pole [A·m-1], gradient pole         dH
dx

 

 

 
obr.2.15 Uložení magnetického prášku v rozptylovém magnetickém poli 

 

Přítomností rozptylového pole nad povrchem zkoušeného předmětu je indikovaná 

povrchová, nebo podpovrchová necelistvost objemu (trhlina apod.), anebo jiný defekt, 
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který vyvolá deformaci magnetického pole (velké částice jiné fáze apod.). Na charakter 

a velikost rozptylového pole nad vadou má vliv: 

- směr magnetického pole 

- magnetické vlastnosti materiálu 

- rozměr a tvar kontrolované součásti 

- rozměr, tvar a místo výskytu vady.  

 

Rozptylové magnetické pole v místě defektu je možné indikovat magnetickou 

práškovou metodou. [13] 

 

2.5.3.1 Magnetická prášková metoda 
 
Prášková metoda se provádí s přiloženým magnetickým polem, nebo s využitím 

zbytkové magnetizace. 

Při zkoušení s přiloženým magnetickým polem se součást zmagnetuje, současně se 

nanese suspenze a vyhodnocuje se výskyt vad (místa nahromadění feromagnetických 

částic). Tato varianta se používá zejména pokud  

                                    – je součást z magneticky měkkého materiálu, 

                                    – má součást složitý tvar. 

                                    – je třeba kontrolovat výskyt podpovrchových vad. 

                                    – výkon defektoskopu nedovoluje zmagnetovat celou součást. [9] 

 

 

Způsob magnetizace 

 
Výběr způsobu magnetizace závisí mimo jiné také na četnosti, směru a poloze možných 

vad v součásti. Vybírá se takový způsob magnetizace, aby úhel mezi vektorem intenzity 

magnetického pole a směrem vady byl blízký 90°. Při splnění této podmínky je citlivost 

metody největší (obr.2.16). Jestliže není znám směr trhlin, nebo má součást složitý tvar, 

potom se provádí kombinovaná magnetizace. Kombinovaná magnetizace se provádí i 

při vyhodnocování vad na klikových hřídelích.(4) 
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obr. 2.16 Příklad magnetizace hřídelí 

 

Detekční prostředky práškové metody 
 
Podle druhu nanášeného detekčního prostředku se metoda rozděluje na zkoušení 

suchým nebo mokrým způsobem. 

 

a) Zkoušení suchým způsobem 

Suchý prášek se na povrch zkoušeného předmětu naprašuje ručně, elektrostatickou 

pistolí nebo sprejem. Magnetický prášek pro suchý způsob je podstatně hrubší a velikost 

jeho zrn se pohybuje přibližně od 40 do 400 µm. Při zkoušení se používá barevný 

(černý, šedý, červený) nebo fluorescenční prášek. Naprašování se používá u výrobků, 

jejichž povrch nesmí být smáčen, dále při zkoušení velkých výkovků nebo odlitků 

(rozměrnější vady, za tepla). Citlivost metody je nižší a pro zjišťování jemných 

necelistvostí se tento způsob nehodí. Naopak u velkých necelistvostí je rozeznatelnost 

vad lepší než při mokrém způsobu. 

 

b) Zkoušení mokrým způsobem 

Převážná část výrobků se zkouší touto metodou. Detekčními prostředky jsou olejové 

nebo vodné suspenze barevného nebo fluorescenčního magnetického prášku. Tyto 

suspenze se připravují smíšením magnetického prášku buď v suchém stavu, nebo ve 

formě pasty či koncentrátu s nosnou kapalinou. Nosnou kapalinou může být olej, 

petrolej nebo voda s přísadami smáčedla, protikorozního přípravku a látky snižující 

pěnivost suspenze. Velikost zrna magnetického prášku se pohybuje asi od 1 do 40 µm. 

[8] 
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Postup zkoušení mokrým způsobem   

 

• Podle stavu povrchu (suchý, mastný) se zvolí buď vodná, nebo olejová suspenze. 

• Podle barvy povrchu a žádané citlivosti zkoušky se volí buď fluorescenční,  

      nebo barevná   suspenze. 

• Povrch se očistí od nečistot, rzi, tuků apod. 

• Určí se potřebná intenzita  magnetování a jeho směr. 

• Výrobek se vhodným způsobem magnetuje a současně polévá detekční suspenzí. 

• Vyhodnocení indikací vad. 

 

Základní vlastnosti barevného magnetického prášku 

 

• Vyžaduje se snadná tvorba dobře viditelných a ostře ohraničených indikací  

      necelistvostí materiálu.  

• Musí být magneticky stejnorodý.  

• Barevné prášky se vyrábějí pouze v přirozených barvách, neboť barvení 

zhoršuje magnetické vlastnosti.  

• Magnetické prášky se vyrábějí z čistého železa (barva šedá, černá), nebo oxidů 

železa (červený, černý). 

• Tvar zrn je nepravidelně kulový, nebo mírně protáhlý. 

 

Základní vlastnosti fluorescenčního prášku 

 
Základní vlastností těchto prášků je jejich intenzita fluorescence, která se vyjadřuje 

fluorescenčním koeficientem β podle rovnice (2.4).  

  

 

Ee
L

=β 

(2.4) 

kde je: L  – jas plochy pokryté fluorescenčním práškem [cd·m-2], 

            β – fluorescenční koeficient [cd·W-1],  

            Ee – intenzita ozáření černým světlem [W·m-2] 

 39



 

Při používání fluorescenčního magnetického prášku je nutné počítat s postupným 

snižováním hodnoty jeho fluorescenčního koeficientu β. Většina prášků fluoreskuje 

žlutozeleně nebo modrozeleně. [9] 

 

 

Vady zjistitelné magnetickou práškovou metodou 

 
Magnetickou práškovou metodou lze odhalit všechny povrchové a blízko pod povrchem 

ležící vady, které narušují magnetický tok uvnitř výrobku natolik, že na povrchu 

výrobku vzniknou zjistitelná rozptylová pole.  

Z povrchových vad jsou touto metodou nejsnáze zjistitelné vady plošného charakteru, 

především trhliny a studené spoje, neboť vyvolávají nejvýraznější rozptylová pole. 

Výskyt těchto polí je indikován výrazným nahromaděním magnetického prášku. 

Obdobný je též vzhled indikací řádkových vměstků u tvářených materiálů. 

Vady typu přeložek a plen materiálu vyúsťují šikmo na povrch výrobku, proto jsou 

rozptylová pole méně výrazná, ale dostatečná. 

Zjistitelnost pórů je značně závislá na jejich vzájemném uspořádání a tvaru. Zřetelně 

indikovány jsou obvykle jen tehdy, když vytvářejí řádkové shluky. 

Vady prostorového charakteru jako jsou bubliny, staženiny, strukturní heterogenita, 

struskové a pískové vměstky vytvářejí většinou méně výrazná rozptylová pole. Jejich 

indikace nemívají dostatečně ostrou kresbu a hůře se hodnotí. 

Podpovrchové vady se zjišťují tím obtížněji, čím je jejich vzdálenost od povrchu větší. 

S touto vzdáleností se zvětšuje i neostrost indikace a hodnocení takových difúzních 

indikací bývá málo spolehlivé. 

Hodnocení indikací případných necelistvostí materiálu se provádí vizuálně. Prohlídka 

zkoušeného povrchu se provádí ihned po nanesení detekčního prostředku a 

magnetování. Indikace vad tvořené barevnými prášky se hodnotí v rozptýleném bílém 

světle, zatímco indikace vad vytvořené fluorescenčními prášky se hodnotí 

v ultrafialovém záření. [8] 
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Nepravé indikace vad 

 
Jsou to indikace, které nemají příčinu vzniku v porušení souvislosti materiálu. Vznik 

nepravé indikace může způsobit: 

 

a) Náhlá změna magnetických vlastností povrchu zkoušené součásti. 

• Rysky vzniklé kontaktem s ostrou hranou jiného zmagnetovaného předmětu 

            (rýsovací jehla, apod.). 

• Tyto nepravé indikace mizí po odmagnetování výrobku. 

• Jsou časté zejména u cementovaných nebo kuličkováním zpevněných povrchů. 

 

 

b) Změna struktury materiálu. 

• Tyto nepravé indikace jsou většinou široké s neostrými okraji. 

• Při různém způsobu zmagnetování se tyto indikace objevují ve stejných místech. 

 

c) Hranice tepelně ovlivněných zón. 

• Např. u svarů, kde indikace většinou sledují hranu svaru. 

 

d) Vlákna materiálů. 

• Zejména u ocelí tvářených za studena. 

• U těchto indikací je nápadný shodný směr se směrem materiálových 

vláken. 

• Potlačení těchto indikací je možné snížením intenzity magnetování. 

 

e) Nadměrná intenzita magnetování součásti. 

• Nadměrná intenzita magnetování vede ke vzniku četných drobných indikací, 

            orientovaných ve směru silokřivek pole. 

• Podobný úkaz se může vyskytnout i při nadměrně vysoké koncentraci, 

            magnetického prášku v suspenzi. 

• Snížením intenzity magnetování se většinou tyto nepravé indikace potlačí.        
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3 Experimentální část 
 
V experimentální části jsou popsány jednotlivá zařízení používaná při výrobě a kontrole 

klikových hřídelí vyráběných ve firmě Strojírny Poldi Kladno spol. s r.o. a rozbory 

hřídelí A, B, C zaměřené na zjištění příčin vzniku povrchových vad. 

 
 

3.1 Postup výroby klikových hřídelí ve 
Strojírnách  Poldi Kladno 

 
 
a) Zápustkové kování 
Ve Strojírnách Poldi se zápustkové kování neprovádí. Do výroby jsou dodávány přímo 

výkovky klikových hřídelí od různých firem.  

 

b) Frézování  
Hrubování výkovků klikových hřídelí je prováděno na frézovacích centrech AGFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.1 Frézovací centrum AGFM 
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c) Povrchové kalení a popouštění 
Povrchové kalení klikových hřídelí je prováděno na dvou zařízení. Jedná se o zařízení 

ALFING KWH NC a ALFING 21.30127. 

 

 

ALFING KWH NC 
Technické parametry 

Maximální frekvence:10kHz 

Maximální výkon (při max. fekvenci): 120kW 

Obalová křivka: 340mm 

Maximální délka hřídele: 1600mm 

Maximální průměr čepu: 100mm 

Maximální zatížení bubnu: 250kg (2ks x 120kg, nebo 4ks x 60kg) 

Maximální čas ohřevu: 30s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.2 Indukční kalící zařízení  

ALFING KWH NC 
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Ohřev klikových hřídelí je prováděn při maximální frekvenci 10KHz po dobu  

10 – 20s a výkonu stroje 50 – 90% do hloubky 4 – 4,5mm. Kalení je prováděno do 

lázně. Kalící kapalinou je roztok Aquatensit BW + demineralizovaná voda.  

Aquatensit BW snižuje ochlazovací rychlost a zjemňuje strukturu. 

Pro kalení klikových hřídelí B je používán 4% roztok a pro hřídele A 16% roztok.  

Po kalení do lázně následuje popouštění v peci typu NEITZ 91-W4430. Popouští se na 

teplotu 200ºC po dobu 4 hodin.                                                    

 

 

ALFING 21.30127 
Technické parametry 

Maximální frekvence:10kHz 

Max. výkon (při max. fekvenci): 250kW 

Obalová křivka: 350mm 

Maximální délka hřídele: 2000mm 

Maximální průměr čepu: 150mm 

Maximální zatížení bubnu: 300kg na 1ks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.3 Indukční kalící zařízení 

ALFING 21.30127 
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Ohřev klikových hřídelí je prováděn při maximální frekvenci 10 KHz po dobu 10 – 20 

s a výkonu stroje 40 – 70% do hloubky 4 – 4,5mm. Na každém induktoru je možné 

během otáčení řídit intenzitu ohřevu.  

Díky tomu má zakalená kliková hřídel minimální házení. Na tomto zařízení je kalení 

prováděno pomocí sprchy. Opět se jako kalící kapalina používá roztok Aquatensit BW 

+ demineralizovaná voda. Zde se kalí klikové hřídele C. Na tyto hřídele se používá 7% 

roztok. Takto zakalené klikové hřídele se popouští vnitřním zbytkovým teplem na 

teplotu 250ºC. 

 

 

d) Broušení 
Broušení čepů klikových hřídelí se provádí na brusce Ingersoll Naxos PQ500. 

 

Ingersoll Naxos PQ 500 
(bruska na čepy klikových hřídelí) 

 

Technické parametry 

Maximální délka obrobku: 1500mm 

Maximální brusná délka: 1250mm 

Největší průměr kmitavého obvodu obrobku: 320mm 

Maximální průměr brusného nástroje: 650mm 

Největší povolená hmotnost obrobku: 150kg 

Pojezdová dráha osy X: 348mm 

Pojezdová dráha osy Z: 1112mm 

Orovnávací zařízení: diamantové 

 

 

Čepy klikových hřídelí se brousí brusnými kotouči z kubického nitridu bóru od firem 

Tyrolit a Winter o průměru 650mm. Chladící kapalinou je řezný olej firmy Fuchs 

Ecocut HFN 10/LE. Přesné řezné podmínky a přídavky na broušení viz. příloha 1.    
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Obr.3.4 Bruska na čepy klikových hřídelí Ingersoll Naxos PQ 500 

 

e) Kontrola kvality   
Výstupní kontrola kvality je složena z kontroly – drsnosti povrchu, 

                                                                            – rozměrové přesnosti, 

                                                                            – vad povrchu.  

 

Ke zjišťování vad povrchu se používá universální magnetovací přístroj firmy Karl 

Deutsch. Je požíváno kombinované magnetování klikových hřídelí. Intenzita 

magnetování je nastavena podle požadavků jednotlivých odběratelů. 

 

 
Obr.3.5 Universální magnetovací přístroj firmy Karl Deutsch 
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3.2 Posudek brousitelnosti různých typů 
klikových hřídelí 

 

K rozboru byly vybrány klikové hřídele A, B a C na nichž byly po finálním broušení 

zjištěny vady povrchu. Ve všech třech případech se jedná o šestkrát zalomený klikový 

hřídel.  

 

 

 

 
Obr.3.6 Šestkrát zalomený klikový hřídel 

 

 

Rozbor jednotlivých klikových hřídelí byl prováděn na universálním magnetovacím 

přístroji  Karl Deutsch s použitím fluorescenčního magnetického prášku a 

kombinovaného magnetování. Odebrané vzorky byly pozorovány na světelném 

mikroskopu Neophot 32. Mikrotvrdost byla měřena na mikrotvrdoměru PM3 se zátěží 

200g, 
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3.2.1 Rozbor klikové hřídele A  
 

Na výrobu klikových hřídelí A se používá materiál typu ČSN 412050. 

U klikové hřídele A není znám stav, ve kterém byl výkovek dodán. 

  

Tab.3.1 Chemické složení materiálu ČSN 412050 

Chemický prvek C Mn Si P 

Hmotnostní procenta 0,42 – 0,50 0,50 – 0,80 0,17 – 0,37 max.0,040 

                       

S Cr 

max.0,040 max.0,25 

 

 

Pomocí magnetické práškové metody byly zjištěny četné indikace na hlavních čepech 

klikové hřídele A. Tyto indikace se vyskytovaly v dělící rovině v pruhu širokém  

cca 10 mm (obr.3.7). 

 

1

Obr.3.7 Indikace na válcové

a místo od

 

A

 
 ploše výřezu z 5. hlavního čepu  

běru vzorku A1 
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Vzorek A1 pro metalografický rozbor byl odebrán z 5. hlavního čepu. Na odebraném 

vzorku bylo nejprve provedeno jemné přeleštění. Indikace byly následně identifikovány 

jako paralelně probíhající trhlinky skloněné pod úhlem 25º k podélné ose čepu. U 

trhlinek často dochází k jejich větvení kolmo na hlavní směr šíření trhlin (obr.3.8). 

 

 

 

 
Obr.3.8 Paralelní trhliny na válcové ploše čepu (zvětšeno 50x) 

 

 

 

 

Po naleptání vzorku A1 nebyla v místě trhlin zjištěna žádná strukturní pruhovitost. 

Pouze se poblíž trhlinek vyskytují sulfidické vměstky (obr.3.9). Množství sulfidických 

vměstků bylo dle etalonů ASTM E45 hodnoceno stupněm 3 pro slabé a stupněm 1 pro 

silné vměstky. Trhlinky se také šíří po hranicích martenzitických bloků a kopírují tak 

hranice původních austenitických zrn (obr.3.10). 
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Obr.3.9 Sulfidické vměstky v blízkosti trhlin (Nital 1%, zvětšeno 500x) 

 

 

 

 
Obr.3.10 Trhliny na válcové ploše čepu po naleptání (Nital 1%, zvětšeno 63x) 
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Na obr.3.11 je trhlina v příčném řezu, přičemž maximální hloubka trhliny je 0,1 mm.  
 
 

 
Obr. 3.11 Trhlina v příčném řezu (zvětšeno 500x) 

 

Na podélném řezu vzorku odebraném ze základního materiálu (obr.3.12 ) byla zjištěna 

homogenní feriticko – perlitická struktura s velikostí zrna 4 až 5 (dle etalonů ASTM     

E 45). Na několika místech však bylo také zaznamenáno směsné zrno či zhrublé 

feritické bloky.    

 

        
   a) homogenní struktura                   b) směsné zrno              c) zhrublé feritické bloky 

Obr.3.12 Feriticko – perlitická struktura v podélném řezu (Nital 1%, zvětšeno 100x)  
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3.2.2 Rozbor klikové hřídele B   
 

Na výrobu klikových hřídelí B se používá materiál typu DIN 42CrMo4   

(ekvivalent ČSN 415142). 

Výkovek klikové hřídele B byl dodán v zušlechtěném stavu. 

 

Tab.3.2 Chemické složení materiálu DIN 42CrMo4 

Chemický prvek C Mn Si P 

Hmotnostní procenta 0,38 – 0,45 0,50 – 0,80 max.0,40 max.0,030 

                                           

S Cr Mo 

max.0,030 0,90 – 1,20 0,15 – 0,30 

 

 

Pomocí magnetické práškové metody byly získány indikace, které se vyskytovaly na 3. 

a 4. ojničním čepu a to přímo v dělící rovině (obr.3.13). Mimo dělící rovinu nebyly 

zaznamenány žádné indikace. 

 

 

B1

Obr.3.13 Indikace v dělící rovině ojničního čepu a místo odběru vzorku B1 

 52



 

Na základě těchto indikací byl z dané oblasti odebrán vzorek B1 k metalografickému 

rozboru. Na leštěném povrchu vzorku z ojničního čepu byla zjištěna trhlina, v jejíž 

blízkosti jsou patrné sulfidické vměstky (obr.3.14).  

 

 

 

 
Obr.3.14 Trhlina na leštěném povrchu ojničního čepu (zvětšeno 250x) 
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Po naleptání leštěného povrchu vzorku bylo zjištěno, že trhliny vznikly ve strukturních 

pruzích a kopírují jejich průběh (obr.3.15). 

 

 
Obr.3.15 Strukturní pruhovitost s trhlinami po naleptání povrchu ojničního čepu 

 (Nital 1%, zvětšeno 63x) 

 

Zjištěná silná strukturní pruhovitost (obr.3.16) se vyznačuje výrazně rozdílnou 

mikrotvrdostí (tab.3.3). Tmavé pruhy jsou tvořeny popuštěným martenzitem. Světlé 

pruhy obsahují vysoký podíl feritu a překračují povolený obsah 10%. Na obr.3.18 je 

detail strukturního pruhu. Tento značný rozdíl se přenáší i do povrchové indukčně 

kalené vrstvy, kde byl zaznamenám rozdíl v jednotlivých strukturních pruzích až 5HRC. 

 

Tab.3.3 Mikrotvrdost ve strukturních pruzích základního materiálu 

 Mikrotvrdost HV0,2 Přepočet na Rm (MPa) 

Tmavé pruhy  327 1010 

Světlé pruhy 251 650 

 

Naopak metalografický výbrus vzorku odebraného mimo dělící rovinu ojničního čepu 

prokázal, že materiál mimo dělící rovinu má dostatečně homogenní strukturu (obr.3.17).  
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 Obr.3.16 Strukturní pruhovitost v dělící  Obr.3.17 Homogenní struktura mimo dělící   

                 rovině ojničního čepu                          rovinu (oba Nital 1%, zvětšeno 100x)                          

 

         
            (Nital 1%, zvětšeno 500x)                              (Nital 1%, zvětšeno 1000x) 

            Obr.3.18 Detail strukturních pruhů tvořených popuštěným martenzitem  

                                                         a volným feritem 
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Na obr.3.19 je trhlina v příčném řezu, která zasahuje do hloubky 0,4 mm. 

 

 
Obr.3.19 Trhlina na příčném řezu (zvětšeno 200x) 
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3.2.3 Rozbor klikové hřídele C   
 

Na výrobu klikových hřídelí C se používá materiál ČSN 412050. 

Výkovek klikové hřídele C byl dodán v normalizovaném stavu. 

 

Tab.3.4 Chemické složení materiálu ČSN 412050 

Chemický prvek C Mn Si P 

Hmotnostní procenta 0,43 – 0,48 0,60 – 0,80 0,20 – 0,35 max.0,040 

                                           

S Cr 

0,030 – 0,050 max.0,025 

 

Při magnetické metodě práškové prováděné po broušení byly zjištěny indikace, které se 

vyskytují na kroužku hlavního vodícího čepu a to pouze na straně slabého konečku 

(obr.3.20). Z vadné oblasti byly vyříznuty dva vzorky. Vzorek C1 obsahuje delší řidší 

indikace a vzorek C2 obsahuje kratší, ale hustěji rozmístěné indikace. 

 

 

C2C1

Obr.3.20 Indikace na  kroužku hlavního vodícího čepu a místa odběrů vzorků C1 a C2 

 57



 

Po přeleštění vzorků C1 a C2 odebraných z kroužku hlavního vodícího čepu bylo 

zjištěno, že příčinou indikací jsou tenké trhlinky (obr.3.21 a obr.3.22). 

 

 
Obr.3.21 Trhliny na přeleštěném vzorku C1 (zvětšeno 100x) 

 

 
Obr.3.22 Trhliny na přeleštěném vzorku C2 (zvětšeno 100x) 
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Pomocí příčného řezu bylo zjištěno, že trhlinka zasahuje do hloubky 0,3mm (obr.3.23).  

 

 

 
Obr.3.23 Trhlinka v příčném řezu (zvětšeno 250x) 

 

 

 

 

Následným  měřením mikrotvrdosti byl v povrchové kalené vrstvě hlavního vodícího 

čepu zjištěn pokles tvrdosti (tab.3.5). Z průběhu mikrotvrdosti (graf.3.1) je zřejmé ,že 

v povrchové vrstvě došlo k popuštění do hloubky cca 0,3 mm. Ve vzdálenosti větší než 

0,3 mm nabývá tvrdost v povrchové vrstvě opět hodnot cca 54 HRC. 
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Tab.3.5 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti HV0,2 v povrchové vrstvě 

 

Vzdálenost od povrchu (mm) Mikrotvrdost HV0,2 Převod na HRC 

0,07 428 42,9 

0,18 540 50,5 

0,28 557 51,5 

0,38 618 54,8 

0,58 608 54,1 

0,78 580 52,8 

0,98 618 54,8 

1,18 598 53,7 

1,38 607 54,0 

1,58 557 51,6 

1,78 524 49,5 

1,98 566 52,0 

2,18 497 48,0 

2,38 504 48,4 

 

Graf č.3.1 Závislost mikrotvrdosti HV0,2 na vzdálenosti od povrchu 
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Z metalografického výbrusu je patrné, že zakalená povrchová vrstva je tvořena 

martenzitem s minimálním obsahem feritu a je homogenní (obr.3.24). Na obr.3.25 je 

perliticko – feritická struktura základního materiálu výkovku s velikostí skutečného 

zrna 7 až 8 dle etalonů ASTM E 45. Struktura je homogenní bez strukturní pruhovitosti 

a sulfidických vměstků. 

 

 

        
  Obr.3.24 Struktura zakalené povrchové          Obr.3.25 Struktura základního materiálu                          

       vrstvy (Nital 1%, zvětšeno 500x)                          (Nital 1%, zvětšeno 100x) 
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4 Diskuse výsledků 
 

4.1 Defektoskopická kontrola 
 
Defektoskopická kontrola byla prováděna magnetickou práškovou metodou na 

universálním magnetovacím přístroji firmy Karl Deutsch. 

Nevýhodu této metody lze spatřovat v tom, že získáme pouze indikace vad povrchu. 

Tyto indikace však vznikají v přítomnosti jakýchkoli povrchových vad a heterogenit 

materiálu jako jsou trhliny, strukturní pruhy či vměstky. 

Toto je důvodem, proč je pouze podle vzhledu a intenzity obtížné jednoznačně 

rozhodnout o jakou vadu se jedná. V případě silné indikace se dá usuzovat na trhlinu, u 

slabé indikace na vměstky a u dlouhých indikací na strukturní pruhy.  

Bylo proto nutné provést metalografický rozbor, který vedl k jednoznačné identifikaci 

zaznamenaných indikací.  

 

4.2 Metalografický rozbor 
 
U klikových hřídelí A a B byla v dělící rovině zjištěna heterogenita základního 

materiálu. Jedná se o směsné zrno a zhrublé feritické síťoví v případě hřídele A a 

strukturní pruhovitost u hřídele B. U obou hřídelí se také poblíž trhlinek vyskytují 

sulfidické vměstky. 

Tato strukturní heterogenita je jednou z příčin vzniku nerovnoměrného rozložení pnutí 

ve struktuře. Tento napěťový stav se následně přenáší i do povrchové zakalené vrstvy. 

Heterogenita materiálu má vliv nejen na mechanické vlastnosti, ale také ovlivňuje 

odolnost jednotlivých lokalit proti popuštění při konečném broušení. Vlivem rozdílnosti 

popuštění dochází v povrchové vrstvě materiálu ke vzniku tahových napětí, která jsou 

nežádoucí. 

Právě tahová pnutí ve spojení se sulfidickými vměstky, jako iniciátory, mohou vést ke 

vzniku trhlin vyvolaných broušením.       

Hlavní z příčin výskytu těchto heterogenit materiálu lze hledat v podmínkách deformace 

a šíření materiálu při zápustkovém kování klikových hřídelí. 
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U klikové hřídele C došlo vlivem nešetrného průběhu broušení k popuštění povrchové 

vrstvy, ke vzniku tahových napětí a následně k iniciaci trhlin.  

Důvod výskytu trhlinek právě na kroužku hlavního vodícího čepu lze spatřit 

v nerovnoměrném broušení. Na ploše, kde byl zaznamenán výskyt trhlin, byla 

odebírána vrstva materiálu o tloušťce 0,6mm, zatímco na opačné ploše bez indikací 

pouze 0,1mm.  

Trhliny vznikly pravděpodobně v důsledku nadměrného tepla vyvinutého při broušení a 

nedostatečném chlazení.  
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5 Návrh opatření na zlepšení současného 
stavu 

 

Při navrhování opatření ke zlepšení zjištěného stavu jsem se zaměřil na tři hlavní 

faktory, které nejvíce ovlivnily vznik trhlin při finálním broušení. Jedná se o zbytková 

pnutí v povrchové vrstvě (tahová), heterogenitu materiálu a nečistoty v dělící rovině 

hřídelí a samotný proces broušení. 

 

5.1 Měření zbytkových napětí 
 
Tímto měřením zjistíme vliv jednotlivých technologických operací na vznik (popřípadě 

změnu) zbytkových pnutí v povrchové zakalené vrstvě, či jeho průběh v přechodové 

vrstvě. Na základě výsledků se dají navrhnout případné zásahy do výrobního procesu. 

K nejrozšířenějším způsobům měření zbytkových napětí patří v současné době 

následující metody: 

• Mechanické (založené na měření deformací při odstranění části objemu vzorku). 

• Magnetické (využívají závislost mezi napětím a některými magnetickými 

charakteristikami). 

• Ultrazvukové (vztah mezi napětím a rychlostí ultrazvukových vln). 

• Difrakční (rentgenografické). 

 

 

Vzhled k tomu, že se jedná o metodu nedestruktivní jsem zvolil pro měření zbytkových 

pnutí na čepech klikových hřídelí metodu difrakční a magnetickou. 
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5.1.1 Rentgenová difrakční tenzometrická analýza 
 

Podstatou rentgenové tenzometrie je rozptyl (difrakce) rentgenových paprsků na 

krystalech. Tohoto jevu se využívá při měření změn vzdáleností atomových mřížkových 

rovin vyvolaných napětím. Stanovené deformace se poté přepočítají na napětí pomocí 

vztahů teorie elasticity.  

Rozptyl záření na sousedních mřížkových rovinách vede ke vzniku interferenčního 

maxima pod úhlem θ, pokud je rozdíl drah obou paprsků celočíselným násobkem 

vlnové délky použitého záření (obr.3.26), tj. platí-li Braggova podmínka (5.1). 

 

n·λ = 2·dhkl·sinθ                                     (5.1) 
 

kde je: n – násobek vlnové délky [1], λ – vlnová délka [mm],  

           dhkl - mezirovinná vzdálenost [mm], θ - úhlová poloha [rad] 

 

Působením mechanického napětí se změní jak mezirovinná vzdálenost dhkl , tak i úhlová  

poloha θ.  

 

   

 
Obr.3.26 Deformace vzdáleností mřížkových rovin (hkl) a změny úhlové polohy 

interferenčního maxima, I a I0 jsou intenzity dopadajícího a difraktovaného 

 svazku rtg záření: a) nenapjatý stav, b) změny vyvolané silou F 
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Specifické rysy rentgenového měření zbytkových napětí: 

• Možnost volby různých směrů měření deformace mezirovinných vzdáleností. 

• Difrakční informace jsou získávány z relativně velmi tenké povrchové  

      vrstvy (5 – 9 µm). 

• Možnost stanovení napětí na jednotlivých složkách vícefázových soustav. 

• Možnost stanovení napětí I. i II. druhu. 

 

 

 

 
Obr.3.27 Rentgenový tenzometr 

 

 

 

 

a) Návrh postupu měření zbytkových napětí v povrchové vrstvě 

čepů 
 

Toto měření by bylo aplikováno po každé technologické operaci. Pomocí měření se 

vytvoří síť devíti bodů, každý o průměru 1mm. První síť se vytvoří v místě 

předpokládaného vzniku trhlinek, což znamená v dělící rovině klikové hřídele. 

Druhá bodová síť se vytvoří v místě bez porušení, tedy v místě pootočeném o 90º 

(obr.3.28). Překrývání sítí po každé operaci se dá zaručit upínáním klikové hřídele 

do vhodného přípravku. 
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Obr.3.28 Schéma umístění bodových sítí na čepu klikové hřídele 

 

 

Měřením zbytkových napětí po každé technologické operaci bude zjištěn vliv 

konkrétní operace na vznik tahových či tlakových pnutí. Pomocí dvou bodových sítí 

se dá také porovnat rozdílný vývoj zbytkových pnutí v heterogenní (dělící rovina se 

strukturní pruhovitostí a vměstky) a homogenní částí materiálu.       
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b) Návrh postupu měření průběhu zbytkových napětí na příčném 

řezu čepem 
 

V tomto případě by se jednalo o měření průběhu zbytkového pnutí na příčném řezu 

čepem klikové hřídele směrem od povrchu ke středu (obr.3.29).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.29 Schéma umístění měřených bodů na příčném řezu čepu 

 

 

Tímto měřením se zjistí průběh napětí v zakalené a přechodové vrstvě čepu.  

Nedá se zde však porovnávat vliv jednotlivých technologických operací na průběh 

zbytkových pnutí, neboť se jedná o destruktivní zkoušení. Dalším negativním 

faktorem je možné tepelné ovlivnění v měřené oblasti vlivem rozříznutí čepu.  
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5.1.2 Magnetoelastická metoda měření zbytkových pnutí 

 

Feromagnetické materiály jsou složeny z malých magnetických oblastí podobných 

tyčovým magnetům, které se nazývají domény. Každá doména se magnetizuje podél 

některých krystalograficky význačných směrů. Jsou navzájem odděleny hranicemi, 

kterým se říká doménové stěny. Vnější magnetické pole způsobuje pohyb doménových 

stěn. Aby se doménová stěna mohla pohnout, doména na jedné straně stěny se musí 

zvětšit a doména na druhé straně se smrští. Výsledkem je pak změna v celkové 

magnetizaci vzorku.  

 

Je-li cívka z vodivého drátu umístěna v blízkosti vzorku v době, kdy se doménová stěna 

pohybuje, související změna magnetizace vzorku indukuje v cívce elektrický puls.  

Magnetizační proces, který je charakterizován hysterezní smyčkou, ve skutečnosti není 

spojitý, nýbrž je tvořen malými skoky, vzniklými pohybem magnetických domén v 

důsledku vnějšího magnetického pole. Jsou-li pulsy vznikající pohybem domén spojeny, 

vznikne typický signál, který se nazývá Barkhausenův šum. Barkhausenův šum má pro 

většinu materiálů frekvenční spektrum začínající na magnetizačním kmitočtu a končící 

přibližně na 250 kHz. Signál je exponenciálně tlumen v závislosti na vzdálenosti, kterou 

projde uvnitř materiálu. Útlum určuje měřící hloubku, ze které lze ještě informaci 

získat. Při běžných aplikacích se měřící hloubka pohybuje mezi 0.01 a 1.5 mm.  

 

Na intenzitu signálu Barkhausenova šumu mají vliv dva významné materiálové 

parametry. Jedním je přítomnost a rozložení pružných napětí, která ovlivňují cestu, po 

které se domény ubírají směrem ke snadné orientaci ve směru magnetizace. Tlakové 

napětí snižuje intenzitu Barkhausenova šumu, zatímco tahové napětí ji zvyšuje. Tuto 

skutečnost lze využít ke stanovení zbytkového napětí. Z měření lze určit i směr 

základních napětí.  

Dalším významným parametrem, který ovlivňuje úroveň Barkhausenova šumu, je 

metalurgická struktura. Většina běžných povrchových vad, jako je spálení po broušení, 

nezakalené hrany, plochy nebo oduhličené oblasti určitým způsobem ovlivňuje napětí či 

mikrostrukturu a lze je detekovat magnetoelastickými metodami.  
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Firma American Stress Technologies zabývající se touto metodou vyvinula dvě řady 

přístrojů pro měření zbytkových pnutí a materiálových vad. 

 

ROLLSCAN 200 

Jedná se o přístroj na detekci strukturních a napěťových změn na povrchu ocelových 

materiálů založený na měření Barkhausenova šumu. Dokáže indikovat i tak nepříjemné 

vady, jako jsou spáleniny po broušení, nerovnoměrnosti v chemicko-tepelném 

zpracování, lokálně oduhličený povrch apod. Výhodou je naprostá nedestruktivnost 

metody, lze odhalit povrch spálený broušením i pod vrstvou tvrdého chromu. Měření je 

velmi produktivní a snadno automatizovatelné. Rollscan umožňuje měnit hloubku 

podpovrchových měření. Nastavitelná je i úroveň pro automatickou signalizaci vyřazení 

výrobku při objevení vady. 

 

STRESSCAN 500 

 

Signál Barkhausenova šumu souvisí i s mechanickým napětím v povrchové vrstvě. Při 

vhodné kalibraci lze systém použít k měření zbytkových napětí na povrchu 

feromagnetických materiálů. Po zadání předkalibračních dat do paměti přístroje je 

možný výstup hodnot mechanického napětí na displeji v reálném čase.               

 

 

Výhodu magnetoelastické metody lze spatřovat ve snadném začlenění měřícího přístroje 

přímo do výrobní linky.  Dále v existenci široké škály univerzálních i speciálních 

snímačů, což dovoluje měřit například i povrch zubů ozubených kol či kvalitu 

opracování vnitřních otvorů, klikové či vačkové hřídele a ložiskové kroužky. 

Zapracování této metody do výrobního procesu může vést ke snížení počtu reklamací.  

Na základě těchto skutečností bych doporučil zařazení této metody do výrobního 

procesu a to po finálním broušení. 
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5.2 Změna v procesu kování 
 

Další hlavní příčinou vzniku trhlin v dělící rovině je zvýšený výskyt nečistot a 

strukturní pruhovitosti právě v této oblasti. K tomuto vysokému výskytu dochází vlivem 

nadměrného toku materiálu v dělící rovině při zápustkovém kování. Nadměrným tokem 

materiálu v dělící rovině dochází k transportu vnitřního materiálu s odlišným složením a 

horší mikročistotou na povrch výkovku. Tato heterogenita se následně přenáší i do 

indukčně zakalené povrchové vrstvy a způsobuje vznik tahových pnutí.  

Pro zmírnění tohoto jevu by bylo vhodné zařadit předkování materiálu před vlastní 

zápustkové kování. Tento technologický postup by ovšem vedl ke zvýšení ceny 

výkovku klikové hřídele.     

5.3 Změna v procesu broušení 
 
V  řezných podmínkách používaných na brusce Ingersoll Naxos PQ500 nebyly po 

konzultaci s panem Doc. Ing. Jaromírem Gazdou, CSc. zjištěny žádné nepřesnosti. 

Z tohoto důvodu jsem se zaměřil na řezný olej a brousící kotouč. 

 

a) řezný olej 
V současné době je používán řezný olej ECOCUT HFN 10 LE. Jedná se o 

víceúčelový olej, který je doporučován pro normální i obtížné obrábění oceli na 

soustružnických a brousících automatech. Po konzultaci problematiky s technikem 

společnosti Fuchs mi byl doporučen řezný olej ECOCUT HSG 211 LE a 

UNIFLUID 10. 

Vzhledem k vysokým řezným rychlostem používaných při broušení čepů klikových 

hřídelí (řezná rychlost kotouče  100m/s) se jeví jako vhodnější alternativa řezný olej 

ECOCUT HSG 211 LE. Tento olej je určen právě pro vysokorychlostní broušení 

brusnými kotouči z CBN. Vyznačuje se vysokými chladicími účinky i při velkém 

úběru materiálu a uchovává si vysoký brusný výkon i po delší době používání. 

Druhou alternativou je speciální olej na bázi syntetických esterů UNIFLUID 10. 

Obsahuje přísady, které zlepšují tlakovou zatížitelnost a snižují tření mezi nástrojem 

a opracovaným výrobkem při broušení. Velkou nevýhodou je ovšem jeho vysoká 

cena, neboť se jedná o speciální řadu olejů. Přesné charakteristiky všech tří olejů 

jsou v příloze číslo 2.  
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b) změna řezného kotouče 
Na broušení klikových hřídelí je používán brusný kotouč firmy WINTER. Jedná se 

o kotouč z kubického nitridu bóru (CBN) s galvanickým pojivem.  

Změnou druhu pojiva by mohlo dojít ke změně odvodu tepla z místa úběru 

materiálu. Jako vhodnější se jeví kotouč z CBN s keramickým pojivem. Větší 

pórovitost keramického pojiva zajišťuje lepší odvod tepla a třísek z místa řezu. 

Na návrh nového brusného kotouče má vliv mnoho parametrů. Nejlepším řešením je 

proto vyplnění dotazníku (příloha číslo 3) firmy Winter na jejich internetových 

stránkách (16). Na základě odeslaného dotazníku odborníci firmy Winter navrhnou 

nejvhodnější brusný kotouč pro konkrétní řezné podmínky.  
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6 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo prostudovat možnosti vzniku vad povrchu při broušení 

klikových hřídelí a navrhnout opatření na zlepšení současného stavu. 

 

• První část je zaměřena na teoretický popis technologií používaných při výrobě a 

kontrole klikových hřídelí ve Strojírnách Poldi Kladno spol. s r. o..  

• V experimentální části jsou popsána používaná zařízení. Tato část dále obsahuje 

rozbory klikových hřídelí A, B a C. Rozbor byl proveden nejprve magnetickou 

práškovou metodou a následně metalograficky. Na hřídelích A a B byl vliv 

heterogenity materiálu ve spojení s broušením hlavní příčinou vzniku trhlin. U 

klikové hřídele C se ukázal jako nejdůležitější faktor nestejnoměrný přídavek na 

broušení. Následkem bylo popuštění zakalené vrstvy a vznik trhlin. 

• Na základě výsledku jsem navrhl opatření pomocí nichž je možné dosáhnout 

zlepšení současného stavu. Jedná se o zjištění vlivu jednotlivých operací na 

vznik zbytkových pnutí pomocí rentgenové difrakční analýzy, či zařazení 

magnetoelastické metody do výrobního procesu. Návrh dále obsahuje změnu 

v procesu kování a alternativy používaného řezného oleje.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 73



 

Seznam použité literatury 
 

[1]   Kraus I., Ganev N.: Technické aplikace difrakční analýzy. Vydavatelství ČVUT,  

        Praha 2004. ISBN 80-01-03099-7. 

[2]   Pluhař J. a kol.: Nauka o materiálech. SNTL, Praha 1989.  

[3]   Píšek F., Jeníček L., Ryš P.: Nauka o materiálu I, sv.4 Železo a jeho slitiny.  

       Academia, Praha 1975. 

[4]   Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu I. Cerm, Brno 2001. ISBN 80-7204-193-2.  

[5]   Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu II. Cerm, Brno 1999. ISBN 80-7204-130-4. 

[6]   Maslov J. N.: Teorie broušení kovů. SNTL, Praha 1979. 

[7]   Vasilko K., Bokučava G.: Brúsenie kovových materiálov. Alfa, Bratislava 1988. 

[8]   Věchet M., Kesl J., Špika L., Eder V.: Defektoskopie v otázkách a odpovědích.  

        SNTL, Praha 1989. ISBN 80-03-00100-5. 

[9]   Dubenský R., Minařík V., Čermák F.: Defektoskopie. Vydavatelství ČVUT,  

        Praha 1987.   

[10] Koutský J., Šmíd J.: Makroskopické a mikroskopické zkoušení ocelí. SNTL,  

        Praha 1964. 

[11] Košelev V.: Metalografické tabulky. Technicko – vědecké vydavatelství,  

        Praha 1952. 

[12] Neckář F., Kvasnička I.: Vybrané statě z úběru materiálu. Vydavatelství ČVUT,  

        Praha 1991. 

[13] Veles P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. Alfa, Bratislava 1989. 

[14] Materiálové normy. 

 
 
Internet 
 
[15]  http://www.fuchs-oil.cz   ke dni 25.3.2005. 
[16]  http://english.winter-dtcbn.de  ke dni 4.3.2005. 
[17]  http://www.Sciencedirect.com   ke dni 12.2.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74



 

Seznam příloh 
 

Příloha 1 Řezné podmínky při broušení klikových hřídelí 

Příloha 2 Charakteristika řezných olejů 

Příloha 3 Dotazník firmy Winter 

Příloha 4 ARA diagramy ocelí ČSN 412050 a DIN 42CrMo4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 75



 

Příloha 1 
 

Řezné podmínky při broušení klikových hřídelí 
 

Brusné kotouče 

Tyrolit 9LL1SM006631L 650x40,8x132 40,8/9-5xR3,5  64B151G15V370ST125 

Tyrolit 9LL1SM 00200 650x40,8x132 40,8/9-5xR3,5  4062B151 J15VD47ST125 

Winter 1VG14L1-650-40,8-5-3,5 132xB151  VSS3443 L 1SN V360E 82282138 

 

Průměr kotouče 650 mm  

Řezná rychlost kotouče 75 - 100 m/s  

 

Řezný olej  

FUCHS - ECOCUT HSH 10/LE 

Průtokový tlak řezného oleje: 1......... 9.1 at 

                                                2......... 5.6 at 

                                                3......... 5.6 at 

 

Přídavky na broušení  

        0,3 mm na kroužku 
        0,5 mm na plochu na čepech 
 
 Otáčky obrobku 55 ot/min při doběhu 35 ot/min 
 
Posuv: kroužek ....................................15        mm/min 
            rádius .........................................6        mm/min 
            hrubovací broušení ....................1. 4    mm/min 
            hrubovací broušení ....................2. 1    mm/min 
            broušení .....................................0,3     mm/min 
            jemné broušení ..........................0,1      mm/min 
            vyjiskření ...................................0,012  mm/min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Příloha 2 
 

Charakteristika řezných olejů 

 

Ecocut HFN 10LE 

 
Ecocut HSG 211LE 

 
 

UNIFLUID 10 
Přesná charakteristika tohoto oleje mi bohužel nebyla poskytnuta. 

 

 



 

Příloha 3 
 

Dotazník firmy Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 4 
Anizotermický rozpad austenitu 
 

Ocel ČSN 41 2050 

 
Ocel DIN 42CrMo4 

 

 


