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Abstrakt 

Předložená bakalářská práce je věnována struktuře a vlastnostem ložiskových ocelí, 

technologickému postupu kování oceli 14 109 a tepelnému zpracování. Technologický postup 

kování ložiskových ocelí na zařízení SAKAMURA byl porovnán se způsobem kování                  

na zařízení LHK 500. 

 

V úvodní části je zhodnocen vliv výchozího materiálu po stránce struktury a vlastností 

ložiskových ocelí. Hlavní pozornost je věnována popisu, charakteristice a tepelnému 

zpracování ložiskové oceli 14 109 (100Cr6). Jsou zde uvedeny hlavní činitelé, kteří ovlivňují 

vlastnosti a kvalitu ložiskové oceli, určené k výrobě ložiskových kroužků. Kromě těchto 

faktorů jsou zmíněny i vnější vlivy, jejichž působení má taktéž nemalou zásluhu na jakost oceli. 

 

Další část je věnována technologickému postupu kování oceli na víceoperačním kovacím lisu 

SAKAMURA, popisu pracovních nástrojů a procesních záležitostí v této oblasti. Informace             

a fotodokumentaci pro tuto oblast jsem získal od svého zaměstnavatele a s jeho laskavým 

svolením jsem je zapracoval do bakalářské práce. 

 

Klíčová slova: valivé ložisko, ložisková ocel, nekovové vměstky, žíhání. 

 

Abstract 

This Bachelor's thesis is focused on the structure and characteristics of the bearing steels, 

forging technology process of steel class 14109 and heat treatment. Technology procedure of 

forging of the bearing steels on SAKAMURA machine was compared to forging on machine 

LHK 500. 

In the first part is evaluated influence of the structure and other characteristics of the initial 

material for bearing steels. The main focus is on description, characteristics and heat treatment 

of the bearing steel 14 109 (100Cr6). There are described the main factors which influence 

characteristics and quality of the bearing steel dedicated for production of bearing rings. Besides 

that, there are also described other external factors which have remarkable influence on the steel 

quality.  

Next part is focused on technology procedure of the steel forging on the multi-stage forging 

machine SAKAMURA, description of the tools and related processes. Source informatik and 



photos were received from my employer and they were included in this thesis with his kind 

permission. 

Keywords: rolling bearing, bering steel, non-metallic dross, annealing. 
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Úvod 

Valivá ložiska se v současné době používají v různých průmyslových odvětvích, jako                     

např. ve strojním či automobilovém průmyslu. Na trhu jsou stovky druhů valivých ložisek, 

z nichž každé má své specifické charakteristiky, které se odvíjí od jeho aplikace, zatížení                  

a prostředí, pro které bude použito. Ložiska můžeme např. dělit podle druhu pohybu (rotační, 

lineární), podle principu (valivá, kluzká), podle směru přenášené síly (radiální, axiální). Každé 

ložisko má označení, díky němuž jde snadno a jednoznačně identifikovat. Ložiska si značí 

každý výrobce podle vlastní normy, existuje ale univerzální značení doporučené ČSN ISO. 

Výroba ložisek se v závislosti na stoupající náročnosti trhu neustále zdokonaluje a tím i stoupá 

jejich nosnost. 

 

Ložiska se původně vyráběla z uhlíkových ocelí s vyšším obsahem uhlíku a při kalení                     

se ochlazovala ve vodě. Docházelo však k velkým vnitřním pnutím, čímž se zvyšovala 

pravděpodobnost větší náchylnosti ke vzniku trhlin, deformací a rozměrovou nestálostí ložisek. 

Z tohoto důvodu byl tento typ ocelí nahrazen ocelí cementační. Výhodou této oceli je nízká 

tvrdost v žíhaném stavu a následná velmi dobrá obrobitelnost.  

 

Další výhodou je malá objemová změna při kalení. Naopak nevýhodou je menší pevnost jádra, 

hlavně při menší hloubce cementační vrstvy – může se projevit deformací tvaru oběžné dráhy 

ložiska. Další ocelí, která se dodnes při výrobě ložisek používá, je chromová ocel. Obsah 

chromu nejenom zvýšil výslednou tvrdost oceli po kalení, ale významně ovlivnil odolnost proti 

opotřebení a mechanické hodnoty oceli. 

 

Moje bakalářská práce se zabývá technologií kování a tepelného zpracování ložiskové oceli 

jakosti 14 109 (neboli 100Cr6), používané pro výrobu různých typů ložisek, do různých typů 

aplikací a prostředí. Dosažení požadovaných vlastností je podmíněno jak kvalitou 

technologického zpracování výchozího materiálu (tavba, tváření), tak i následným tepelným 

zpracováním. 
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1. Struktura a vlastnosti ložiskových ocelí 

 

1.1 Popis ložiskových ocelí 

 

1.1.1 Požadavky na ložiskové oceli 

Ložisková ocel patří do materiálové třídy konstrukčních ocelí třídy 14, ale tepelným 

zpracováním a chemickým složením náleží mezi ocele nástrojové třídy 19. Celkové vlastnosti 

konečného produktu ovlivňuje nejenom jakost použité oceli, ale také procesy, které souvisely 

s jeho výrobou. Proto se klade velký důraz nejen na chemické složení oceli, ale i na její čistotu, 

jakost povrchu a makro a mikrostrukturu. 

 

Různé typy ložiskových dílů jsou vyráběny z různých druhů ocelí. Obecně lze ložiska rozdělit 

do skupin určených pro provoz: 

• za normálních podmínek, 

• za vysokých teplot,  

• v agresivním prostředí. 

Ložiska určená pro provoz za normálních podmínek tvoří největší skupinu vyráběných ložisek 

– celkově tedy 95 % z veškerého objemu vyráběných ložisek. 

 

Normální podmínky jsou specifikovány následujícími parametry [1]:  

• maximální teploty v rozsahu 120 až 150 °C, krátkodobě do 175 °C, 

• minimální teploty – 50 °C, 

• Hertzův kontaktní tlak 2,1 až 3,1 GPa, 

• použitá maziva: oleje, tuky, mlhy, 

• ložiska mohou být vystaveny působení účinkům vibrací, nárazů, vyosení, znečištění                 

a manipulace. 

 

1.1.2 Základní typy ložiskových ocelí 

Pro výrobu dílů valivých ložisek se ustálilo použití dvou hlavních materiálů:  

• cementační ocel (~ 0,20 hm. % C), 

• nadeutektoidní ocel legovaná nejčastěji chrómem (~ 1 hm. % C). 

Oba druhy oceli mají své pozitivní i negativní stránky použití. 
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Cementační ocel má lepší mechanické vlastnosti, vyšší pevnost jádra dílu a vyšší odolnost vůči 

vzniku trhlin, lepší obrobitelnost. Používá se zejména na masivnější součásti určené 

k cementování povrchových vrstev a dosažení vysoké tvrdosti na povrchu a současně jiných 

materiálových a mechanických vlastností jádra dílu.  

 

Nadeutektoidní ocel odolává vyššímu kontaktnímu napětí, tepelné zpracování je jednodušší             

v porovnání s cementováním nízkouhlíkových ocelí. Má vyšší rozměrovou stabilitu díky 

nižšímu obsahu zbytkového austenitu. Ložiska z nadeutektoidní oceli se zpracovávají                   

jak přímým kalením, tak i indukčním povrchovým kalením. 

 

Tyto oceli se dále dělí:   

• materiál s nižší prokalitelností – dle ČSN: 14 109 nebo DIN: 100Cr6, 

• materiál s vyšší prokalitelností – dle ČSN: 14 209 nebo DIN: 100CrMn6. 

 

Ocel ČSN 14 109 je určená pro výrobu ložiskových kroužků do tloušťky 16 mm, válečků               

a kuželíků do Ø 18 mm a kuliček do Ø 25 mm.   

Ocel ČSN 14 209 je určená pro výrobu ložiskových kroužků do tloušťky 45 mm, válečků                     

a kuželíků nad Ø 25 mm a kuliček nad Ø 25 mm. 

 

1.1.3 Požadavky na chemické složení ložiskových ocelí 

Chemické složení ložiskových ocelí je po celém světě až na malé rozdíly velmi podobné. 

Rozdíly najdeme zejména ve strukturních faktorech – homogenita oceli, výskyt nekovových 

vměstků a výskyt karbidických fází.  

Nejvyšší kvalitu ložiskových ocelí z chemického hlediska zaručují oceli s minimálními rozsahy 

uhlíku a dalších slitinových prvků, spolu s těmi s minimálním obsahem nečistot.     

 

Nejvýznamnějšími slitinovými prvky ložiskových ocelí jsou: 

• chróm, 

• mangan, 

• křemík. 

Jedná se o úmyslně přidávané prvky na zlepšení vlastností oceli pro plánované použití. Dalším 

hlavním prvkem je uhlík.  
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Používané ložiskové oceli lze roztřídit do čtyř hlavních skupin dle obsahu těchto základních 

prvků [2]:  

• ocel s 1 hm.% C + 0,5 hm.% Cr – pro výrobu valivých tělísek do průměru                             

10 až 13 mm, 

• ocel s 1 hm.% C + 1 hm.% Cr – pro výrobu valivých tělísek do průměru                                 

17 až 22,5 mm, 

• ocel s 1 hm.% C + 1,5 hm.% Cr – pro výrobu valivých tělísek do průměru                              

25 až 30 mm a kroužků o tloušťce stěny přibližně do 16 mm, 

• ocel s 1hm.% C + 1 až 1,5 hm.% Cr + 1 hm.% Mn – pro výrobu valivých tělísek              

nad průměr 25 mm a kroužků o tloušťce stěny nad 16 mm. 

 

Chróm 

Obsah chrómu v ložiskových ocelích se pohybuje v relativně velkém rozsahu od 0,40                      

do 1,65 hm.%. Zvyšuje odolnost oceli proti korozi, otěru a mírně zvyšuje tvrdost. Zužuje oblast 

stability austenitu, ale zároveň snižuje polohu teploty A3až do obsahu 7,5 hm.% chrómu. 

Chróm také zlepšuje prokalitelnost. Je feritotvorný a silně karbidotvorný. 

 

V potrojném systému Fe-Cr-C nalezneme čtyři druhy karbidů:  

• Cr23C6 - kubický plošně centrovaný karbid chrómu, v němž při teplotách pod 800°C 

může být až 8 atomů chrómu nahrazeno železem. Tento karbid mění své složení 

v závislosti na složení tuhého roztoku, s nímž je při daných podmínkách v rovnováze.  

• Cr7C3 - hexagonální karbid chrómu, jež může v rovnovážném stavu s tuhým roztokem 

 α nahradit dvěma nebo čtyři atomy chrómu s železem. 

• Cr3C2 - ortorombický karbid chrómu.  

• Fe3C - ortorombický karbid železa (cementit), který může obsahovat až 20 hm.% 

chrómu. 

 

Primární karbidy se ve ztuhlé tavenině vyskytují v mezidendritických oblastech. Při dalším 

ochlazování se vyskytují už jen sekundární karbidy typu (FeCr)3C a dále terciární karbidy, jichž 

bude při reálných podmínkách tepelného zpracování velmi málo.  

  

 

 



5 

 

Mangan 

Ložiskové oceli mají obsah manganu od 0,20 do 0,40 hm.%. Mangan významně zvyšuje 

prokalitelnost. Pro dosažení lepší prokalitelnosti ložiskových dílů s větší tloušťkou stěny se 

zvyšuje podíl manganu v oceli až na 0,90 až 1,20 hm.%. Negativním důsledkem přítomnosti 

manganu může být sklon k popouštěcí křehkosti.  

 

V potrojném systému Fe-Mn-C vznikají čtyři typy fází:   

• tuhý roztok feritu (železo α), 

• tuhý roztok austenitu (železo γ), 

• fáze Σ vzniklá bezdifúzní přeměnou (hexagonální mřížka), 

• směsný karbid (FeMn)3C – vzniká tím, že atomy železa v cementitu nahradí atomy 

manganu. Poměr manganu a železa není stálý. Obsah manganu v cementitu závisí                                   

na množství manganu v oceli a na tepelném zpracování.   

 

Křemík 

Obsah křemíku v ložiskových ocelích je 0,17 až 0,37 hm.%. V závislosti na vyšší obsah 

manganu v oceli se stupňuje i obsah křemíku na 0,40 až 0,70 hm.%, v některých případech až 

na 1,5 hm.%. Křemík snižuje kritickou rychlost ochlazování více než nikl (ale méně než 

mangan), a tím zvyšuje prokalitelnost. Na druhou stranu snižuje tvářitelnost a obrobitelnost 

ložiskových ocelí [3].    

 

1.1.4 Nečistoty v ložiskových ocelích 

Za zásadní nežádoucí chemické prvky v ložiskových ocelích jsou pokládány: 

• síra, 

• fosfor, 

• kyslík, 

• dusík, 

• vodík. 

 

Existují i další chemické prvky (hliník, měď, nikl, molybden, vanad), které nepříznivě ovlivňují 

za určitých podmínek vlastnosti ložiskových dílů, ale nejedná se o významné činitele. 
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Síra 

Během výroby se do oceli dostává síra, a to z rud i z paliva. Výrobci ložiskové oceli se snaží 

udržovat obsah síry na minimální hranici, většinou do 0,020 hm.%. V oceli se síra vyskytuje      

ve formě sloučenin, v soustavě Fe-FeS tvoří téměř nerozpustný sulfid železnatý FeS. Tento 

sulfid se při teplotách 800 až 1200°C začíná tavit a způsobuje tzv. lámavost za červeného žáru.                  

Za pomocí manganu, který má větší afinitu k síře než železo, se výrobci oceli snaží převést síru 

na sulfid manganatý MnS. Sulfid manganatý má vysokou teplotu tavení 1620 °C a přechází          

do strusky. Výrobci ložiskové oceli se proto snaží udržovat mangan v přebytku k síře asi                      

v poměru 1:12 až 1:10, aby se zabránilo vzniku rizikového FeS. Síra má podobně jako fosfor 

velký sklon k odmíšení. Výrobci oceli pro valivá ložiska se snaží udržovat obsah síry                           

na minimální hranici, většinou do 0,020 hm.%. 

 

Fosfor 

Během výroby do oceli přechází fosfor, a to většinou ze železných rud. Zvyšuje tvrdost                            

a pevnost oceli. V ložiskových ocelích bývá přípustné maximální množství 0,025 hm.% až 

0,030 hm.%. Zvýšení obsahu fosforu mívá za následek zvýšené opotřebení, sníženou vrubovou 

houževnatost a pevnost v ohybu. V kombinaci se železem tvoří tvrdý, ale zároveň křehký fosfid 

železa Fe3P, který při tuhnutí segreguje na hranicích austenitických zrn a může být příčinou 

popouštěcí křehkosti.  

 

Kyslík 

Dalším nežádoucím prvkem, který do oceli přechází je kyslík. Přítomnost kyslíku v ložiskové 

oceli ve většině případů znamená výskyt oxidických vměstků jakoAl2O3, SiO2, FeO, MnO. 

V závislosti na zvyšování obsahu kyslíku se snižuje životnost ložiskových dílů. V moderních 

ložiskových ocelích se obsah kyslíku udržuje pod 0,001 hm.% [4]. 

 

Dusík 

Dusík se dostává do oceli z atmosféry. Jeho obsah závisí na typu výroby oceli. Obsah jakostních 

ocelí se pohybuje od 0,006 do 0,008 hm.% dusíku. V závislosti na snížení teploty se snižuje              

i rozpustnost dusíku v matrici a probíhá následné vylučování křehkého nitridu Fe4N, který 

způsobuje křehkost oceli. Za teplot okolo 300°C může vzniknout nitrid jiného prvku, což potom 

způsobuje tzv. lámavost za modrého žáru. 
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Vodík 

Zcela nežádoucím prvkem, který se dostává do oceli je vodík. Dostává se do ní z atmosféry, 

nebo může do oceli pronikat během některých technologických operací. Obsah vodíku závisí 

na podmínkách výroby oceli, ale nikdy by neměl překročit hranici 0,0001 hm.%. Vodík 

způsobuje křehkost oceli, ale bez zvýšení pevnosti. V matrici je velmi nebezpečný při poklesu 

teploty, kdy je omezena jeho rozpustnost a tlaky vylučujícího se vodíku mohou být vyšší než 

pevnost oceli a způsobit takzvané vodíkové praskání oceli. 

 

1.1.5 Nekovové vměstky a požadavky na čistotu oceli 

Nekovové vměstky výrazně ovlivňují kvalitu ložiskové oceli. Určující je jejich množství, 

velikost, tvar, chemické složení a jejich rozložení v oceli. Toto je ovlivňováno zejména 

technologií výroby oceli, způsobem tavby, čistotou výchozích surovin, způsobem dezoxidace 

a odlévání. Další zpracování, jako například tváření, má vliv na velikost, tvar a rozložení 

vměstků v oceli. Nekovové vměstky se akumulují na hranicích původních austenitických zrn. 

Díky nízkému bodu tání se některé vměstky natavují a způsobují vznik trhlinek. Indukují místní 

pnutí v matrici, neboť mají odlišnou teplotní roztažnost od okolní matrice a vzhledem                         

ke křehkosti některých typů vměstků, mohou být místem rozvoje trhliny v matrici. Nečistoty 

vznikají během procedury tavby a odlévání oceli. 

 

Vlastnosti nekovových vměstků a jejich obsah mají významný vliv na životnost valivých 

ložisek [5]. Pro jejich grafické znázornění a hodnocení se nejčastěji používají normy ASTM 

E45 [6]; DIN 50602 [7] a ISO 4967 [8]. 

 

Každá vyrobená ocel je ve větší nebo menší míře znečištěna nekovovými vměstky. 

Nekovové vměstky můžeme dle svého původu rozdělit na dvě skupiny:  

• endogenní vměstky -  produkty rafinačních a dezoxidačních pochodů, 

• exogenní vměstky - produkty agresivního působení oceli na žáruvzdorný materiál               

a oxidace ze vzduchu. 

 

Původ nekovových vměstků nejčastěji určuje:  

• rafinační struska v peci, 

• produkty dezoxidace a denitridace,  

• vyzdívka pecí,  

• odtavené částice klenby pece,  
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• nečistoty ve vsázkách.   

 

Oxidické vměstky jsou pozůstatkem dezoxidačních procesů. K odstranění kyslíku z oceli se 

většinou používá mangan, křemík a hliník. Proto se v ocelích vyskytují vměstky typu SiO2, 

Al2O3, MnO, Cr2O3. Jsou tvrdé a křehké při nízkých teplotách [9]. S rostoucí teplotou se 

zvyšuje jejich plasticita, která může dosáhnout až tvářitelnosti oceli. Oxidické vměstky zhoršují 

obrobitelnost, otupují obráběcí nástroje a snižují životnost ložiskových dílů. 

 

Hlinitanové vměstky jsou tvrdé, ostrohranné, nedeformovatelné útvary, rozdrobené do řádků. 

Mají nejvýznamnější vliv na životnost ložiskových dílů. Hliník je podstatný dezoxidační prvek. 

S nárůstem jeho koncentrace v oceli narůstá i výskyt hlinitanových vměstků.   

 

Obsah nekovových vměstků hlavně závisí na podmínkách výroby a odlévání oceli [10]. Existují 

i komplexní typy vměstků jako kombinace jednotlivých typů: křemičitano-hlinité, oxisulfidické 

vměstky apod. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout vysoké čistoty oceli je vakuové zpracování. 

Vakuové indukční tavení, kdy je kov přetavován ve vakuu, vede k odstranění plynných nečistot 

z oceli, a tím ke zkvalitňování oceli. Současně však dochází k nárůstu austenitického zrna                    

v porovnání s přetavováním na vzduchu. Zhrubnutí austenitických zrn zvyšuje riziko přehřátí 

oceli při následném tepelném zpracování. 

 

Dalším způsobem, jak dosáhnout vysoké čistoty oceli je elektrostruskové přetavení.               

V něm nedochází k výraznému snížení obsahu kyslíku v oceli, vměstky jsou zmenšeny, 

rovnoměrněji rozloženy a je podporováno jejich vyplouvání do strusky. Výraznějšího snížení 

výskytu sulfidických vměstků z vysokouhlíkových ocelí, určených pro ložiskové díly                    

lze dosáhnout použitím zásaditých strusek využívajících MgO a CaO.  

Poslední možností, jak dosáhnout vysoké čistoty oceli, je kvalitnější třídění kovového odpadu, 

který je určen k tavbě. 

 

1.1.6 Vliv nekovových vměstků na vlastnosti ložiskové oceli 

Nekovové vměstky v ložiskových ocelích mají vliv nejen na životnost součástí valivých 

ložisek, ale též na obrobitelnost, tvářitelnost a mechanické vlastnosti oceli, na velikost zrna, 

odolnost proti korozi aj. 
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Vliv na obrobitelnost 

Oxidické vměstky – křemičitany a hlinitany – zhoršují obrobitelnost, otupují obráběcí nástroje 

a snižují životnost ložiskových dílů, neboť jsou tvrdé a křehké. Projevují se                                           

až při dokončovacích operacích (broušení, superfinišování). Zde dochází k vytrhávání vměstků 

a tím k vzniku povrchových vad. 

 

Vliv na tvařitelnost 

Nekovové vměstky se většinou hromadí na hranicích původních austenitických                                  

zrn. Přítomnost sulfidu železnatého FeS způsobuje při teplotách 800 až 1200°C                             

tzv. lámavost za červeného žáru. Vliv obsahu síry je optimalizován dostatečným obsahem 

manganu. S výskytem sulfidů a oxidů na hranicích zrn souvisí lámavost za bílého žáru                        

při teplotách nad 1200°C. Tyto vznikají opět při zvýšeném obsahu síry a kyslíku. 

 

Vliv na mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti jsou ovlivňovány nekovovými vměstky a to tak, že vyvolávají v oceli 

místní pnutí, způsobují nestejnoměrné rozložení namáhání a jeho místní koncentraci. 

Necelistvost struktury se potom projevuje vrubovým účinkem. Sulfidy a křemičitany jsou 

tvárné. Oxidické vměstky jsou tvrdé a křehké. Díky tváření dochází ke změně vzhledu-dostávají 

protáhlejší tvar nebo jsou rozdrobeny do řádků ve směru tváření. Dochází k poklesu tažnosti             

a k rozdílům mechanických vlastností mezi podélným a příčným směrem. Globulární vměstky 

tuto anizotropii nevytvářejí. Nahromaděné vměstky na vycezeninách, hranicích zrn a souvislé 

řádky vměstků porušují celistvost materiálu a zmenšují jeho soudržnost. 

 

Vliv na trvanlivost 

Mikročistota je považována za nejvíce rozhodujícího činitele ovlivňující trvanlivost, životnost 

ložiskových dílů. Životnost je dána počtem cyklů do vzniku únavových jevů, které se projevují 

vydrolením materiálu. Tento jev se nazývá petting a je jedním z nejčastějších druhů poškození 

valivých ložisek. Dochází k němu díky vydrobení jednotlivých částic kovu z jeho pracovního 

povrchu a projevuje se důlky různých velikostí a tvaru. Na to mají největší vliv nekovové, tvrdé, 

ostré, nedeformovatelné řádkovité vměstky. Méně škodlivé jsou plastické křemičitany                         

a nejméně sulfidy. 
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1.1.7 Požadavky na makrostrukturu ložiskových ocelí 

Dalším činitelem, který významně ovlivňuje životnost ložiskové oceli je makrostruktura. Lom 

vzorků kalené ložiskové oceli musí být jemnozrnný, bez trhlinek, pórů, ředin, hrubých vměstků 

a vycezenin.    

 

Směr vláken ložiskových ocelí   

Velký význam pro životnost má směr vláken vystupujících na povrch oběžné dráhy valivého 

ložiska. Směr vláken je ovlivněn tvářením chemicky nestejnorodých dendritů a uspořádáním 

nekovových vměstků. Minimální životnost mají ložiskové díly, jejichž úhel výstupu vláken               

s funkční plochou je 40 až 50°. Nejvýhodnější průběh vláken je rovnoběžně s tvarem povrchu 

oběžné dráhy. Z tohoto důvodu je třeba věnovat maximální pozornost výběru vhodného 

polotovaru pro každou technologii a typ valivého ložiska. 

 

1.1.8 Požadavky na mikrostrukturu ložiskových ocelí 

Následujícím výchozím předpokladem k finálnímu dosažení ložiskových dílů majících 

požadované vlastnosti je homogenita oceli a s ní související rovnoměrné rozložení karbidů 

v matrici. 

 

Karbidická řádkovitost 

Řádkovité uspořádání karbidů negativně ovlivňuje jak procesy výroby, tak i kvalitu finálního 

ložiskového dílu. Karbidická řádkovitost komplikuje obrábění, neboť po kalení se v okolí 

karbidických řádků vyskytuje vyšší obsah zbytkového austenitu. Nerovnoměrně vyloučené 

karbidy po kalení mající odlišné fyzikální vlastnosti negativně ovlivňují životnost. 

 

Vznik karbidické řádkovitosti 

Karbidická řádkovitost vzniká již při procesu tuhnutí oceli. Při procesu tuhnutí oceli se tvoří 

dendrity a mezidendritická pásma se obohacují o segregační prvky. Stupeň segregace daného 

prvku je vyjádřena poměrem největší koncentrace prvku v mezidedritických pásmech                    

k nejmenší koncentraci téhož prvku v dendritech. Uvnitř ingotů je segregace větší než                    

v povrchových vrstvách. Segregace jsou tvořeny zejména eutektickými a sekundárními 

karbidy. Po tváření jsou dendrity i mezidendritická pásma protažena ve směru tváření. Pokud 

kalenou ocel po austenitizaci ochladíme nižší rychlostí, dojde k sekundární karbidické 

řádkovitosti. Příčinou toho jsou různé hodnoty kritické ochlazovací rychlosti v matrici, 

ovlivněné právě rozdílnou koncentrací segregujících prvků. 
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Karbidické síťoví   

Karbidické síťoví je nerovnoměrné rozložení karbidických fází na hranicích zrn. Díky němu 

může dojít k porušení kovu po hranicích zrn a klesá vrubová houževnatost. 

 

Vznik karbidického síťoví   

Na vznik karbidického síťoví mají velký vliv technologické podmínky při tavení, odlévání, 

krystalizaci a tváření oceli.  Jedním z nejvýznamnějších vlivů je chemické složení. Stupeň 

karbidického síťoví zvyšuje obsahu uhlíku a chrómu, přičemž uhlík působí intenzivněji než 

chróm.  

Dalším významným vlivem je ochlazovací rychlost po tváření. Platí zde přímá úměra-čím je 

ochlazování oceli pomalejší, tím je vyšší teplota, při níž se vylučuje karbidické síťoví                       

a tím i narůstá velikost karbidů. Karbidy se začínají vylučovat asi při teplotě 850°C a nejvyšší 

vylučování je při 700 až 750°C.    

 

Zabránění vzniku karbidického síťoví   

Vzniku karbidického síťoví lze zabránit rychlým ochlazením v teplotním intervalu                      

850 až 700°C. Tento způsob však nemusí stačit k zabránění vzniku karbidického síťoví                    

v místech, kde je vyšší obsah uhlíku a chrómu, nebo v okolí karbidických vycezenin. 

Vycezeniny by měly být předem odstraněny homogenizačním žíháním nebo prodlouženým 

ohřevem. 

 

1.1.9 Požadavky na jakost povrchu 

Povrchové vady 

Povrch válcovaných tyčí a trubek by neměl obsahovat přeložky, trhliny nebo šupiny. Všechny 

tyto vady je nutné odstraňovat obráběním zvýšeného přídavku materiálu, a to je neekonomické.   

 

Hloubka oduhličené vrstvy   

Oduhličení je ochuzení povrchové vrstvy materiálu o uhlík do určité hloubky. Vzniká                        

při ohřevu, válcování a žíhání naměkko, kdy není zajištěna ochranná atmosféra. Odstranit 

oduhličenou vrstvu můžeme jenom třískovým obráběním (soustružení, broušení). 

 

1.1.10 Charakteristika ložiskové oceli 100Cr6 

Ve světě je ložisková chromová ocel 100Cr6 nejvíce používanou ocelí na výrobu ložiskových 

dílů. Její označení se v jednotlivých zemích liší. V České republice je označena dle ČSN              
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jako 14109. V Evropě ji najdeme pod zkráceným označením 100Cr6 dle DIN.                        

V USA je známa jako 52100 dle AISI.  

 

Je představitelem oceli, se kterou jsou srovnávány veškeré další druhy ložiskových slitin. 

Chemické složení ložiskové chromové oceli je uvedeno v tabulce 1. Základní mechanické 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tab. 1 Chemické složení ložiskové oceli 100Cr6 dle ČSN 41 4109 [hm.%] [11]. 

C Mn Si Cr Ni Cu Ni+Cu P S 

0,90-1,1 0,30-0,50 0,15-0,35 1,30-1,65 max. 0,30 max. 0,25 max. 0,50 max.0,027 max. 0,030 

 

 

Tab. 2 Základní mechanické vlastnosti ložiskové oceli 100Cr6 v žíhaném stavu dle ČSN 41 

4109 [11]. 

Polotovar Tvrdost [HB] Mez kluzu Re [MPa] Pevnost v tahu Rm [MPa] Tažnost A5 [%] 

Předvalky, výkovky, tyče 

válcované za tepla 

 

max. 210 441 608-726             18 

Bezešvé trubky tváření za tepla 

 

max. 220 - 608-726             18 

Tyče a dráty tažené za studena max. 225 441 625-765             18 

 

 

Výroba ložiskové oceli 100Cr6 

Vzhledem k vysokým nárokům na kroužky a tělíska valivých ložisek patří ocel pro tyto součásti 

k nejnáročnějším nejen při výrobě, ale i při tváření a tepelném zpracování. Ocel 100Cr6 je 

definována normou ČSN 41 4109 [11] a označena jako chromová ocel 14 109. Splnění nároků, 

které jsou kladené na výrobu kvalitních ložisek, jsou podmíněny dokonalou kvalitou oceli                 

a polotovaru. Musí splňovat jak požadavky na chemické složení, strukturu, tvrdost, vměstky, 

ale i na maximální přípustnou hloubku povrchových vad a rozměrových tolerancí polotovaru. 

 

Jednou z metod výroby chromové oceli v ocelárnách je tavení v kyslíkovém konvertoru. Další 

způsob výroby oceli je tavba ocelového šrotu v indukčních obloukových pecích. Tato metoda 

bývá nejčastěji používána. Kvalita ocelového šrotu je přímo úměrná kvalitě ložiskové oceli. 

Z tohoto důvodu by měly použité slitiny železa obsahovat co nejméně nežádoucích prvků jako 

je olovo, titan, cín a bór.  
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Čím dál větší zvyšování produktivity a kladení vyšších požadavků na jakost ložiskové oceli 

vede k vývoji dalších metalurgických operací označených jako sekundární metalurgie. 

Sekundární metalurgie má přímý vliv na konečné chemické složení, čistotu, a tedy celkové 

metalurgické kvality tavby. 

 

Hlavním účelem sekundární metalurgie je: 

• míchání a homogenizace, 

• odkysličení, 

• odsíření, 

• další odplynění (vodík, dusík), 

• úprava chemického složení dle stanovené tolerance. 

 

Po fázi sekundární metalurgie a dosažení stanovené jakosti je ložisková ocel odlévána. 

V minulosti se při odlévání používal spíše diskontinuální způsob odlévání do kokil (ingoty). 

Tento způsob je čím dál častěji nahrazován kontinuálním litím a je upřednostňován z důvodů 

zvýšení produktivity, kvality a redukci tvorby vměstků. Nelze opomenout také významné 

úspory energií. 

 

Tekutá ložisková ocel se z konvertoru odlívá do licí pánve, poté se přepraví k mezipánvi,                  

a zde je po dosažení stanovené teploty přelita. Následně je ocel lita do krátké chlazené formy 

(krystalizátoru). Tato forma dává kovu žádaný profil. V konečné fázi dochází k dochlazování 

v zóně sekundárního chlazení tak, aby ztuhlo i tekuté jádro. Úplně posledním krokem                       

je nařezání materiálu kyslíkovým hořákem na požadovanou délku. 

Poté přichází na řadu válcování trubek/tyčí nebo válcování drátu za tepla. Toto probíhá 

v několika fázích. Dále ještě může následovat válcování za studena. Výsledným úkolem                 

je získat rozměrově správný polotovar bez povrchových vad. 

 

 

Popis ložiskové oceli 

Ložisková ocel je dodávána v několika formách. Jednou z forem jsou trubky a tyče za tepla 

válcované nebo i za studena tažené. Dalšími formami jsou výkovky nebo dráty. Formu dodání 

určuje požadovaný výrobek – ložiskový kroužek nebo valivé tělísko.  
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Mikrostruktura oceli po válcování je perlitická se sekundárním cementitem vyloučeným                  

po hranicích austenitických zrn [4]. Mikrostrukturu polotovarů by měla tvořit zrnitá perlitická 

struktura po sferoidizačním žíhání, která je vhodná pro obrábění a další typy výroby 

ložiskových dílů [11]. Jemné zrnité karbidy ve feritické matrici by měly být pravidelně 

rozptýleny. 

 

2. Tepelné zpracování oceli 14 109 

 

Tepelné zpracování zde představuje řízení chemických, strukturních a fázových přeměn 

materiálu. Cílem je dosažení kvalitních výrobních, ekonomických a užitných vlastností 

ložiskových dílů. Tohoto se dosáhne zejména díky polymorfii železa. Jeho průběh je 

ovlivňován několika prvky: chemickým složením oceli, technologickými procesy, 

ekonomickými kritérii, a hlavně požadavky na hotový produkt. Ložiskový díl v této etapě                        

již prošel tzv. měkkými operacemi obrábění (soustružení, frézování, vrtání) a pokračuje 

následnými operacemi tvrdého obrábění (broušení, soustružení za tvrda). Aby k tomuto mohlo 

dojít, musí ložiskový díl projít tepelným zpracováním.   

 

2.1 Tepelné zpracování  

Tepelné zpracování je u ložiskových ocelí nenahraditelné. Díky řízení tepelných změn 

materiálu dochází ke změnám vlastností materiálu. Nejvíce používaným sekundárním tepelným 

zpracováním ložiskových dílů je přímé, povrchové kalení a popouštění.     

 

2.2 Chemicko-tepelné zpracování  

Podstata chemicko-tepelného zpracování spočívá v působení vhodného prostředí na povrch 

součásti. Díky jeho účinku se mění chemické složení materiálu. Ke změnám struktury                       

a vlastností materiálu dochází nejen změnami chemického složení, ale i v některých případech  

tepelným zpracováním.  

 

Přenos hmoty mezi reakčním prostředím a materiálem probíhá třemi způsoby: 

• přechod látky z prostředí do materiálu (např. cementace, nitridace), 

• přechod látky z materiálu do reakčního prostředí (např. odstranění vodíku), 

• přechod látky obousměrný mezi materiálem a reakčním prostředím (např. kalení 

    v ochranné atmosféře). 
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V ložiskové praxi je nejvyužívanějším procesem cementování povrchových vrstev, po kterém 

následuje kalení a nízkoteplotní popouštění.    

 

Parametry tepelného zpracování musí odpovídat požadovaným výsledným specifikacím.                  

V případě kalení je to odpovídající tvrdost, velikost zrna, rovnoměrné vyloučení karbidů                      

a obsah zbytkového austenitu. Nepřípustný je hrubý martenzit, velké množství zbytkového 

austenitu, karbidické síťoví a tvorba hrubých karbidů na oběžných drahách ložiskových 

kroužků. Oduhličení je na funkčních plochách ložiskových kroužků neakceptovatelné. 

Technologie výrobních postupů musí být navržena tak, aby k oduhličení povrchových vrstev 

nedošlo anebo bylo odstraněno obráběním. Totéž platí pro nepřípustnou oxidaci po hranicích 

zrn. Výrobní technologie musí také brát v úvahu deformace a změny velikosti způsobené 

tepelným zpracováním.  

 

2.3 Žíhací struktura   

Jedná se o výslednou strukturu žíhání oceli pro výrobu ložisek. Optimální strukturu tvoří 

jemnozrnný globulární perlit se stejnoměrně velkými karbidy. Lamelární perlit ve struktuře má 

negativní vliv na obrobitelnost, a tím pádem zvyšuje riziko vzniku trhlin. Platí tedy, že je-li            

ve výchozí struktuře lamelární perlit, potom ve struktuře po kalení zůstává zbytkový austenit. 

Zbytkový austenit ve struktuře po kalení snižuje strukturní i objemovou stálost matrice. Stejně 

tak nepřípustné po žíhání jsou shluky jemných globulárních karbidů. Globulární karbidy mají 

dobrou rozpustnost a při následné austenitizaci by se značně zvýšila koncentrace uhlíku                       

v místech těchto shluků.    

 

Optimální výchozí kalicí struktura   

Ocel po žíhání je často rozdělována na několik skupin dle velikosti karbidů a globulí perlitu. 

Výhodnější pro kalení, ale zato hůře obrobitelná, je jemnozrnná struktura karbidu Fe3C.                

Při kalení musí uhlík v průběhu výdrže na kalicí teplotě nadifundovat do austenitu tak,               

aby byl uhlík rovnoměrně rozložen v celé základní hmotě.  

Jemnozrnná struktura zaručí, že při následné austenitizaci je rozpuštěno více uhlíku                          

a legujících prvků. Tyto zaručí vyšší tvrdost a prokalitelnost. V případě hrubozrnné struktury 

(velké karbidy, daleko od sebe) musí být materiál déle na kalicí teplotě, aby došlo k zhrubnutí 

kalicí struktury. Nedostačující doba následně znamená nerovnoměrné rozložení uhlíku                 

ve struktuře. Po ochlazení a tvorbě martenzitu, může vlivem rozdílných objemů v matrici 

docházet k vzniku mikroskopických pnutí a následných trhlin.  
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Výchozí struktura pro kalení, která je optimální, je velmi jemný globulární perlit bez zbytků 

nedostatečně sferoidizovaných lamel a shluků velmi jemných karbidů, který zaručuje vysokou 

tvrdost po kalení.  

 

2.4 Kalení a popouštění ložiskových ocelí 

Pro dosažení požadovaných technologických vlastností ložiskových dílů jsou díly kaleny                

a popouštěny. Kalením dosáhneme vysoké tvrdosti, odolnosti vůči otěru apod. Popouštěním 

naopak snižujeme pnutí a křehkost oceli po předchozím kalení a zajistíme tak rozměrovou 

stabilizaci. Požadované vlastnosti konečného ložiskového dílu jsou dány nejenom výchozím 

stavem materiálu, ale zejména i následným tepelným zpracováním, jako je kalení a popouštění.    

 

2.4.1 Kalení 

Ohřev na austenitizační teplotu 

Rychlost ohřevu ovlivňuje deformace dílu. Součásti jednoduchého tvaru a malého průřezu 

nepodléhají deformaci v důsledku velké rychlosti ohřevu tak, jako složité součásti velkého 

průřezu. Deformace lze redukovat pomalejším ohřevem, jenž zaručí plynulé vyrovnání teploty 

po celém průřezu dílu. Ložisková ocel má v důsledku vyššího obsahu chrómu nižší tepelnou 

vodivost než standardní uhlíková ocel. Způsob ohřevu ovlivňuje oduhličení a okujení. 

Nejlepších výsledků se dosahuje při použití indukčního ohřevu v ochranné atmosféře.   

 

Austenitizace 

Hlavními faktory austenitizace jsou kalicí teplota a prodleva na této teplotě. Cílem austenitizace 

je přeměna výchozí heterogenní feriticko-cementitické struktury na homogenní austenitickou 

strukturu. Základem výchozí struktury po žíhání je perlit.  

 

Perlit je tvořen feritickou hmotou a karbidy cementitového typu, v nichž je část železa 

nahrazena chrómem a manganem. Transformace probíhá difúzí v rozmezí teplot Ac1 až Acm 

(kalicí teploty). Zárodky austenitu se tvoří zejména na hranicích feritických zrn. Nadeutektoidní 

karbidy se zcela rozpouštějí až nad teplotou Acm, takže struktura po překrystalizaci není úplně 

homogenní. Kalicí teploty se volí na základě teploty přeměny α → γ dané ložiskové oceli. 

Prodleva se volí podle průřezu. Musí být tedy zaručeno převedení feritické matrice                                

na austenitickou a dostatečné rozpuštění karbidů. Větší vliv na austenitizaci má teplota. 
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Teplota austenitizace 

Výběr teploty austenitizace se řídí nutností získat v austenitu před kalením optimální 

koncentraci uhlíku a v menší míře chrómu a manganu. Dostatečná koncentrace uhlíku                          

v austenitu zajistí dostačující tvrdost a požadovanou mikrostrukturu po kalení.    

 

S nárůstem velikosti součástí narůstá i teplota kalení. Procesy kalení s rychlejším ochlazováním, 

jako například do vody, vyžadují nižší minimální kalicí teploty. Velikost austenitického zrna 

má velký význam na výsledek přeměny [12].    

 

Prodloužení prodlevy na teplotě ohřevu tak, že se soustava snaží přejít do termodynamicky 

stálejšího stavu, vede k zvětšování austenitického zrna. Nejjemnější austenitické zrno vzniká      

z výchozího jemného zrnitého perlitu. Lamelární perlit dává hrubší austenitické zrno, jenž dále 

narůstá s hrubostí výchozí struktury. 

 

Doporučené teploty austenitizace:  

• 820 až 840°C pro ocel 100Cr6 a ochlazování v oleji, 

• 810 až 830°C pro ocel 100CrMn6 a ochlazování v oleji, 

• pro ochlazování do vody se doporučují teploty o 20 až 30°C nižší. 

 

Prodleva na austenitizační teplotě   

Největší podíl disperzních karbidů se rozpustí hned po dosažení austenitizační teploty. Prodleva 

má zajistit vyrovnání teploty po celém průřezu dílu a také následující plynulé rozpouštění 

uhlíku a dalších legujících prvků. Volba prodlevy je závislá na tvaru, hmotě součásti a způsobu 

ohřevu.    

 

Martenzitická přeměna 

Martenzitická přeměna nastává pod teplotou Ms (počátek martenzitické přeměny). Jedná se              

o změnu krystalografické mřížky na tetragonální prostorově centrovanou mřížku martenzitu. 

Takto vzniká metastabilní struktura martenzit, což je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α. 

Tato fáze je hlavní součástí struktury kalené ložiskové oceli. K dosažení martenzitické struktury 

je potřeba ochlazovat austenitizovanou ložiskovou ocel pod teplotu Ms takovou rychlostí, aby 

nezačaly vznikat difúzní struktury jako bainit nebo perlit. Tuto rychlost označujeme jako 

kritickou rychlost kalení.  
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Pro popis procesu rozpadu austenitu se používají diagramy IRA (izotermický rozpad austenitu) 

a ARA (anizotermický rozpad austenitu). Tyto diagramy formulují závislost času a teploty, 

potřebných pro začátek a konec rozpadu austenitu. S rostoucím obsahem chrómu se                               

u ložiskových ocelí zpožďuje počátek perlitické a bainitické přeměny, zvyšuje se prokalitelnost, 

což je způsobeno snížením kritické rychlosti ochlazování. Na obrázku 1a je zobrazen vliv 

slitinových prvků na polohu křivky IRA diagramu a polohu bodu Ms. Na obrázku 1b je 

zobrazeno zdvojení křivky IRA diagramu vlivem karbidotvorných prvků. 

 

   
Obr. 1a Vliv slitinových prvků na polohu  Obr. 1b Zdvojení křivky IRA diagramu 

křivky IRA diagramu a polohu bodu Ms.  vlivem karbidotvorných prvků. 

 

Izotermický rozpad austenitu   

Diagramy IRA se používají například u termálního kalení ložiskových ocelí, kde rozpad 

austenitu probíhá po delší době. Diagram popisuje teploty, a právě i prodlevu, která zajišťuje 

vyrovnání teploty na povrchu a uvnitř jádra dílu a následné ochlazení do oblasti martenzitu. 

Tento proces nazýváme termálním kalením a podstatně snižuje deformace po kalení. Diagramy 

IRA je možno použít i pro izotermické zušlechťování, kdy je prodleva delší a teplota je 

stanovená tak, aby se dosáhlo bainitické přeměny. I když ocel 100Cr6 není nejvhodnějším 

materiálem pro izotermické kalení, provedené testy prokazují, že touto kombinací lze 

dosáhnout výborných výsledků [13].   

 

Anizotermický rozpad austenitu   

Diagramy ARA jsou užívány častěji, protože plynulé ochlazování je součástí standardního 

tepelného zpracování ložiskových dílů. V diagramech je pro jednotlivé křivky ochlazování  
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a výsledné mikrostruktury uvedena tvrdost HV. Na obrázku 2 je ARA diagram ložiskové oceli 

14 109, austenitizační teplota 860°C, vel.zrna 7 až 8, výchozí stav vzorku – žíháno na měkko.   

 

Obr. 2 ARA diagram ložiskové oceli 14 109, 1,0 hm.% C + 0,30 hm.% Mn + 0,28 hm.% Si  

+ 1,70 hm.% Cr + 0,20 hm.% Ni + 0,15 hm.% Cu. [9] 

 

Na obrázku 3 je ARA diagram ložiskové oceli 14109, austenitizační teplota 1050°C, vel. zrna 

4, výchozí stav vzorku – žíháno na měkko.    

 

Obr. 3 ARA diagram oceli 14109, 1,04 hm.% C + 0,33 hm.% Mn + 0,26 hm.% Si + 1,53 hm.% 

Cr. [9] 
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Při srovnání ARA diagramů oceli 14109 s rozdílnou austenitizační teplotou a chemickým 

složením (obrázek 2 a 3) jsou zřetelné rozdíly v polohách jednotlivých strukturních oblastí              

a poloze teploty Ms. U ARA diagramu s austenitizační teplotou 1050°C (obrázek 3) je oblast 

vzniku perlitu posunuta k delším časům a poloha Ms k nižším teplotám ve srovnání s ARA 

diagramem s austenitizační teplotou 860°C a odlišným chemickým složením (obrázek 2).    

 

Prokalitelnost   

Rozdíly v prokalitelnosti ocelí jsou zřejmé z polohy pásů prokalitelnosti. Na obrázku 4 a 5 jsou 

znázorněny pásy prokalitelnosti ložiskové oceli 14 109 a 14 209. Je zřejmé, že ložisková ocel 

14 209 s větším obsahem Mn a Si, jež je využívána pro výrobu ložiskových kroužků větších 

průřezů, dosahuje lepší prokalitelnosti v porovnání s ložiskovou ocelí 14 109.   

 

 
Obr. 4 Pás prokalitelnosti oceli 14 109. [9]             Obr. 5 Pás prokalitelnosti oceli 14 209. [9] 

 

Ochlazování z austenitizační teploty   

Ochlazování z austenitizační teploty slouží u ložiskových ocelí k dosažení martenzitické 

struktury. Rychlost ochlazování musí být vyšší než kritická, aby se zabránilo vzniku perlitické 

nebo bainitické struktury. Avšak příliš velká rychlost ochlazování může vést k vzniku vyššího 

tepelného pnutí mezi povrchem a jádrem dílu, a to může vést až k vzniku trhlin. S nárůstem 

obsahu chrómu a zvyšující se teplotou austenitizace ložiskové oceli se snižuje kritická rychlost 

ochlazování.   

 

Ochlazovací prostředí 

Účinnost ochlazovacího prostředí závisí na různých faktorech jako tepelné vodivosti, měrném 

teplu, výparném teplu, viskozitě kalicího prostředí aj. Pro kalení ložiskových tělísek se používá 
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ochlazování ve vodě. Průběh ochlazování je velmi rychlý. V oblasti vyšších teplot brání 

ochlazování vrstva plynů kolem součásti, tzv. parní polštář. Tvorbě parního polštáře se snažíme 

zabránit cirkulací chladícího média. Po rozpadnutí vrstvy par nastává údobí varu s nejprudším 

teplotním spádem a poté údobí proudění kapaliny. 

 

Nejrozšířenější při kalení ložiskových dílů je ochlazování v oleji. Je zde menší riziko vzniku 

trhlin než u kalení do vody. Bod varu u olejů je o 150 až 300°C vyšší než u vody. Ochlazovací 

účinek je u olejů ve všech fázích nižší než u vody. Zejména u nižších teplot je průběh 

ochlazování výrazně nižší. Ochlazování do oleje způsobuje menší teplotní spád mezi povrchem 

a jádrem kalené součásti, a tím pádem snižuje riziko vzniku trhlin. Ochlazování v roztocích solí 

má výhodu, že se netvoří parní polštář kolem kaleného dílu. Vodné roztoky solí mají vysoký 

bod varu lázně. Nejčastěji se používá solný roztok AS140 (KNO3 + NaNO2). Větší přídavek 

vody zmenšuje ochlazovací účinek. Ochlazování je velmi stejnoměrné, až lineární v závislosti 

na čase. Cirkulací se zvyšuje ochlazovací účinek, stejně jako u ostatních ochlazovacích médií. 

 

Vliv legujících prvků na proces kalení 

Chróm do obsahu 1 hm.% zvyšuje stálost austenitu hlavně v oblasti perlitické přeměny a tím 

snižuje kritickou rychlost ochlazování. Snížení kritické rychlosti ochlazování zvyšuje 

prokalitelnost. Podobně jako chróm, ale méně intenzivně působí na prokalitelnost nikl.  

 

Nikl však taktéž zvyšuje obsah zbytkového austenitu v oceli. Po kalení z teploty 850°C se 

přidáním 1 hm.% niklu zvýší obsah zbytkového austenitu z 12 na 15 hm.%. Zbytkový austenit 

je v ložiskových ocelích nežádoucí. Snižuje tvrdost po kalení a popouštění a zhoršuje 

rozměrovou stabilitu. Vyšší obsah manganu ve spojení se zvyšujícím se obsahem chrómu také 

velmi významně zvyšuje prokalitelnost.  

 

Dalším příznivým prvkem s ohledem na prokalitelnost ložiskové oceli je molybden. Tento je 

často využíván v ložiskové oceli 1 hm.% C + 1 hm.% Mn + 1,5 hm.% Cr, kde se přidáním 0,30 

hm.% Mo zvýší prokalitelnost z kalicí teploty 830°C o 54%. Se zvyšující se kalicí teplotou                   

a obsahem molybdenu roste i prokalitelnost. Další, ale už ne tak výrazný, pozitivní vliv mají 

prvky jako křemík, vanad, titan, zirkon. 
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Zbytkový austenit 

Zbytkový austenit je v zakalené ložiskové oceli primárně nežádoucí strukturní součástí, protože 

snižuje tvrdost a vlivem rozpadu je příčinou rozměrové nestability součásti. Vzniká                            

při ochlazování z austenitizační teploty rychlostí větší než kritickou. Mikrostruktura se potom 

skládá z martenzitu, karbidické fáze a určitého množství nepřeměněného zbytkového austenitu. 

Jeho obsah kolísá od 4 do 20 hm.% [3].  

 

Přeměna austenitu na martenzit není procesem izotermickým, protože probíhá v rozmezí teplot 

Ms a Mf. Proces rozpadu austenitu na martenzit probíhá při ochlazování pod teplotou Ms.                     

V případě, že teplota zůstane konstantní, proces rozpadu se zastaví. Poté pokračuje                              

až po poměrně značném snížení teploty. Každé zastavení přeměny austenitu na martenzit               

nad teplotou Mf způsobuje stabilizaci austenitu. Měrný objem martenzitu je větší než austenitu 

a v důsledku toho při přeměně vzniká ve zbylém austenitu vnitřní napětí, které je po dosažení 

teploty Mf již tak velké, že tento tlak zabrání další objemové změně a zbytkový austenit se 

nepřemění na martenzit. 

 

Významný vliv na množství zbytkového austenitu má i výchozí mikrostruktura. Lamelární 

perlit zajišťuje dobrou rozpustnost uhlíku a legujících prvků v austenitu, a tím snižuje kritickou 

rychlost ochlazování. Toto způsobuje větší množství zbytkového austenitu v oceli než v případě 

výchozí mikrostruktury z globulárního perlitu. Množství zbytkového austenitu také redukují 

nižší teploty ochlazovacího prostředí. U vysoce přesných ložisek, aby se dosáhla maximální 

stabilizace rozměrů, se do 30 minut po zakalení díly zchladí na -60 až -70°Ca ponechají se                  

na této teplotě 30 minut [3].  

 

Minimálního množství zbytkového austenitu je možné dosáhnout dochlazením na teploty                

-196°C. Kompletní přeměny na martenzit však nelze nikdy dosáhnout a v kalené ložiskové oceli 

zůstane vždy až 4 hm.% zbytkového austenitu. Vyšší obsah zbytkového austenitu                                    

v povrchových vrstvách oceli 100Cr6 však v některých případech může značně zlepšit odolnost 

proti opotřebení [14]. Tohoto je dosaženo plastickou deformací za provozu ložiska, kdy 

povrchové vrstvy oběžné dráhy ložiska s vyšším obsahem zbytkového austenitu se díky 

plastické deformaci změní na martenzit. Toto zvyšování tvrdosti „za provozu“ zvyšuje tlakové 

napětí v povrchových vrstvách, přispívá ke snížení rychlosti růstu tvořících se zárodků trhlin           

a zvyšuje tak odolnost proti opotřebení.    
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2.4.2 Popouštění 

Účelem popouštění je snížení vnitřního pnutí a rozměrová stabilizace. Po kalení vznikne 

heterogenní, metastabilní mikrostruktura tvořená martenzitem, karbidickou fází a zbytkovým 

austenitem. Cílem popouštění je přechod metastabilní mikrostruktury ke stabilnějšímu stavu. 

Tento závisí na difúzi atomů uhlíku z přesycené mřížky železa α a přeměně zbytkového 

austenitu. Nejméně stabilní složkou struktury je tetragonální martenzit po zakalení. Platí zde 

přímá úměra, že je tím stabilnější, čím nižší je teplota jeho vzniku.  

 

Rychlost přechodu roztoku na stabilnější formu je dána chemickým složením oceli, teplotou     

a dobou. Přeměna tetragonální mřížky na mřížku kubickou probíhá poměrně rychle, ale je 

snižována s rostoucím obsahem uhlíku.  

 

Výsledná tvrdost po popouštění je přímo úměrná na výchozí tvrdosti po kalení, popouštěcí 

teplotě a době popouštění.    

 

2.4.3 Rozměrové změny po tepelném zpracování 

Při kalení ložiskových dílů dochází v různých objemech, teplotních a časových fázích                    

ke strukturním změnám, které jsou příčinou vzniku vnitřních pnutí.    

 

Vnitřní pnutí můžeme rozdělit na:   

• tepelná pnutí, 

• strukturní pnutí.   

 

Tepelná pnutí vznikají vlivem rozdílu teplot mezi povrchem a jádrem dílu. Převažující roli zde 

má rychlost ochlazování při kalení. V menší míře potom pnutí ovlivňuje nerovnoměrnost 

ohřevu dílů a způsob jejich ukládání v procesu tepelného zpracování.  

 

Strukturní pnutí vznikají vlivem rozdílných objemů fází. Strukturní změny při kalení ložiskové 

oceli způsobují následující objemové změny. Při ohřevu se perlit mění v austenit a tím dochází 

ke smrštění. Při další přeměně austenitu na martenzit dochází k zvětšení objemu. Pro ložiskové 

oceli typu 1 hm.% C + 1,5 hm.% Cr je celková změna objemu okolo 0,12%. Rozměrové 

deformace také závisí na karbidické řádkovitosti. Čím větší je karbidická řádkovitost, tím větší 

je deformace ve směru vláken.    
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2.4.4 Stabilizace rozměrů   

Strukturní a objemová stabilita po ukončeném tepelném zpracování je pro ložiskové díly velice 

důležitá. Tyto změny jsou v porovnání se změnami probíhajícími při tepelném zpracování o řád 

nižší. Rozhodující vliv na stabilitu má obsah zbytkového austenitu. Nárůst délkové změny klesá 

s vyšší teplotou popouštění. Rozměrová stabilita neznamená absolutní stálost rozměrů,                   

ale přípustný stav pro provozní podmínky. Provozní podmínky ložiskových dílů se považují         

za normální, jestliže provozní teplota nepřesáhne 100°C.  

 

3. Struktura a mechanické vlastnosti oceli 14 109 po kování                

a tepelném zpracování 

 

Ložisková chromová ocel je nejvhodnější volbou pro dosažení požadované pevnosti, 

obrobitelnosti, odolnosti proti únavě, houževnatosti, vysoké tvrdosti a dalších optimálních 

mechanických vlastností. Matrice finálního produktu po tepelném zpracování se většinou 

skládá z výšeuhlíkového martenzitu, obsahujícího primární karbidy a 5 až 10 hm.% zbytkového 

austenitu [1]. Tvrdost se pohybuje od 60 do 64 HRC. Vliv jednotlivých postupů tepelného 

zpracování na strukturu ložiskové oceli 14 109 je uveden na obrázku 6 až 21. 

 

Tab. 3 Tepelné zpracování oceli 14 109 pro valivá ložiska 

Ocel 
Kování Žíhání na měkko Kalení Kalení 

Popouštěn
í 

°C °C ochlaz. 
tvrdost 

HB °C ochlaz. 
tvrdost 

HR  °C 

14 109 1 050/850 
720/78

0 
pec 

max. 
225 

790/820                      
820/840 

voda          
olej 

min. 62 150/170 

    

 

    

Obr. 6 Struktura po tváření ze správné   Obr. 7 Struktura po tváření ukončeného 

teploty rychle ochlazeno (vodní sprchou)   při vyšší teplotě. Po tváření rychle  

20 µm 20 µm 
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na teplotu 700°C, potom pomalu    zchlazeno (vodní sprchou) do teploty  

ochlazeno ve vychlazovací jámě    600°C a dále ochlazeno pomalu ve 

nebo peci. Výsledkem je jemný   vvychlazovací jámě nebo peci. Výsledkem 

 lamelární perlit. [9]     jsou větší zrna hrubého lamelárního 

       perlitu. [9] 

 

    

Obr. 8 Struktura po tváření ukončeného  Obr. 9 Struktura po tváření ochlazeno ve  

 při správné teplotě, ale pomalu ochlazeno.  vodě na nízkou teplotu. Chyba při řízeném 

 Výsledkem je lamelární perlit. Na hranicích ochlazování. Střed tyče. Výsledkem je  

 zrna je vyloučeno souvislé karbidické  velmi jemný lamelární perlit a velký podíl 

síťoví. [9]      zbytkového austenitu. [9] 

 

    

Obr. 10 Struktura po normalizačním žíhání  Obr. 11 Struktura po správném žíhání. 

z teploty 940°C, rychle ochlazeno vodní  Žíháno při 760°C, 4 hodiny výdrž, 

 sprchou. Výsledkem je velmi jemný lamelární  ochlazeno v peci rychlostí 15°C za hodinu 

perlit. [9]      do 650°C, potom ochlazeno na vzduchu. 

       Způsob žíhání vhodný pro stacionární 

       pece. Výsledkem je lobulární perlit,  

       karbidy střední velikosti dokonale 

       sferoidizované a dobře dispergované. [9] 

20 µm 20 µm 

20 µm 20 µm 
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Obr. 12 Struktura po správném žíhání.  Obr. 13 Struktura po nedostatečném 

Austenitizace810°C, výdrž 2 hodiny a  žíhání. Po nedostatečném rozpadu rychle 

rozpad v rozmezí teplot 750 až 650°C  ochlazeno. Výsledkem je jemný  

po dobu 8 hodin. Optimální způsob   globulární perlit a tmavá místa 

žíhání v průběžných pecích. Výsledkem  troostitu. [9] 

je globulární perlit. Jemné karbidy dokonale 

sféroidizované a stejnoměrně velké. [9] 

 

 

    

Obr. 14 Struktura po špatném žíhání.  Obr. 15 Struktura po žíhání při příliš  

Při žíhání na stacionární peci, ohřáto   vysoké žíhací teplotě nebo s dlouhou  

na nízkou teplotu a rychle ochlazeno.  dobou výdrže na teplotě. Z příliš 

Výsledkem jsou vedle jemných karbidů  homogenizovaného austenitu vznikl  

i shluky karbidů velmi jemných. [9]   pro nedostatek krystalizačních zárodků 

       lamelární perlit. [9] 

 

20 µm 20 µm 

20 µm 20 µm 
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Obr. 16 Struktura po silně podkaleno. Kaleno Obr. 17 Struktura po kalení z nižší teploty 

 z teploty 790°C, ochlazeno v oleji.   a nedostatečnou rychlostí ochlazeno. 

Výsledkem je martenzit, ferit a velké množství Výsledkem je martenzit, větší množství 

 nerozpuštěných karbidů. [9]    nerozpuštěných karbidů a troostit. [9] 

 

    

Obr. 18 Struktura po správném kalení.  Obr. 19 Struktura po přehřátém kalení. 

Martenzit a jemné, stejnoměrně rozložené  Jehlicovitý martenzit, malé množství  

karbidy. [9]      karbidů. Jemné karbidy se při ohřevu na 

       vyšší teplotu rozpustily. Ve struktuře  

       patrný i zbytkový austenit. [9] 

 

   

Obr. 20 Struktura po silně předehřátém  Obr. 21 Struktura ze správné teploty, ale  

20 µm 20 µm 

20 µm 20 µm 

20 µm 20 µm 
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kalení. Hrubý jehlicovitý martenzit a  ve výchozí struktuře byla karbidická síť. 

zbytkový austenit. Karbidy téměř úplně  Martenzit a karbidy na hranicích zrn. [9] 

rozpuštěny. [9] 

 

4. Technologický postup kování oceli 14 190 

 

Způsoby zápustkového kování malých kroužků můžeme podle použitého druhu stroje rozdělit 

na: 

• kování na zápustkových bucharech, 

• kování na horizontálních kovacích strojích, 

• kování na automatických postupových lisech. 

 

Tabulka 4 Technické ekonomické údaje o základních technologiích kování kroužků [15] 

 
Technologie 

Charakteristický 
tvar výkovku 

Vnější 
průměr 
[mm] 

Minimální. 
série 

[kusů] 

Stroje a zařízení Výroba/rok 
 

[ks/stroj] 

Využití 
oceli 
[%] 

 
Postupové 
kování na 

auto-
matických 

strojích 

 

 

 
22 
až 

120 

 

20 000 

 
Automatický 
kovací stroj 
s indukčním 

ohřevem 

 

10 6 

až 

15 x 105 

 

38 

Zápustkové 
kování na 

horizontálních 
kovacích 
strojích 

 

 

 

62 

až 

230 

 
1000 

až 

3 000 

LKH, ostřihovací 
lis na výronky, 

broušení 

 

15 x 104 

až 

150 x 104 

 

 

37 

Zápustkové 
kování na 
bucharech 

 

 

70 

až 

300 

5 x 102 

až 

4 x 103 

Buchar, 
ostřihovací lis 

25 x 104 

až 

5 x 105 
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4.1 Kování kroužků na bucharech 

Malé série kroužků malých rozměrů se kovou na zápustkových bucharech, resp. klikových 

kovacích lisech. 

 

Technologický postup při zápustkovém kování kroužků [16]: 

• dělení tyčového materiálu (nejčastěji kruhového průřezu) na špalíky řezáním nebo 

            stříháním, 

• ohřev v komorové, karuselové, strkací, plynové nebo elektrické peci, 
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• kování na tvářecím stroji, 

• odstřižení výronku a blány na ustřihovacím lisu. 

 

Při volbě rozměrů výchozího materiálu je nutno respektovat podmínku: 

0,7 <   < 2,5          (1) 

kde l je délka špalíku v mm a d je průměr nebo strana čtverce špalíku v mm. 

 

Na přesnost výkovků má vliv přenosnost výroby zápustek, pečlivost seřízení a údržba zápustek 

a pečlivost čištění zápustkových dutin a povrchu ohřátých špalíků od okují. Přídavky                           

a tolerance, úkosy a zaoblení hran pro výkovky kroužků kovaných na zápustkových bucharech 

a klikových kovacích listech se volí dle ČSN EN 42 0277. 

 

4.2 Kování kroužků na vodorovných klikových kovacích lisech 

Nejrozšířenější stroje v sériové výrobě výkovků malých kroužků jsou stále vodorovné klikové 

kovací lisy. Podle počtu vertikálních poloh, které musí tyč při kování zaujmout, se kování 

kroužků dělí na několika-polohové (dvou-polohové a troj-polohové) a jedno-polohové.  

 

Několika-polohové kování kroužků 

Nejvíce používaný způsob tohoto kování je kování dvou-polohové. Před troj-polohovým má 

přednost z důvodu vyšší výkonnosti, menší nákladnosti (jednodušší nástroje) a menší fyzické 

námahy. 

 

Dvou-polohové kování kroužků 

K dosažení větší efektivnosti tohoto již zastaralého způsobu kování bylo vyvinuto několik jeho 

druhů. Výronky a otřepy na kroužcích charakterizují jednotlivé druhy dvou-polohového kování. 

Podle jejich tvaru, místa vzniku lze zjistit způsob kování, jímž byly kroužky vykovány. 

 

Vznik výronků závisí zejména na: 

• způsobu ohřevu, 

• proměnlivosti průměru kované tyče, 

• toleranci délky výsunu tyče (tuhosti dorazu).  
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Vznik otřepů závisí zejména: 

• na konstrukci stroje,  

• stavu, 

• pečlivosti seřízení nástrojů a stroje. 

 

Stejně jako radiální výronky (tyto vznikají při kování do matrice, tj. bez výronku) je možno 

zakovat i podélné otřepy. Zakování probíhá tak, že tyč se v druhé poloze kování pootočí                  

o 90°. Při tomto postupu kování je nutno zvýšit přídavky na obrábění a počítat s větší spotřebou 

obráběcích nástrojů. 

 

Tabulka 5 Jednotlivé postupy dvoupolohového kování kroužků na LHK [17, 18] 

 
Název 

 
Schéma nástrojů 

Tvar výkovku 
s výronkem a 
otřepy 

 
Výhody 

 
Nedostatky 

 
Kování s axiálním 
výronkem do 
dělené zápustky 
s tvarováním v 1. 
operaci 

 

 

 

 

 
 
 

- 

Dochází 
k zakování okují. 
Odstraňování 
axiálních výronků 
soustružením je 
pracné. Na 
povrchu výkovku 
se vytváří otřep. 
Povrch kroužků 
může být oválný a 
přesazený 

 
 
Kování s radiálním 
výronkem do 
dělené zápustky 
s tvarováním ve 2. 
operaci 

 

 

 

 

Radiální 
odstranění okují 
umožňuje snížit 
přídavky. Snadné 
odstranění výronku 
odstřižením na 
lisu. Menší nároky 
na seřízení 
nástrojů. 

Nízká životnost 
nástrojů, tepelné a 
mechanické 
namáhání 
stříhacího trnu. Na 
povrchu, který 
může být 
přesazený a 
oválný, vzniká 
silný,  podélný 
otřep. 

 
 
 
Bezvýronkové 
kování do matrice 
s tvarováním v 1. 
operaci 

 

 

 

 

 
Výkovky jsou 
rozměrově i 
geometricky 
přesnější. Náklady 
na výrobu jsou 
nižší, odpadá 
operace 
ostřihování 
výronku 

Zakování 
vzniklých výronků 
a okují vyžaduje 
zvýšení přídavků 
na povrch a čela 
kroužku. Vysoké 
namáhání nástrojů 
a tím i vyšší 
poruchovost. Větší 
citlivost na 
přebytečný 
materiál 

Kování s radiálním 
výronkem do 

  Nevzniká zakování 
radiálního 
výrobku, což vede 

Radiální výronky 
se musí za studena 
odstřihnout, tím se 
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matrice 
s tvarováním  
v 1. operaci 

 

 

ke snížení 
zmetkovitosti. Jsou 
menší přídavky na 
povrch kroužku. 

zvyšují náklady, 
větší nároky na 
výrobní plochu 

Kování s axiálním 
výronkem do 
matrice 
s tvarováním  
v 2. operaci 

 

 

 

 

Při první operaci se 
zápustky dokonale 
nevyplní, nevzniká 
radiální výronek. 
Postup je vhodný 
pro kroužky 
s vnitřním 
kuželovým 
otvorem 

Při dotvarování 
vzniká podélný a 
příčný otřep. 
Axiální výronek se 
nemusí v kovárně 
odstraňovat. 

Kování s axiálním 
výronkem s části 
do dělených 
zápustek a z části 
do matrice 
s tvarováním  
v 1. operaci 

 

 

 

 

Radiální výronek 
se nemusí po 
kování ostřihovat. 
Lze vykovat 
tvarově složitější 
kroužky 

Náročnost na 
seřízení první 
operační dutiny. 
Kotouče se obtížně 
usazují do druhé 
operační dutiny. 

 
Označení výronků a otřepů:1 – axiální výronek, 2 – přední radiální výronek, 3 – zadní radiální výronek, 

4-radiální výronek, 5 – podélný otřep, 6 – příčný otřep, 7 – zadní otřep, 8 – předním otřep 

 

Technologický postup jednotlivých způsobů dvoupolohového kování se sestává z operací: 

• kroužek je vykován na dvě operace při dvou pracovních zdvizích stroje, 

• v první operaci se vysunutá část ohřáté tyče, která byla ihned po odjetí dorazu čelistmi  

            nástroje sevřena, napěchuje, 

• napěchovaný kotouč dostává předběžný, popř. konečný tvar kroužku, 

• v druhé operaci se kotouč proděruje a oddělí (odstřihne) od tyče.  

 

Pokud nezíská kroužek konečný vnější tvar již při první operaci, tak se následně při druhé 

operaci během stříhání dotvaruje. Při zpětném chodu hlavního beranu se kroužek z trnu setře            

a po rozevření polobloku zápustek vypadne z nástroje. Na obrázku 22 je pohled na tyč 

s napěchovaným kotoučem, který má vnější obrysy shodné s kovaným kroužkem a na výkovek 

kroužku, který byl v druhé operaci odstřižen. 

 

Obr. 22 Operační úseky dvoupolohového kování do matrice: a) pohled zepředu, b) pohled 

zezadu. 
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Troj-polohové kování kroužků 

Troj-polohového kování se používá při kování tlustostěnných nebo širokých kroužků, a to jen 

v ojedinělých případech. V případech, kdy délka výsunu tyče je větší než dvaapůl násobek 

průměru tyče. Poměr délky výsunu k průměru tyče se při tomto způsobu kování zmenší 

zkrácením délky střihu, a popř. i zvětšením průměru tyče. Tyč s větším průměrem, než je 

průměr otvoru výkovku, která se při prvních dvou operacích zúží na průměr otvoru, můžeme 

použít pouze u tohoto způsobu kování. 

 

Postup troj-polohového kování kroužků znázorněný na obrázku 23: 

• v první pracovní poloze se napěchuje část tyče na kuželový kotouč, 

• v druhé dostane kotouč vnější tvar (povrch i šířku) i rozměry kroužku,  

• ve třetí se kotouč prorazí a oddělí od tyče.  

Vykovaný kroužek se setře ze zpětně se pohybujícího trnu a po rozevření polobloků zápustek 

vypadne z nástroje. Druhá a třetí pracovní poloha může být upravena stejně jako první a druhá 

poloha některé varianty dvoupolohového kování.  

 

Obr. 23 Nástroj na troj-polohové kování kroužku. [19] 

 

Jedno-polohové kování kroužků 

K zvýšení výkonu a ulehčení práce bylo navrženo několik způsobů jedno-polohového kování 

kroužků. Dosud však nebyl tento způsob kování realizován. 

 

Dvou-polohové kování do lisovníku 

Stanovení průměru a počtu poloh tyče 

Průměr výchozí tyče se určuje ze vzorce: 

dt = 0,98dv           (2) 

kde dt je jmenovitý průměr tyče v mm a dv je minimální vnitřní průměr výkovku v mm. 
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Délka vysunutí tyče znázorněná na obr. 24 se stanoví ze vztahu: 

 

lv =  + kHv[mm ]          (3) 

 

kde lv je délka vysunutí tyče, potřebná pro vykování jednoho kroužku v mm, 

 mv je střední hmotnost čistého výkovku kroužku v kg, 

 mt1 je hmotnost jednoho mm tyče v kg, 

 Hv je šířka výkovku kroužku v mm, 

 k je součinitel uvažující vliv tvaru čela pěchovacího trnu na objem materiálu, který se 

vystřihuje v druhé operaci (obrázek 24). 

 

 

Obr. 24 Výsun tyče při kování na LHK. 

 

Pro trny s kuželovitým výstupkem lze koeficient k určit graficky (obrázek 25). Při stanovení 

počtu nutných poloh tyče se vychází z následujícího pravidla-délka vysunutí lv musí splňovat 

při kování s využitím operace pěchování podmínku: 

 

• při využití pouze jedné polohy:      2dt ≥lv≥0,8dt    

 při využití dvou poloh:   lv ≤ 3dt  

     

Při poměru menším než 0,8dt je vyplnění zápustky obtížné. 
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Obr. 25 Nomogram pro stanovení koeficientu k .[20] 

 

Výpočet deformační síly 

Pro výpočet požadované deformační síly lze použít vzorce [21]: 

Fv = 10(62,4 – 0,00032 ) .         (4) 

Fvk  = 10(68,9 – 0,0004 ) .         (5) 

kde Fv je maximální kovací síla při kování válcových kroužků [MN], 

       Fvk je maximální kovací síla při kování kroužků s kuželovým otvorem [MN], 

       Dv je vnější průměr kroužku [mm]. 

 

Uvedené vztahy platí pro obtížně tvářitelné oceli. Pro oceli s dobrou tvářitelností můžeme 

vypočtenou hodnotu snížit až o 15%.  

 

Aby byl zaručen bezporuchový provoz stroje a zabránilo se předčasnému opotřebení a častým 

opravám strojů musí být mezní deformační síly vybraného kovacího stroje alespoň o 20% vyšší 

než síla vypočtená.  
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V praxi se často počítá potřebná deformační síla pro kování všech typů kroužků podle 

jednoduchého přibližného vztahu: 

 

F = 0,05            (6) 

kde F je potřebná kovací síla v MN a Dv je vnější průměr výkovku kroužku v mm. 

 

Stříhací vložka 

Konstrukce stříhací vložky (průstřižnice) je nakreslena na obrázku 26. Stříhací vložka 

naznačené konstrukce má na obou čelech vytvořenu stříhací hranu, takže je možno ji obrátit.  

 

Průměr a šířka funkční plochy se určí ze vztahu: 

 

dpr = 1,015dv +           (7) 

hpr = (6 až 12)           (8) 

 

kde dpr je jmenovitý průměr stříhací hrany průstřižnice, v mm, 

       dv je jmenovitý průměr otvoru ve výkovku kroužku, v mm, 

       Td je tolerance otvoru výkovku kroužku, v mm, 

       hpr je šířka funkční válcové části průstřižnice, v mm. 

 

 

Obr. 26 Stříhací vložka. 
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Průstřižník 

Tvar průstřižníku na obrázku 27 lze považovat za osvědčenou konstrukci. Tento tvar umožňuje 

jednoduché, snadné a rychlé upnutí a seřízení. 

 

Obr. 27 Průstřižník. 

Funkční průměr stříhacího trnu se určí ze vztahu: 

dst = dpr – 0,1dv          (9) 

kde dst je jmenovitý průměr stříhacího trnu, v mm. 

Délka stříhacího trnu se konstruuje tak, aby trn zacházel do průstřižnice 8 až 10 mm. 

 

Zápustka 

Konstrukce zápustky (vložky) je uvedena na obrázku28. Hlavní funkční rozměry zápustky se 

určí ze vztahů [22]: 

dz = 1,015dv 

hz = 1,015Hv – hvyr          (10) 

hvyr = 0,01Dv + 1 

kde dz je menší průměr vnitřní kuželové plochy zápustky, v mm, 

       hz je jmenovitá šířka zápustky, v mm, 

       Hv je jmenovitá šířka výkovku kroužku, v mm, 

       hvyr je tloušťka radiálního výronku, v mm. 
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Obr. 28 Zápustka – vložka. 

 

Stírací vložka 

Konstrukce stírací vložky je znázorněna na obrázku 29. Profil pracovní části je dán vnějším 

tvarem kovaného kroužku. 

 

 

Obr. 29 Stírací vložka. 

Funkční rozměry stírací vložky, používané pro kování válcovitých kroužků se určují 

z následujících rovnic [21]: 

ds = dz + 2tg0°10´. Hv 

hs = Hv + (4 až 12)          (11) 

dsv1 = dst + (1 až 3) 

kde dsv je jmenovitý průměr pracovní části stírací vložky, v mm, 

       hsv je šířka pracovní části stírací vložky, v mm, 

       dsv1 je průměr otvoru stírací vložky, jímž prochází stříhací trn. 
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Lisovník 

Tvar lisovníku je naznačen na obr. 30.Průměr základny kužele je roven průměru průstřižníku: 

dpt1 = dst           (12) 

 

Obr. 30 Lisovník. 

Výška kužele je rovna jedné třetině šířky výkovku kroužku. Nevychází-li úhel α, který tuto 

výšku omezuje, větší než 40°. Větší úhel se nedoporučuje. 

 

Pěchovací vložka 

Tvar pěchovací vložky je nakreslen na obrázku 31. 

 

Obr. 31 Pěchovací vložka. 

Z hlediska kvalitního střihu je výhodné kuželovité rozšíření přední části otvoru, jehož 

maximální průměr lze určit ze vztahů: 

dpv1 = dpr           (13) 

dpv = dt +            (14) 

kde dpv1 je maximální průměr kuželové plochy pěchovací vložky, v mm, 

       dpv je průměr válcové části otvoru pěchovací vložky, v mm, 

       dt je jmenovitý průměr výchozí tyče v mm, 

       Tt je tolerance průměru tyče v mm. 
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Svěrací čelisti 

Tvar svěracích čelistí je nakreslen na obrázku 32. 

Šířka čelistí hsc je konstantní hodnota nezávislá na průměru kované tyče. Podle ní je možno 

volit tyto šířky drážek: 

 

h1 = 0,25hsc – 3          (15) 

h2= 0,25hsc + 3          (16) 

 

 

 

Obr. 32 Svěrací čelist 

 

Uvedený tvar drážek je vhodný z hlediska jejich výroby a opravy. 

 

4.3 Kování na automatických postupových lisech. 

K zajištění hromadné výroby polotovarů kroužků v rozmezí průměrů 20 až 120 mm je možné 

s výhodou použít automatické kovací linky. 

 

4.3.1 Lis AMP-Hatebur 

Lis Hatebur se skládá z průběžné indukční ohřívačky na tyče a ze zásobníku s podávacím 

zařízením. 
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Obr. 33 Typ lisu AMP-Hatebur. 

 

4.3.2 Lis SAKAMURA 

Kování oceli se provádí na pracovišti, které se skládá ze 4 na sebe navazujících celků: 

• zásobník materiálu, 

• středofrekvenční ohřívačka, 

• postupový lis, 

• systém vynášecích dopravníků. 

 

Výchozí materiál je ze skladu dopravován ve svazcích jeřábem a naložen na zásobník,               

kde je svazek rozvázán. Ze zásobníku jsou tyče po urovnání automaticky odebírány                          

a zaváděny do ohřívačky. Zde tyč prochází jednotlivými induktory, ve kterých se ohřívá                  

na předepsanou teplotu 1200°C účinkem el. indukce. Za induktory je tyč vtahována podávacími 

kladkami do postupového lisu, který pracuje ve čtyřech operacích.  

 

Ústřižek z první operace je pohyblivým nožem s přidržovačem podán na druhou operaci, kde 

se vykove soudek za účelem předlisování tvaru výkovku. Z druhé na třetí a čtvrtou operaci je 

polotovar postupně přenášen dvěma páry čelistí přenášecích kleští. Na třetí operaci je vylisován 

tvar výkovku s předkovaným otvorem a „blánou“. Předkovaný otvor s „blánou“ je prostřižen 

na poslední, čtvrté operaci. Z této operace padá výkovek na vynášecí pás, který jej dopraví                  

do přepravní nádoby.  

Blány vzniklé prostřižením předlisovaného otvoru a ústřižky ze začátku a konce tyče 

vypadávají na oddělený úsek vynášecího dopravníku a jsou dopravovány zvlášť do nádoby 
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určené pro odpad. Počet kuplovaných soudků při kování ložiskových kroužků jsou 3. Palety 

s výkovky jsou odváženy od stroje pomocí vysokozdvižných vozíků. Odvoz palet s odpadem 

zajišťuje obsluha stroje.  

 

Kovací lis SAKAMURA má 4 tvářecí stanice. Kovají se zde výkovky o minimálním                     

průměru 36 mm a maximálním 73 mm. Do hmotnosti 0,68 kg, rychlostí 90–140 ks/min. 

Maximální tvářecí síla je 3 300kN. Další údaje jsou uvedeny v „parametrickém listu – 

SAKAMURA, viz. příloha 1. 

 

 

Obr. 34 Stroj HPF-100SS SAKAMURA.  

 

Celková výroba kroužků probíhá za kovací teploty, a proto je nutné chladit nástroje emulzí.  

 

Postup při kování výkovku ložiskového kroužku 

K výkovkům ložiskového kroužku se používá loupaná nebo válcovaná ocel jakosti 100Cr6 

v průměru od 19-45 mm. Hmotnost použité oceli je závislá na požadované velikosti konečného 

výkovku. 

 

Chromová ocel se na počátku ohřívá indukčním ohřevem. Pracovní teplota je 1150-1180°C. 

Maximální teplota nahřáté tyče je 1210°C. Při překročení uvedené teploty dochází 

k znehodnocení materiálu, který se již dále nedá použít. Do induktoru nelze použít teplou tyč        

a každá tyč může být nahřáta maximálně třikrát. 
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Výrobu výkovku ložiskového kroužku můžeme rozdělit do čtyř fází: 

• výroba tzv. ústřižku, 

• výroba soudku, 

• výroba výkovku, 

• děrování výkovku. 

 

Výroba ústřižku 

Nahřátá tyč je rozdělena na požadovanou délku pevným a pohyblivým nožem. Použité nože 

musí odpovídat průměru nahřáté tyče. Pokud rádius použitých nožů neodpovídá průměru tyče 

může dojít k zaseknutí tyče (v případě menšího rozměru rádiusu) nebo k deformování 

konečného ústřižku (v případě většího rozměru rádiusu). Odpovídající použití nožů přímo 

úměrně ovlivňuje tvar soudku. Minimální délka ústřižku je 20 mm a maximální dosahuje                

55 mm. Maximální hmotnost je 0,68 kg. Pohyblivý nůž přemisťuje ústřižek do další fáze výroby 

kroužku. 

 

Výroba soudku 

Soudek vzniká mezi dvěma rovnými pěchovadly, přičemž jedno pěchovadlo je pohyblivé 

(pohyblivý razník) a druhé je stabilní (pevný razník). Pohyblivým pěchovadlem lze korigovat 

výšku a průměr soudku. Průměr soudku bývá o 2 mm menší než průměr výkovku.  

 

    

Obr. 35 Soudek.     Obr. 36 Pohyblivý a pevný razník. 

 

Výroba výkovku 

Do třetí fáze výroby ložiskového kroužku je soudek dopravován přenášecími kleštěmi. Soudek 

se dostává před zápustku, ve které je vyražeč. Na druhé straně soudku je pěchovadlo 2, které se 

skládá z tvarováku a razníku. Zápustka vytváří vnější rozměr výkovku a vyražeč slouží 
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k vysunutí výkovku ze zápustky do přenášecích kleští do následující čtvrté fáze. Pěchovadlo 

slouží k vytvoření vnitřního průměru a výšky výkovku. 

   

Obr. 37 Razník se zápustkou.    Obr. 38 Zápustka s vyražečem. 

 

Obr. 39 Výkovek. 

 

Děrování výkovku 

V poslední fázi výroby výkovku dochází k děrování výkovku (průstřižníkem a děrovací 

vložkou) a vzniku konečného produktu – ložiskového kroužku. Poté kroužek dopadá                     

na dopravník, kde dochází ke chlazení materiálu vzduchem do kovově šedé barvy. 

             

Obr. 40 Průstřižník a děrovací vložka.  Obr. 41 Výkovek ložiskového kroužku  

       s blánou. 
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4.4 Žíhání 

Výkovky ložiskových kroužků se žíhají v průběžné válečkové plynové peci. Žíháním se mění 

nejen struktura zpevněné ložiskové oceli na kuličkové karbidy (viz. obrázek 42 a 43)                             

ale i její mechanické vlastnosti (viz. obrázek 44 a 45). 

   

Obr. 42 Struktura oceli po kování.   Obr. 43 Struktura oceli po žíhání. 

 

    
Tvrdost po kování: 426,408,418HBW, pr.417HBW              Tvrdost po žíhání 193,189,190HBW, pr.191HBW 

Obr. 44 Zkouška tvrdosti po kování kroužku.       Obr. 45 Zkouška tvrdosti po žíhání kroužku. 

 

Důležitým faktorem je zabránění vniknutí kyslíku do pece, ve které probíhá žíhání                              

za přítomnosti dusíku. Maximální teplota žíhání v peci dosahuje 800°C. 

 

Výkovky se do pece dopravují v tzv. „koši“, přičemž maximální hmotnost jednoho koše může 

být 400 kg. Minimální hmotnost pro naplnění koše výkovkami je 250 kg. Počet košů v peci 

v průběhu žíhání nesmí překročit 22 kusů. Doba pracovního cyklu žíhání je v rozmezí                

min. 31 min až max. 48 min. 

 



45 

 

 

Obr. 46 Průběžná žíhací pec. 

 

Nastavení plynové pece při trvalém provozu: 

Žíhaný materiál:        100Cr6 

Rychlost průchodu pece v koši:     26 mm/min 

Celkový čas průchodu koše pecí:        769 minut 

Teplota ochlazených výkovků při výstupu z chladící dráhy: cca 250°C 

 

Tabulka 6 Nastavení teplot v žíhací průběžné peci 

  
Bezpečnostní teplota [°C] Žíhací teplota [°C] 

Hlídání teploty [°C] 

max. tepl. min. tepl. 

Vysokoteplotní zóna 

Zóna 1 825 760 +70 -70 

Zóna 2 825 780 +20 -20 

Zóna 3 825 800 +10 -10 

Zóna 4 825 800 +5 -5 

Ochlazovací zóna 

Zóna 5 765 740 +20 -20 

Zóna 6 765 740 +10 -10 

Nízkoteplotní zóna 

Zóna 7 760 735 +10 -10 

Zóna 8 750 720 +10 -10 

Zóna 9 740 715 +10 -10 

Zóna 10 720 708 +5 -5 

Zóna 11 710 700 +5 -5 
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5. Rozbor dosažených výsledků 

 

Z porovnání výše uvedených technologií vyplývá, že kování na postupovém lisu SAKAMURA 

oproti kování na vodorovném klikovém kovacím lisu LHK 500 je výkonnější   a tím pádem 

ekonomičtější, viz. tabulka 7. 

 

Tab. 7 Porovnání výroby stejně velkých polotovarů kroužků z tyčí dvoupolohovým kováním 

na LHK 500 a postupovým kováním na lince SAKAMURA. 

Ukazatel Měrná jednotka 

Kování na stroji 
LHK 500 SAKAMURA 

Výkon ks/8 hod 1700 29000 

Produktivita ks/směna/prac. 850 14500 

 

Struktura po kování na postupovém lisu SAKAMURA (obrázek 47) odpovídá struktuře dle 

publikace „Tepelné zpracování oceli“ autora J. Jecha (obrázek 48). 

   

Obr. 47 Struktura na lisu SAKAMURA.                  Obr. 48 Struktura převzatá z [9]. 

 

Taktéž struktura po žíhání v průběžné plynové peci (obrázek 49) odpovídá struktuře dle 

publikace „Tepelné zpracování oceli“ autora J. Jecha (obrázek 50). 

   

Obr. 49 Struktura oceli po žíhání.              Obr. 50 Struktura převzatá z [9]. 

20 µm 

20 µm 
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Dle těchto výsledků se domnívám, že technologie kování na postupovém lisu SAKAMURA        

a žíhání v průběžné plynové peci v Šroubárně Kyjov odpovídá současným požadavkům trhu. 

 

6. Závěr 

V bakalářské práci jsem se věnoval porovnání technologií při kování ložiskových kroužků                       

na vodorovném klikovém kovacím lisu LHK 500 a postupovém lisu SAKAMURA. Ukazuje 

se, že postupový lis SAKAMURA je oproti lisu LHK 500 výkonnější, a to v poměru 17:1.    Lis 

SAKAMURA za jednu směnu vyrobí celkem 29 000 ks výkovků a lis LHK 500 pouze 1 700 

ks za směnu. V praxi to znamená, že pokud firma investuje do lisu SAKAMURA, může počítat 

s menšími vstupními náklady na výkovek. Vzhledem k tomu, že v současné době se  ve firmách 

stále více dbá nejen na kvalitu vyrobených produktů, ale také na úspory při výrobě, je lis 

SAKAMURA tou správnou volbou. 

 

Dále jsem se věnoval struktuře a mechanickým vlastnostem ložiskové oceli 14 109 po kování 

a po žíhání v průběžné plynové peci. Struktury jsou v porovnání se strukturami z publikace 

„Tepelné zpracování oceli“ autora J. Jecha shodné. Z výše uvedeného tedy vyplývá,                       

že technologie kování a žíhání v podniku Šroubárna Kyjov odpovídá technologii zpracování 

oceli 14 109. 

 

Z popsaného technologického postupu vyplývá, že při dodržení stanovených a praxí 

prověřených technologických parametrů tepelného zpracování a zajištění vysoké kvality 

výchozího materiálu, je možné dosáhnout vynikajících technologických a kvalitativních 

parametrů dílu. To vše je stěžejním předpokladem spokojenosti zákazníka                                                   

a konkurenceschopnosti podniku. 
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8. Seznam příloh 

 

Příloha 1: Parametrický list stroje SAKAMURA 
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Příloha 1 

STROJ HPF-100SS HODNOTY 

Minimální a maximální vnější průměr lisovaného výkovku 36-73 mm 

Maximální vnější průměr lisovaného 
výkovku 

pro kombinované 
polotovary    68 mm(max.) 

s otáčením 50 mm (max.) 

Průměr vstupního materiálu (tyče) 19-45 mm (max.) 

Délka dělení 
Minimální a maximální délka ústřižku 20-55 mm (max.) 

Maximální hmotnost ústřižku 0,680 kg (max.) 

VÝKONNOSTNÍ DATA: 

Proces výroby (rychlost libovolně variabilní) 90-140 kusů/min. 

Proces výroby s otáčením 110 kusů/min. - max. 

Tvářecí síla 3 300 kN 

Výkon hnacího motoru 90 kW 

NÁSTROJOVÉ VYBAVENÍ: 

Stanic pro tváření 4 

Střední vzdálenost matric 180 mm 

Průměr matice 

1. stanice - 

2. stanice 165 mm 

3. stanice - 

4. stanice - 

ZDVIHY: 

Zdvih pěchovadla (pěchovadlo č. 1/č.2,3,4) 80/240 mm 

Zdvih vyrážeče matric 50 mm 

Zdvih vyrážeče děrovače (č.3,4) 25 mm 

CHLADÍCÍ VODA: 
tlak vody 0,8 Mpa 

celková maximální spotřeba 380 l/min. 

STLAČENÝ VZDUCH: minimální tlak 0,6 Mpa 

NÁSTROJOVÉ VYBAVENÍ: DxŠxV 6m x 3,6m x 2,3m 

PRŮCHOZÍ VÝŠKA NAD PODLAHOU 1 240 mm 

HMOTNOST STROJE S MOTOREM (PŘIBLIŽNĚ) 70 000 kg 

 

 

 


