
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Abstrakt 
 
Předložená bakalářská práce je věnována vlastnostem a zpracování ložiskové oceli 100Cr6. 
Práce se zabývá hlavními činiteli, které ovlivňují vlastnosti a kvalitu ložiskové oceli určené 
k výrobě ložiskových dílů. V úvodní části je zhodnocen vliv výchozího materiálu po stránce 
chemického složení, makrostrukturních a mikrostrukturních parametrů. Hlavní pozornost je 
věnována následnému tepelnému zpracování ložiskových dílů, při kterém dochází k zásadním 
materiálovým změnám, které významně ovlivňují dosažení požadovaných vlastností výrobku. 
Další část v krátkosti představuje nové typy ložiskových ocelí 80CrMn4 a 100Cr6Mn-Si, 
které jsou modifikacemi oceli 100Cr6 dosahujícími v některých ohledech lepších vlastností. V 
experimentální části je proveden metalografický rozbor standardního tepelného zpracování 
oceli 100Cr6 v prostředí výroby ložiskových kroužků. 
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karbidická řádkovitost, karbidické síťoví, tvrdost, žíhací struktura, kalení, popouštění, 
zbytkový austenit. 
 
 
 
Abstract 
 
The presented bachelor thesis is devoted to the characteristics and treatment of bearing steel 
100Cr6. The thesis is concerned with principal factors which affect characteristics and quality 
of bearing steel and final product. The first part is devoted to the influence of base material in 
relation to its chemical composition, macrostructural and microstructural parameters. The 
main attention is paid to the final heat treatment process of bearing parts. This process 
provokes many material changes which significantly affect characteristics of the final product. 
The other part of the thesis presents new types of bearing steel 80CrMn4 and 100Cr6Mn-Si. 
These kinds of bearing steels come from the grade 100Cr6, but achieve better qualities in 
specific aspects. The experimental part of the thesis deals with metallographical analysis of 
the standard roller bearing heat treatment of the steel 100Cr6. 
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1. Úvod 

 

Průmyslová výroba valivých ložisek ve světě má více než stoletou historii [1]. Již staří 

Egypťané používali válce pro stavbu pyramid. A na příklad za dob římského císaře Caliguly, 

bylo použito axiální ložisko pravděpodobně pro účely otáčení sochy. Nárůst výroby ložisek 

přímo souvisí s rozvojem průmyslu a techniky. V letech 1902 až 1912 nastal hlavní rozvoj 

výroby valivých ložisek. V této době vznikají nejvýznamnější firmy zabývající se jejich 

výrobou, jako například Fischers Aktien-Gesellschaft (FAG) nebo Svenska Kullagerfabriken 

(SKF). Hlavní spotřebu ložisek v současnosti zajišťuje automobilový průmysl, následovaný 

výrobci dopravních zařízení a obráběcích strojů.  

 

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

� Cementační ocel 

� Nadeutektoidní ocel legovaná nejčastěji chrómem 

 

Cementační oceli mají nízkou tvrdost po žíhání a velmi dobrou obrobitelnost. Tyto oceli 

nepodléhají velkým objemovým změnám po kalení. Jejich nevýhodou je menší pevnost jádra, 

hlavně při menší hloubce cementační vrstvy.  

 

Chromové oceli užívané pro výrobu valivých ložisek patří do materiálové třídy konstrukčních 

ocelí třídy 14. Avšak chemickým složením a tepelným zpracováním patří do nástrojových 

ocelí třídy 19. Převážná část světové produkce valivých ložisek je vyráběna z přímo kalitelné 

chromové oceli, která má velmi podobné chemické složení a liší se jen označením.  

 

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 (dále jen 100Cr6) je určená pro výrobu ložiskových kroužků do tloušťky 

16mm, válečků a kuželíků do Ø 18mm a kuliček do Ø 25mm.  

  

Ocel ČSN 14 209 (dále jen 100CrMn6) je určená pro výrobu ložiskových kroužků do 

tloušťky 45mm, válečků a kuželíků nad Ø 25mm a kuliček nad Ø 25mm. 
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Valivá ložiska hrají velmi významnou roli v obrovském množství zařízení, na něž se kladou 

čím dál větší požadavky. Mezi jedny ze základních požadavků patří životnost ložiska, 

výkonnost, bezpečnost, teplotní a korozní odolnost. Dosahování těchto požadavků je mimo 

jiné podmíněno vlastnostmi použité oceli a jejím následným tepelným zpracováním.  

Tato práce se bude nadále zabývat v současné době nejpoužívanější ocelí pro výrobu valivých 

ložisek a jejich dílů, a to ocelí 100Cr6.  

 

 

2. Obecné požadavky na ocel pro valivá ložiska 

 

Jakost použité oceli zásadně ovlivňuje nejen vlastnosti finálního produktu, ale samozřejmě i 

procesy související s jeho výrobou [2]. Proto se klade důraz nejen na chemické složení oceli, 

ale i na její čistotu, jakost povrchu a makro a mikrostrukturu.  

Jak již bylo řečeno, jedná se o ocel konstrukční a v souladu s tím je i normována.  

 

 

2.1. Požadavky na chemické složení 

 

2.1.1. Hlavní slitinové prvky v ocelích pro valivá ložiska 

 

Nejvýznamnější úlohu zde hrají slitinové prvky jako chróm, mangan, křemík. Jedná se o 

úmyslně přidávané prvky, které zlepšují vlastnosti oceli pro plánované použití. Dalším 

hlavním prvkem je uhlík. V zásadě lze používané ložiskové oceli rozdělit do čtyř hlavních 

skupin dle obsahu těchto základních prvků: 

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

10 až 13 mm. 

2) Ocel s 1 hm.% C + 1 hm.% Cr – pro výrobu valivých tělísek do průměru 

17 až 22,5 mm. 

3) 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. 

4) Ocel s 1 hm.% 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. 
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Chemické složení ložiskových ocelí různých výrobců se v různých státech podstatně neliší. 

Množství uvedených prvků je korigováno přesně danými specifikacemi.  

 

2.1.1.1. Chróm 

 

Obsah chrómu v ložiskových ocelích se pohybuje v relativně velkém rozsahu od 0,40 do 1,65 

hm.% [2]. Pro výrobu kroužků se používá ocel s obsahem chrómu od 1,40 do 1,65 hm.%. Pro 

výrobu tělísek (kuliček a válečků) je používána ocel s nižším obsahem chrómu.  

Pro tělíska do Ø 10 mm má ocel asi 0,5 hm.% chrómu a pro tělíska do Ø 17 mm asi 1 hm.% 

chrómu. Chróm zužuje oblast stability austenitu a zároveň snižuje polohu teploty A3 až do 

obsahu 7,5 hm.% chrómu. Chróm je feritotvorný a silně karbidotvorný. Zvyšuje odolnost 

oceli proti korozi. 

 

Systém Fe-Cr-C 

 

V potrojném systému Fe-Cr-C se vyskytují čtyři druhy karbidů [2]: 

a) 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. 

b) Cr7C3 - hexagonální karbid chrómu, jež může v rovnovážném stavu 

s tuhým roztokem α nahradit  2 nebo čtyři atomy chrómu s železem. 

c) Cr3C2 - ortorombický karbid chrómu. 

d) Fe3C - ortorombický karbid železa, který může obsahovat až 20 hm.% 

chrómu. 

 

 

2.1.1.2. Mangan 

 

Obsah manganu v ocelích pro výrobu malých ložiskových dílů je od 0,20 do 0,40 hm.% [2]. 

Mangan velmi významně zvyšuje prokalitelnost. Pro účely výroby kroužků velké tloušťky 

stěny se obsah manganu navyšuje na 0,9 až 1,2 hm.%. 

Mangan velmi významně rozšiřuje oblast stability austenitu v systému železo-uhlík (Fe-C). 
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Systém Fe-Mn-C 

 

V potrojném systému Fe-Mn-C se vyskytuje směsný karbid železa (FeMn)3C. Tento karbid 

vzniká nahrazením atomu železa v cementitu atomy manganu. Poměr železa a manganu 

v tomto karbidu není stálý, ale obsah manganu v cementitu závisí na obsahu manganu v oceli 

a na tepelném zpracování.  

 

 

2.1.1.3. Křemík 

 

Obsah křemíku v ložiskových ocelích je 0,17 až 0,37 hm.% [2]. Pokud má ocel vyšší obsah 

manganu, zvyšuje se i obsah křemíku na 0,40 až 0,70 hm.%. V některých případech to může 

být až 1,5 hm.%. 

Křemík zužuje oblast stability austenitu. Zároveň snižuje rozpustnost uhlíku v austenitu a 

zmenšuje difúzní rychlost uhlíku v železe. Křemík snižuje kritickou rychlost ochlazování více 

než nikl, (ale méně než mangan) a tím zvyšuje prokalitelnost. Na druhou stranu snižuje 

tvařitelnost a obrobitelnost ložiskových ocelí [1].  

 

 

2.1.2. Další chemické prvky v ocelích pro valivá ložiska 

 

2.1.2.1. Fosfor 

 

Fosfor přechází během výroby do oceli většinou ze železných rud [2]. Fosfor sice zvyšuje 

pevnost a tvrdost oceli, ale zároveň snižuje tažnost a vrubovou houževnatost. V ložiskových 

ocelích bývá přípustné maximální množství 0,025 hm.% až 0,030 hm.%. Další zvyšování 

obsahu fosforu vede k zvýšení opotřebení, snížení vrubové houževnatosti a pevnosti v ohybu. 

Fosfor tvoří se železem pevný, ale zároveň křehký fosfid železa Fe3P. Velký sklon 

k odměšování zapříčiňuje nerovnoměrné rozložení fosforu v ingotech. Následné tepelné 

zpracování potom díky pomalé difúzi rozdíly v obsahu fosforu nevyrovná.  
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2.1.2.2. Síra 

 

Síra se do oceli dostává během výroby z rud a paliva [2]. Síra se železem 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 pomoci manganu, který má větší afinitu k síře 

než železo, se výrobci oceli snaží převést síru na sulfid manganatý MnS, který přechází do 

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

v poměru 1:12 až 1:10. 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.%. 

Zvýšením obsahu síry z 0,015 na 0,030 hm.% se snižuje pevnost oceli v ohybu na 15 % a 

opotřebení se zvýší až na dvojnásobek.   

 

 

2.1.2.3. Kyslík 

 

Kyslík je nežádoucím prvkem v oceli [2]. Je většinou přítomen ve formě vměstků jako Al2O3, 

SiO2, FeO a MnO. V běžných typech ocelí je obsah kyslíku 0,001 až 0,01 hm.%. Zvyšování 

obsahu kyslíku v oceli vede k snižování životnosti ložiskové oceli. 

 

 

2.1.2.4. Dusík 

 

Dusík se dostává do oceli z atmosféry [2]. Jeho obsah závisí na typu výroby oceli. Obsah se 

pohybuje od 0,006 do 0,025 hm.%. S poklesem teploty klesá rozpustnost dusíku ve feritu a 

probíhá následné vylučování křehkého nitridu Fe4N, který způsobuje křehkost oceli.  

Za teplot okolo 300°C způsobuje dusík lámavost za modrého žáru. 
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2.1.2.5. Vodík 

 

Vodík je zcela nežádoucí prvek, který se dostává do oceli z atmosféry, nebo může do oceli 

pronikat během některých technologických operací [2]. Jeho obsah závisí na podmínkách 

výroby oceli. Vodík způsobuje křehkost oceli, ale bez zvýšení pevnosti. Velmi nebezpečný je 

pokles rozpustnosti vodíku, kdy tlaky vodíku vylučujícího se ve formě molekul mohou být 

vyšší než pevnost oceli.  

Obsah vodíku v ložiskových ocelích by neměl překročit 0,0001 hm.%. 

 

 

2.2. Požadavky na čistotu ložiskové oceli 

 

Obsah nekovových vměstků je jedním z hlavních činitelů ovlivňujících kvalitu ložiskové 

oceli [2]. Určující je jejich množství, velikost, tvar, chemické složení a jejich rozložení v 

oceli. Tyto faktory jsou ovlivňovány především 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. 

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

ložisek [3]. Pro jejich grafické znázornění a hodnocení se nejčastěji používají normy  

ASTM E45 [4]; DIN 50602 [5] a ISO 4967 [6]. 

 

 

2.2.1. Vznik a rozdělení nekovových vměstků 

 

Každá vyrobená ocel je ve větší nebo menší míře znečištěna nekovovými vměstky [2]. 

Nekovové vměstky se do oceli dostávají: z rafinační strusky v peci, z produktů dezoxidace  

a denitridace, z vyzdívky pecí a z nečistot ve vsázkových surovinách. 

 

Nekovové vměstky můžeme rozdělit na: 

� Exogenní vměstky. 

� Endogenní vměstky. 
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Exogenní vměstky vznikají v důsledku znečištění a agresivního působení složek oceli na 

žáruvzdorný materiál pecí. Jejich množství se dá ovlivnit jakostí žáruvzdorných hmot, vhodně 

zvoleným druhem oceli a způsobem odlévání. 

 

Endogenní vměstky jsou produktem rafinačních a dezoxidačních reakcí v oceli.  

Při odstraňování nežádoucího kyslíku z oceli zůstávají v matrici produkty dezoxidace jako 

například oxidy různého typu. 

 

 K dezoxidaci se u ložiskových ocelí používá hlavně mangan, křemík a hliník. Jde tedy 

převážně o vměstky křemičitano-hlinitanové a v menší míře o globulární vměstky, které jsou 

složeny z FeO a MnO. Vměstky typu FeO a MnO a čisté křemičité vměstky mají slabé 

mezifázové napětí ve styku s ocelí a proto špatně vyplouvají do strusky. Se zvyšujícím se 

obsahem Al2O3 stoupá napětí mezifázového rozhraní a je nejvyšší pro čistý Al2O3. Hlinitany  

(Al 2O3) mají největší vliv na životnost valivých ložisek [1]. Hliník má tedy zásadní vliv na 

obsah nekovových vměstků v ložiskových ocelích. Optimální množství hliníku v tavbě je asi 

0,02 hm.%. Nad touto hranicí se již nezvyšuje rychlost vyplouvání vměstků a narůstá 

množství hlinitanů. 

 

Obsah nekovových vměstků hlavně závisí na podmínkách výroby a odlévání oceli [7]. 

Provedené testy na ocelích 100Cr6 rafinovaných bez ochranné atmosféry v otevřených 

indukčních pecích vykazují rozdíly v porovnání s ocelemi zpracovanými v podmínkách 

vakua. V případě zpracování ve vakuu jsou sulfidické vměstky po tváření více plastické bez 

oxidů. Při analýze za pomoci řádkovacího elektronového mikroskopu (scanning electron 

microscope - SEM) byly identifikovány Al2O3, MnS, (FeMn)S a v malém měřítku TiN. Ocel 

tepelně zpracovaná bez ochranné atmosféry obsahuje větší množství síry a tím i sulfidických 

vměstků. SEM analýza detekovala i oxidicko-sulfidické vměstky. 

Částečně jsou nepříznivé vlivy nekovových vměstků eliminovány tvářením, ale přesto je 

vhodné volit surový materiál tepelně zpracovaný ve vakuu pro vyšší třídy ložiskových dílů. 
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2.2.2. Vliv nekovových vměstků na vlastnosti ložiskové oceli 

 

Vliv na obrobitelnost 

 

Oxidické vměstky jako křemičitany a hlinitany jsou křehké a tvrdé [2]. Zhoršují obrobitelnost 

a otupují obráběcí nástroje. Projevují se až při dokončovacích operacích (broušení, 

superfinišování), kdy dochází k vytrhávání vměstků a tím k vzniku povrchových vad na 

plochách dílů valivých ložisek. 

 

 

Vliv na tvařitelnost  

 

Nekovové vměstky se většinou hromadí na hranicích původních austenitických zrn [2]. 

Přítomnost sulfidu železnatého FeS způsobuje tzv. lámavost za červeného žáru při teplotách 

800 až 1200°C. Vliv obsahu síry je snižována dostatečným obsahem manganu. Také lámavost 

za bílého žáru při teplotách nad 1200°C souvisí s výskytem sulfidů a oxidů na hranicích zrn. 

Ty vznikají opět při zvýšeném obsahu síry a kyslíku. 

 

 

Vliv na mechanické vlastnosti 

 

Nekovové vměstky ovlivňují mechanické vlastnosti tak, že vyvolávají v oceli místní pnutí, 

způsobují nestejnoměrné rozložení namáhání a jeho místní koncentraci [2]. Necelistvost 

struktury se potom projevuje vrubovým účinkem. Sulfidy a křemičitany jsou tvárné. Oxidické 

vměstky jsou tvrdé a křehké. Vměstky tvářením dostávají protáhlejší tvar nebo jsou 

rozdrobeny do řádků ve směru tváření. Takto uspořádané vměstky způsobují pokles tažnosti a 

rozdíly mechanických vlastnosti mezi podélným a příčným směrem. Globulární vměstky tyto 

rozdíly nevytvářejí. Shluky vměstků na vycezeninách, hranicích zrn a souvislé řádky vměstků 

porušují celistvost materiálu a zmenšují jeho soudržnost. 
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Vliv na životnost 

 

Mikročistota je považována za jeden z rozhodujících činitelů ovlivňující životnost 

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

projevují vydrolením materiálu [2]. Pitting je jedním z hlavních druhů poškození valivých 

ložisek. Vzniká vydrobením jednotlivých částic kovu z jeho pracovního povrchu a projevuje 

se důlky různé velikosti a tvaru. Na to mají největší vliv nekovové, tvrdé, ostré, 

nedeformovatelné řádkovité vměstky. Méně škodlivé jsou plastické křemičitany a nejméně 

sulfidy.                 

 

    

2.3. Požadavky na makrostrukturu ložiskových ocelí 

 

Makrostruktura je dalším hlavním činitelem ovlivňující životnost ložiskové oceli [2]. Lom 

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

vměstků a vycezenin.  

 

 

2.3.1. Směr vláken ložiskových ocelí 

 

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

ložiska [2]. 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 [1]. Proto je třeba věnovat maximální pozornost výběru 

vhodného polotovaru pro každou technologii a typ valivého ložiska.      

 

 

2.4. Požadavky na mikrostrukturu ložiskových ocelí 

 

Homogenita oceli a s ní související rovnoměrné rozložení karbidů v matrici jsou dalším 

počátečním předpokladem k finálnímu dosažení ložiskových dílů majících požadované 

vlastnosti. 
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2.4.1. Karbidická řádkovitost 

 

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

ložiskového dílu [2]. Karbidická řádkovitost ztěžuje obrábění. 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  

 

Počátky vzniku karbidické řádkovitosti jsou již při procesu tuhnutí oceli [2]. Při tuhnutí oceli  

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

daného prvku je potom 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. 

V kalené oceli ochlazované po austenitizaci nižší rychlostí se vyskytuje také sekundární 

karbidická řádkovitost. Důvodem jsou různé hodnoty kritické ochlazovací rychlosti v matrici, 

ovlivněné právě rozdílnou koncentrací segregujících prvků. 

 

 

2.4.2. Karbidické síťoví 

 

Karbidické síťoví je nerovnoměrné rozložení karbidických fází na hranicích zrn [2]. Je 

nebezpečné, neboť může dojít k porušení kovu po hranicích zrn. Také klesá vrubová 

houževnatost. 
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Vznik karbidického síťoví 

 

Vznik karbidického síťoví ovlivňují technologické podmínky při tavení, odlévání, krystalizaci 

a tváření oceli [2].  

Jedním z hlavních vlivů je chemické složení. Zvyšování obsahu uhlíku a chrómu zvyšuje 

stupeň karbidického síťoví. Přitom uhlík působí intenzivněji než chróm.    

Dalším hlavním vlivem je ochlazovací rychlost po tváření. Čím je ochlazování oceli 

pomalejší, tím je vyšší teplota, při níž se vylučuje karbidické síťoví a tím i narůstá velikost 

karbidů. Počátek vylučování karbidů je 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 [2] . Tento způsob 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. 

 

 

2.4.3. Žíhací struktura 

 

Jedná se o výslednou strukturu žíhání oceli pro výrobu ložisek [2]. Optimální strukturu tvoří 

jemnozrnný globulární perlit se stejnoměrně velkými karbidy.  

Lamelární perlit ve struktuře má negativní vliv na obrobitelnost a zvyšuje riziko vzniku trhlin. 

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. Shluky jemných globulárních karbidů jsou po žíhání rovněž nepřípustné. Mají 

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

v místech těchto shluků. 
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Optimální výchozí kalicí struktura 

 

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

[2]. Jemnozrnná struktura karbidu Fe3C je hůře obrobitelná, je ale výhodnější pro kalení.  

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, které zaručí vyšší tvrdost a 

prokalitelnost. V případě hrubozrnné struktury (velké karbidy, daleko od sebe) musí být 

materiál déle na kalicí teplotě, což vede k zhrubnutí kalicí struktury. Nedostatečná doba 

potom 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. I následné pozvolné vyrovnávání pnutí 

dokončených dílů může vést k vzniku trhlin.  

Optimální výchozí strukturou pro kalení je tedy velmi jemný globulární perlit bez zbytků 

nedostatečně sferoidizovaných lamel a shluků velmi jemných karbidů. Ten také zaručuje 

vysokou tvrdost po kalení. Globulární perlit střední velikosti je méně náchylný na přehřátí a 

umožňuje využití širšího kalicího rozmezí. 

 

 

2.5. Požadavky na jakost povrchu  

 

2.5.1. Povrchové vady 

 

Povrch válcovaných tyčí a trubek by neměl obsahovat přeložky, trhliny nebo šupiny [2]. 

Všechny tyto vady je nutné odstraňovat obráběním zvýšeného přídavku materiálu, což je 

neekonomické. 

 

2.5.2. Hloubka oduhličené vrstvy 

 

Oduhličení je ochuzení povrchové vrstvy materiálu o uhlík do určité hloubky [1]. Vzniká při 

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

oduhličené vrstvy je možné jenom třískovým obráběním (soustružení, broušení). 
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3. Kalení a popuštění ložiskových ocelí 

 

Pro dosažení požadovaných technologických vlastností ložiskových dílů jsou díly kaleny a 

popouštěny [2]. Kalení zajišťuje dosažení vysoké tvrdosti, odolnosti vůči otěru apod. 

Popouštění pak snižuje pnutí a křehkost oceli po předchozím kalení a zajišťuje rozměrovou 

stabilizaci. Požadované vlastnosti finálního ložiskového dílu jsou dány nejen výchozím 

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

 

 

3.1. Kalení 

 

3.1.1. Ohřev na austenitizační teplotu 

 

Rychlost ohřevu ovlivňuje deformace dílu [2]. Součásti jednoduchého tvaru a malého průřezu 

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

průřezu. 

Deformace lze omezit pomalejším ohřevem, který zaručí plynulé vyrovnání teploty po celém 

průřezu dílu. Deformace významně ovlivňuje i způsob ukládání dílů pro tepelné zpracování. 

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. 

 

Zvyšování rychlosti ohřevu zejména: 

� Zvyšuje podíl nerozpuštěné karbidické fáze. 

� Posunuje teploty austenitizace k vyšším hodnotám. 

� Zpomaluje proces austenitizace. 

 

Zvyšování rychlosti ohřevu oceli má tedy své klady i zápory. Platí, že ložiskové oceli je 

možno ohřívat nejvyšší možnou rychlostí, které lze v peci dosáhnout. Musí se ale zabránit 

lokálnímu přehřátí a nedostatečnému prohřátí. 
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3.1.2. Austenitizace 

 

Hlavními faktory austenitizace jsou kalicí teplota a prodleva na této teplotě [2]. Cílem 

austenitizace je přeměna výchozí heterogenní feriticko-cementitické struktury na homogenní 

austenitickou strukturu.  

Základem výchozí struktury po žíhání je perlit. Ten je tvořen feritickou hmotou a karbidy 

cementitového typu, v nichž je část železa nahrazena chrómem a manganem. 

Přeměna probíhá difúzí v rozmezí teplot Ac1 až Acm (kalicí teploty). Zárodky austenitu se 

tvoří především na hranicích feritických zrn. Nadeutektoidní karbidy se zcela rozpouštějí až 

nad teplotou Acm, takže struktura po překrystalizaci není zcela homogenní. 

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

dle průřezu. Musí být tedy zaručeno převedení feritické matrice na austenitickou a dostatečné 

rozpuštění  karbidů. 

Větší vliv na austenitizaci má teplota. 

 

 

Teplota austenitizace 

 

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

koncentraci uhlíku a v menší míře chrómu a manganu [2]. Dostatečná koncentrace uhlíku 

v austenitu zajistí dostatečnou tvrdost a požadovanou mikrostrukturu po kalení.  

 

Výšku kalicí teploty ovlivňuje:  

� Chemické složení oceli. 

� Výchozí mikrostruktura oceli. 

� Typ kalení. 

� Velikost kalené součásti. 

 

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 [8].  
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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 [2]. Lamelární perlit dává hrubší austenitické zrno, které 

dále narůstá s hrubostí výchozí struktury. 

 

Doporučené teploty austenitizace [1]: 

� 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 [2]. 

Prodleva má zajistit vyrovnání teploty po celém průřezu dílu a další plynulé rozpouštění 

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

ohřevu. 

 

 

3.1.3. Martenzitická přeměna 

 

Martenzitická přeměna nastává pod teplotou Ms (počátek martenzitické přeměny) [2]. Jedná 

se o změnu krystalografické mřížky na tetragonální prostorově centrovanou mřížku 

martenzitu. 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. Tato 

rychlost je označována jako  kritická rychlost kalení. Struktura martenzitu je tvořena jehlicemi 

a nebo destičkami malé tloušťky, které jsou v austenitickém zrnu. Právě uhlík z výchozího 

austenitu je v intersticiálních polohách mezi atomy železa a deformuje kubickou mřížku na 

mřížku tetragonální. Teplota Ms je nejvýrazněji ovlivňována obsahem uhlíku a legujících 

prvků rozpuštěných v austenitu. 
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 Pro popis procesu rozpadu austenitu se používají diagramy IRA (izotermický rozpad 

austenitu) a ARA (anizotermický rozpad austenitu). Tyto diagramy vyjadřují závislost času a 

teploty, potřebných pro začátek a konec rozpadu austenitu. U ložiskových ocelí se s rostoucím 

obsahem chrómu zpožďuje počátek perlitické a bainitické přeměny, zvyšuje se prokalitelnost, 

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

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

zobrazeno zdvojení křivky IRA diagramu vlivem karbidotvorných prvků. 

 

 

Obr.1. Vliv slitinových prvků na polohu a tvar křivek diagramů IRA a polohu bodu Ms [9]. 

 

 

Izotermický rozpad austenitu 

 

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

austenitu probíhá po delší době [2]. 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 se jmenuje termální kalení a podstatně snižuje deformace po kalení. 

Diagramy IRA lze 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 [10].  
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Výsledky ukazují, že výsledná martenziticko-bainitická struktura vykazuje dobrou tvrdost, 

pevnost v tahu a rázovou houževnatost. Například při austenitizaci 950°C/30min, 

izotermickém kalení 270°C/30min a následném zakalení do vody se tvrdost pohybuje okolo 

62 HRC, pevnost v tahu asi 2250MPa, nárazová práce asi 53J. Obsah zbytkového austenitu je 

v rozmezí 5 až 10 hm.%. 

Zvyšování teplot izotermického kalení nad 300°C potom vede k vytváření nízkouhlíkového 

martenzitu a tím i poklesu tvrdosti. 

  

 

Anizotermický rozpad austenitu 

 

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

tepelného zpracování ložiskových dílů [2]. V diagramech je pro jednotlivé křivky ochlazování 

a výsledné mikrostruktury uvedena tvrdost HV.  

Na obrázku č.2 je ARA diagram ložiskové oceli 14109, austenitizační teplota 860°C, vel.zrna  

7 až 8, výchozí stav vzorku – žíháno na měkko. 

 

Obr.2. ARA diagram oceli 14109, 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]. 
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Na obrázku č.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]. 

 

 

Při srovnání ARA diagramů oceli 14109 s rozdílnou austenitizační teplotou a chemickým 

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

a poloze teploty Ms. U ARA diagramu s austenitizační teplotou 1050°C (obrázek č.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 č.2).   
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Prokalitelnost 

 

Rozdíly v prokalitelnosti ocelí jsou zřejmé z polohy pásů prokalitelnosti [9]. Na obrázku č.4 a 

č.5 jsou pásy prokalitelnosti ložiskové oceli 14109 a 14209. Je zřejmé, že ložisková ocel 

14209 s větším obsahem Mn a Si, která je využívána pro výrobu ložiskových kroužků větších 

průřezů dosahuje lepší prokalitelnosti v porovnání s ložiskovou ocelí 14109. 

 

Obr.4. Pás prokalitelnosti oceli 14109 [9]. 

 

Obr.5. Pás prokalitelnosti oceli 14209 [9]. 
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Ochlazování z austenitizační teploty 

 

Ochlazování z austenitizační teploty slouží u ložiskových ocelí k dosažení martenzitické 

struktury [2]. Rychlost ochlazování musí být vyšší než kritická, aby se zabránilo vzniku 

perlitické nebo bainitické struktury. Příliš velká rychlost ochlazování naproti tomu může vést 

k vzniku vyššího tepelného pnutí mezi povrchem a jádrem dílu, což může vést až k vzniku 

trhlin. S nárůstem obsahu chrómu a zvyšující se teplotou austenitizace ložiskové oceli klesá  

kritická rychlost ochlazování.  

  

 

Ochlazovací prostředí 

 

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

teplu, výparném teplu, viskozitě kalicího prostředí aj. [2].  

Ochlazování ve vodě se používá pro kalení ložiskových tělísek. Průběh ochlazování je velmi 

rychlý. V oblasti vyšších teplot brání ochlazování vrstva plynů kolem součásti, tzv.parní 

polštář. Tvorbě parního polštáře se snažíme bránit cirkulací chladícího média. Po rozpadnutí 

vrstvy par nastává údobí varu s nejprudším teplotním spádem a poté údobí proudění kapaliny. 

Přidáním přísad jako NaCl, NaOH, KOH můžeme rychlost ochlazování ještě zvyšovat. Tyto 

roztoky brání vzniku parního polštáře, resp. zajišťují jeho rychlejší zborcení. Rychlé 

ochlazování při vysokých teplotách a pomalejší při teplotách pod 250°C zajišťují 

stejnoměrnější tvrdost povrchu dílu a snižují riziko vzniku trhlin oproti kalení v čisté vodě. 

Ochlazování v oleji je při kalení ložiskových dílů nejrozšířenější. Je zde menší riziko vzniku 

trhlin než u kalení do vody. Bod varu je u olejů 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 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.  
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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 [2]. Snížení kritické rychlosti ochlazování zvyšuje 

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

Nikl však také 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. 

Molybden je dalším příznivým prvkem s ohledem na prokalitelnost ložiskové oceli. 

Molybden 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 významný pozitivní vliv mají prvky jako křemík, vanad, titan, zirkon. 

 

 

3.2. Zbytkový austenit 

 

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

protože snižuje tvrdost a vlivem rozpadu je příčinou rozměrové nestability součásti [2]. 

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.% [1]. 

Přeměna austenitu na martenzit není procesem izotermickým, neboť 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 a 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, proto 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. 



- 22 - 

Velký 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. To způsobuje větší množství zbytkového austenitu v oceli než v případě 

výchozí mikrostruktury z globulárního perlitu.  

Množství zbytkového austenitu také snižují 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°C a ponechají se na této teplotě 30 minut [1]. Minimálního 

množství zbytkového austenitu je možné dosáhnout  dochlazením na teploty -196°C. 

Úplné 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 [11]. Toho je dosaženo plastickou 

deformací za provozu ložiska, kdy povrchové vrstvy oběžné dráhy ložiska s vyšším obsahem 

zbytkového austenitu se díky plastické deformaci přemění 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. 

 

 

3.3. Popouštění 

 

Účelem popouštění  je snížení vnitřního pnutí a rozměrová stabilizace [2]. Po kalení vznikne 

heterogenní, metastabilní mikrostruktura tvořená martenzitem, karbidickou fází a zbytkovým 

austenitem. Popouštění má za úkol přechod metastabilní mikrostruktury ke stabilnějšímu 

stavu. Tento přechod závisí na difúzi atomů uhlíku z přesycené mřížky železa α a přeměně 

zbytkového austenitu. 

Tetragonální martenzit po zakalení je nejméně stabilní složkou struktury. Je tím stabilnější, 

čím nižší je teplota jeho vzniku. Jeho přeměna v kubický martenzit probíhá již v první fázi 

popouštění při nižších teplotách. Rozhodující roli hraje difúze atomů uhlíku a precipitace 

karbidů. Po zakalení je v mikrostruktuře mnoho mřížkových poruch (dislokace, vakance, 

hranice dvojčat). V těchto místech se při ohřevu hromadí atomy uhlíku a dochází precipitaci 

přechodového ε-karbidu. Tato precipitace velmi jemných ε-karbidů způsobuje, že okolní části 

tuhého roztoku se ochuzují o uhlík. Zvětšování rozsahu těchto oblastí se sníženým obsahem 

uhlíku vede k stabilizaci roztoku.  
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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. 

Dalším stádiem popouštění je přeměna zbytkového austenitu, která probíhá při teplotách 150 

až 300°C. Rozpad zbytkového austenitu je tedy dán výškou teploty popouštění a délkou 

setrvání na této teplotě. Při vyšší popouštěcí teplotě stačí kratší prodleva a opačně. 

Současně s přeměnou zbytkového austenitu se vytváří karbidická fáze. Teplota popouštění 

určuje rychlost difúze atomů uhlíku z tuhého roztoku. Probíhá-li proces izotermicky, je 

z počátku vylučování karbidů rychlé a s rostoucí prodlevou se zpomaluje až se úplně zastaví. 

Výsledná tvrdost po popouštění závisí na výchozí tvrdosti po kalení, popouštěcí teplotě a 

době popouštění. 

 

 

3.4. 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 rozdělujeme na:  

� Tepelná pnutí. 

� Strukturní pnutí. 

 

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

zde hraje 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 

dochází ke smrštění. Při následné 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 dále závisí na karbidické řádkovitosti. Čím je větší karbidická 

řádkovitost, tím je větší i deformace ve směru vláken. 
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3.5. Stabilizace rozměrů 

 

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

velmi 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, pokud provozní 

teplota nepřesáhne 100°C. Dle technické komise ISO TC4 u stabilizovaných dílů valivých 

ložisek vystavených provozní teplotě po dobu 2500 hodin, nesmí nastat změna rozměru větší 

než 0,015 %.  

Pro provozní teploty v okolí 150°C a splnění požadavku ISO TC4 je nutné ložiskové díly 

popouštět minimálně na 210°C po dobu 4 hodin.  

Pro ložiskové díly používané při vysokých provozních teplotách (části spalovacích motorů 

apod.) se užívá označení stabilizace S0; S00 a další [1].  

 

 

4. Nové typy ocelí navazující na ocel 100Cr6 

 

4.1. Vývoj ložiskové oceli 80CrMn4 

 

Ložisková ocel 100Cr6 je celosvětově nejpoužívanější vysoce uhlíková ocel [12]. Se 

zvyšujícími se nároky na produktivitu výroby kontinuálním lití a efektivitu přímým 

válcováním v kombinaci s vyšším vnitřním napětím, byly zjišťovány slabé stránky oceli 

100Cr6. Hlavně se jedná o dlouhou homogenizaci oceli, která má zaručit minimální 

vylučování karbidů a jejich nežádoucí rozložení. Bez tohoto dlouhodobého procesu dochází u 

této oceli k následným problémům při obrábění a tepelném zpracování. 
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4.1.1. Chemické složení oceli 80CrMn4 

 

Oproti oceli 100Cr6 byl snížen obsah uhlíku a chrómu. Zvýšení poměru mangan-křemík na 

4:1 oproti 2:1 (100Cr6) zlepšilo parametry kontinuálního lití. Důsledkem toho došlo ke 

snížení karbidické řádkovitosti. Popis [12] chemického složení je v tabulce č.1. 

 

Tab.1. Chemické složení ložiskové oceli 80CrMn4 [hm.%] [12]. 

C Mn Si 
 

Cr 
 

0,78 0,78 0,24 0,82 

 

 

4.1.2. Tepelné zpracování oceli 80CrMn4 

 

Při žíhání na měkko je na rozdíl od oceli 100Cr6 nutné snížit žíhací teplotu z 800 na 760°C 

pro dosažení požadované sferoidizace lamel perlitu. Tvrdost se pohybuje v rozmezí 180 až 

190 HB (198HB - 100Cr6). 

Snížení obsahu chrómu vedlo ke snížení teplot následného kalení při zachování tvrdosti a 

obsahu zbytkového austenitu jako u oceli 100Cr6. 

Popouštění na teplotách 220°C a 240°C (rozměrová stabilizace S0 a S1) vedlo k dosažení 

tvrdosti 60,5HRC a 60HRC. Obsah zbytkového austenitu je potom 5 hm.% a 2 hm.%.  

 

 

4.1.3. Shrnutí 

 

Nový typ oceli 80CrMn4 respektuje jak požadavky na vysokou produktivitu kontinuálního lití 

tak i požadavky na jakost oceli, která zajistí bezproblémové následné zpracování. V těchto 

ohledech vykazuje ocel 80CrMn4 lepší výsledky než ocel 100Cr6. Snížil se výskyt pórovitosti 

a trhlin po kontinuálním lití. Rozložení karbidů, které je hodnoceno dle SEP 1520 [13], bylo 

na minimální úrovni. Testy prokázaly, že mechanické vlastnosti a únavová životnost ložisek 

vyrobených z materiálu 80CrMn4 minimálně odpovídají materiálu 100Cr6. Některé výsledky 

jako například testy životnosti při kombinovaném tření vykazují i dvojnásobně lepší výsledky 

oproti oceli 100Cr6. 
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4.2. Inovovaný typ oceli 100Cr6Mn-Si 

 

Podmínky užití ložisek  v aplikacích automobilového průmyslu jako převodovky a uložení kol 

jsou stále náročnější [14]. Nejnovější trendy jako snižování objemu motorů, redukce 

hmotnosti apod. vedou k zvyšování požadavků na ložiska v aplikacích. Samozřejmostí je tlak 

na zvyšování životnosti ložisek a s tím související odolnost proti nečistotám, zatížení a 

vysokým teplotám. Tyto požadavky vedly výrobce oceli ASCOMETAL, SNR a VALTI 

k vývoji a zlepšování ložiskové oceli vycházející z široce používané 100Cr6. 

 

 

4.2.1. Modifikace chemického složení 

 

Zlepšení vlastností je dosahováno optimalizací obsahu manganu a křemíku. Pro nalezení 

optimálního složení bylo provedeno několik laboratorních a následně výrobních experimentů. 

Zvýšení obsahu křemíku z 1 na 1,5 hm.% vedlo k výraznému zvýšení tvrdosti žíhané oceli. 

(Další zvyšování nad 1,5 hm.% Si již nevede k výraznějšímu zvýšení tvrdosti). Zvýšením 

obsahu křemíku z 1 na 1,5 hm.% a manganu na 1 hm.% dosahujeme 15 až 25 hm.% obsahu 

zbytkového austenitu, což je způsobeno snížením teploty Ms. Obsah zbytkového austenitu a 

polohu teploty Ms ovlivňuje výrazně mangan. Křemík ovlivňuje stabilitu austenitu, precipitaci 

karbidů a zpomaluje difúzi uhlíku. Křemík také opožďuje snižování tvrdosti v průběhu 

popouštění. Při  popouštění na 300 až 350°C může být tvrdost modifikované oceli i vyšší o 15 

až 20 % oproti standardní 100Cr6. Tato modifikovaná ocel nese označení 100Cr6Mn-Si. 

 

 

4.2.2. Shrnutí 

  

Životnostní testy byly prováděny současně na ložiscích vyrobených ze standardní oceli 

100Cr6 a z modifikované oceli 100Cr6Mn-Si. Testovaná ložiska byla podrobena působení tří 

hlavních faktorů významně ovlivňujících životnost ložisek. A to znečištění ložiska, vysokému 

zatížení a vysoké teplotě.  
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Výsledky: 

A. Porovnání výsledků testu únavové životnosti mezi ocelemi 100Cr6 a 

100Cr6Mn-Si při působení znečištění maziva ložiska, viz. tabulka č.2. 

 

Tab.2. Životnost ložiska při působení znečištění [14]. 

 Únavová životnost (hodiny) 

Typ oceli 
Čisté mazivo 

(Hertzův tlak = 3,3 GPa) 
Znečištěné mazivo při 80°C 

(Hertzův tlak = 2,8 GPa) 

100Cr6 218 hodin 12 hodin 

100Cr6Mn-Si 443 hodin 45 hodin 

 

 

 

B. Porovnání výsledků testu únavové životnosti mezi ocelemi 100Cr6 a 

100Cr6Mn-Si při působení vysokého zatížení ložiska, viz. tabulka č.3. 

 

Tab.3. Životnost ložiska při působení vysokého zatížení [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únavová životnost (hodiny) 

Typ ložiska a testovací podmínky 

100Cr6 100Cr6Mn-Si 

Ložisko uložení kola při zatížení 

Hertzův tlak = 3,4 GPa 
20 až 50 hodin 150 až 200 hodin 

Ložisko převodovky při zatížení 

Hertzův tlak = 3,8 GPa 
30 až 50 hodin > 150 hodin 
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C. Porovnání výsledků testu meze únavy mezi ocelemi 100Cr6 a 100Cr6Mn-Si 

při působení vysoké teploty na ložiska, viz. tabulka č.4. 

 

Tab.4. Odolnost ložiska při působení vysoké teploty [14]. 

 Mez únavy v krutu (MPa) 

Typ oceli Pokojová teplota 160 – 170°C Rozdíl 

100Cr6 565 MPa 483 MPa 14,5 % 

100Cr6Mn-Si 580 MPa 550 MPa 5,2 % 

 

 

Životnostní testy prokázaly větší odolnost ložisek z modifikované oceli 100Cr6Mn-Si proti 

znečištění, vysokému zatížení a vysokým teplotám oproti ložiskům vyrobeným ze standardní 

oceli 100Cr6.  

Celkově výsledky testování prokázaly celkové zvýšení užitných vlastností díky modifikaci 

legujících prvků. 

 

  

5. Experimentální část 

 

Experimentální část je zaměřena na charakteristiku ložiskové oceli 100Cr6 a jejího tepelného 

zpracování v prostředí výroby ložiskových kroužků.  

 

 

5.1. Charakteristika 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 [9]. Ocel 

100Cr6 je definována normou ČSN 41 4109 [15] a označena jako chromová ocel 14 109.  

V tabulce č.5 jsou uvedeny mechanické vlastnosti pro nejčastěji používané polotovary oceli 

100Cr6 v žíhaném stavu. 
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Tab.5. Polotovary a jejich vlastnosti dle ČSN 41 4109 [15]. 

Výrobek Bezešvé trubky Tyče 

Provedení Tvářeno za tepla Loupáno Taženo za studena Loupáno Broušeno 

Mez kluzu 

Re (MPa) 

 
- 

 
441 

 
441 

Pevnost v tahu 

Rm (Mpa) 

 
608 až 726 

 
628 až 765 

 
608 až 726 

Největší tvrdost 

podle Brinella (HB) 

 
220 

 
225 

 
210 

 

 

5.1.1. Požadavky na výchozí stav + chemické složení oceli 100Cr6 

 

Ocel 100Cr6 je tavená bez ochranné atmosféry, ve vakuu nebo elektrostruskovým 

přetavováním. Odlévání bývá realizováno do ingotu nebo moderním kontinuálním litím. 

Materiál pro výrobu ložiskových kroužků oceli 100Cr6 může být válcován za tepla nebo 

za studena. Ocel je následně žíhána na měkko.  

 

Ocel 100Cr6 má vyšší obsah chrómu oproti ostatním ložiskovým ocelím [9]. Přesný popis 

chemického složení je tabulce č.6. 

 

Tab.6. Chemické složení ložiskové oceli 100Cr6 dle ČSN 41 4109 [hm.%] [15]. 

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 

 

 

Mikrostrukturu oceli 100Cr6 v žíhaném stavu by měl tvořit zrnitý perlit [15]. Zbytky 

lamelárního perlitu jsou dovoleny do 10 hm.%. Výrobci ložiskových dílů si specifikují 

požadovanou velikost globulárních karbidů, karbidického síťoví a perlitu dle etalonů normy 

SEP 1520 [13]. 

Mikročistota oceli [15]  se hodnotí podle čl.11 ČSN EN ISO 683-17 [3].  

Obsah nekovových vměstků je dále hodnocen normami DIN 50602 [5] nebo ASTM E45 [4]. 



- 30 - 

Na obrázku č.6 je výchozí struktura ložiskové oceli 100Cr6 válcované za tepla připravené pro 

další zpracování. Tvoří ji ferit s cementitem s lokálním výskytem lamelárního perlitu, 

nepatrného rozsahu. Přítomnost výraznější chemické heterogenity nebo jiné anomálie nebyla 

zjištěna.  

 

 
      Nital 3 % 

Obr.6. Výchozí struktura oceli 100Cr6 po žíhání na měkko. 
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Hloubka oduhličené vrstvy materiálu je posuzována dle normy ASTM E1077 [16]. Hloubka 

oduhličení je opět definována požadavky odběratelů. Na obrázku č.7 je ukázka oduhličené 

vrstvy. 

 

 
                       Nital 2%                         

Obr.7. Úplné oduhličení povrchové vrstvy do hloubky 0,1mm. 

 

 

5.1.2. Tepelné zpracování oceli 100Cr6 

 

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 a 

nebo 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. 

    

20
 µ

m
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Pro experimentální účely byla využita technologie kalení do solné lázně s následným 

popouštěním v průběžné peci.  

 

Experimentální parametry kalení: 

Kalicí pec:   1.kalicí zóna –  860°C 

    2.kalicí zóna –  850°C 

Doba ohřevu:   60 min. 

Ochranná atmosféra:   metanol + dusík + zemní plyn + vzduch 

Uhlíkový potenciál:   0,90hm.% 

Solná lázeň:    KNO3 + NaNO2 

Teplota solné lázně:  180°C 

Rychlost ochlazování: 121°C/s  

 

Na obrázku č.8 je struktura oceli 100Cr6 po kalení, tvořená deskovým martenzitem a 

globulárními karbidy rovnoměrně rozloženými po průřezu. V kaleném stavu je mezi deskami 

patrný menší obsah zbytkového austenitu. Zbytkový perlit nebyl metalograficky zjištěn. 

Oduhličení povrchové vrstvy nebylo rovněž zjištěno. 

 

 
                       Nital 3%          

Obr.8. Struktura po provedeném kalení. 
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Experimentální parametry popouštění: 

Popouštěcí pec:   220°C 

Doba popouštění:   2 hod. 

Na obrázku č.9 je struktura oceli 100Cr6 po popouštění tvořená jemným deskovým 
martenzitem, s globulárními karbidy rovnoměrně rozloženými po průřezu. Výskyt zbytkového 
austenitu a perlitu v základní struktuře nezjištěn. 
 

 
                       Nital 3 %                        

Obr.9. Zušlechtěná struktura po provedeném popouštění. 

 

Výsledná tvrdost: 

Tvrdost – povrch:    60,5 HRC 

Tvrdost – jádro:    710 HV1 
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6. Závěr 

 

Tato bakalářská práce byla věnována struktuře a vlastnostem nejčastěji používané ložiskové 

oceli 100Cr6.  

S tím jak narůstají požadavky zákazníků na užitné vlastnosti valivých ložisek, narůstá a i tlak 

na výrobce ložisek a potažmo výrobce oceli na zlepšování jakosti a vývoj. Zároveň je kladen 

obrovský důraz na snižování nákladů na výrobu a zvyšovaní produktivity. Neustále dochází k 

optimalizaci chemického složení oceli 100Cr6, postupů odlévání, tváření a dalších procesů. 

Výrobci ložisek se snaží zefektivňovat procesy následného tepelného zpracování a obrábění 

k dosažení nejlepších vlastností při minimálních výrobních nákladech. 

Existuje mnoho způsobů výroby oceli 100Cr6 a jejího dalšího zpracování. Všechny jsou 

přizpůsobeny požadavkům na výsledný produkt. V experimentální části této bakalářské práce 

byl použit výrobní proces kalení a popouštění ložiskových kroužků určených do aplikací 

jehličkových a válečkových ložisek. Jedná se o jeden z nejčastěji používaných procesů 

tepelného zpracování pro účely výroby ložiskových dílů. Výsledek potvrzuje, že při dodržení 

stanovených technologických parametrů tepelného zpracování a použití kvalitního výchozího 

materiálu, je možné dosáhnout výborných technologických a kvalitativních parametrů dílu, 

který je předpokladem spokojenosti zákazníka.  
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