
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

 
Předložená diplomová práce je věnována vlastnostem a zpracování ložiskových ocelí. Práce 

popisuje jak v praxi nejběžnější ložiskovou ocel 100Cr6, tak i další specifické typy 

ložiskových ocelí, z nichž se vyrábí ložiska pro letecký průmysl a další náročné provozní 

podmínky. V úvodní části je popsán vliv výchozího materiálu z hlediska chemického složení, 

mikrostrukturních a makrostrukturních parametrů. Hlavní pozornost je věnována popisu 

ložiskové oceli 100Cr6. Dále jsou představeny ložiskové oceli pro letecký průmysl M50, 

M50NiL, korozivzdorné ložiskové oceli 440C, 440N-DUR, Cronidur30 a nové typy 

ložiskových ocelí CCS-42L, VIM CRU 60 a VIM CRU 80. V krátkosti jsou zmíněny 

speciální ložiskové oceli pro kryogenní aplikace a ložiskové oceli vyráběné práškovou 

metalurgií. Další část práce je věnována popisu tepelného zpracování ložiskové oceli, které 

významně ovlivňuje finální materiálové vlastnosti ložiskového dílu. V experimentální části je 

popsán test změny procesních parametrů kalení ložiskových dílů z oceli 100Cr6, jeho 

vyhodnocení a vliv na materiálové vlastnosti ložiskových dílů. 
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Abstract 

 
The presented dissertation is devoted to the characteristics and treatment of bearing steels. 

The thesis describes the most widely used bearing steel 100Cr6 as well as other specific types 

of bearing steels for aerospace and other demanding conditions. The first part is devoted to 

description of base material in terms of chemical composition, microstructural and 

macrostructural parameters. The main attention is paid to describing the bearing steel 100Cr6. 

The following are introduced bearing steels for the aerospace industry M50 and M50NiL, 

stainless bearing steels 440C, 440N-DUR, Cronidur30 and new types of bearing steels           

CCS-42L, VIM CRU 60 and VIM CRU 80. Briefly discussed are special bearing steels for 

cryogenic applications and bearing steels produced by powder metallurgy. The other part of 

dissertation is paid to the description of bearing steel heat treatment which significantly 

affects final material properties of the bearing part. The experimental part of the thesis 

describes hardening process changes of bearing steel 100Cr6 parts, its evaluation and 

influence on the material properties of the bearing parts. 
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1. Úvod 
 

Ložiska jsou v průmyslové praxi velmi významnou komponentou strojních zařízení, jež 

nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Hrají v těchto aplikacích klíčovou roli, 

a proto musí zajistit plnění neustále se zvyšujících požadavků na zatížení, životnost a přesnost 

při přenosu sil, s minimálním možným třením. Každý typ ložiska má své specifické 

charakteristiky, které se odvíjí od jeho aplikace, zatížení a prostředí, ve kterém bude pracovat. 

Ložiskový kroužek je základním dílem ložiska. Může být jak samostatným kluzným 

ložiskem, tak i komponentou valivého ložiska, viz obrázek č. 1.  

 

 

Obr. č. 1. Jehličková a válečková ložiska. 

 

Výrobci se snaží neustále inovovat své produkty tak, aby na trhu zůstali konkurence schopní  

a to nejen kvalitou a cenou svých produktů, ale i svou flexibilitou a rozsahem nabízených 

služeb. Jak kvalita, tak stejně i vlastnosti ložiskového kroužku závisí na použitém materiálu       

a jeho zpracování. 

Po více než stoletém vývoji legování ocelí je nyní k dispozici široké spektrum ložiskových 

slitin, představující výbornou základnu pro výrobu ložiskových dílů. Tato práce se bude 

zabývat technologií tepelného zpracování ložiskových ocelí, používaných 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. 

Proces kalení a popouštění má velmi významný vliv na následné výrobní operace obrábění          

a samozřejmě na finální kvalitu produktu. Správné nastavení technologie kalení a popouštění 

musí zaručit dosažení zákazníkem očekávaných materiálových kvalit ložiskového dílu            

a současně splnit finanční a logistické požadavky na sériové zpracování dílů.  
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2. Teoretická část  
 

2.1 Popis ložiskových ocelí 
 

2.1.1 Požadavky na ložiskové oceli 

 

Různé typy ložiskových dílů jsou vyráběny z různých druhů ocelí [1]. Obecně lze ložiska 

rozdělit do skupin určených pro provoz:  

 za normálních podmínek. 

 za vysokých teplot. 

 v agresivním prostředí. 

 

 Nejvýznamnější skupinou jsou ložiska určená pro provoz za normálních podmínek, která 

tvoří 95 % z celkového 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. 

 

Materiál ložiska musí vykazovat požadovanou tvrdost povrchu, zaručující minimální 

opotřebení, pevnost, mechanickou odolnost, mikrostrukturní stabilitu při teplotních extrémech 

a odolnost vůči únavě. 

 

2.1.2 Základní typy ložiskových ocelí 

 

V zásadě se pro výrobu ložiskových dílů ustálilo použití dvou druhů ocelí: 

 nadeutektoidní ocel nejčastěji legovaná chrómem. 

 cementační ocel. 
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K výrobě ložisek se používají jak nadeutektoidní oceli (~ 1 hm. % C) tak i cementační oceli 

(~ 0,20 hm. % C). V historii se evropští výrobci ložisek přiklonili k použití chrómové 

nadeutektoidní oceli, zatímco američtí výrobci šli cestou nauhličování povrchu ložiskových 

dílů vyrobených z cementační oceli, které mohly být následně vysoce zatěžovány.  

Obě dvě varianty mají své výhody ve vztahu k použití. 

Díly vyrobené z cementační oceli jsou většinou masivnější díly určené k cementování 

povrchových vrstev a dosažení vysoké tvrdosti na povrchu a současně jiných materiálových   

a mechanických vlastností jádra dílu. Cementační oceli mají lepší mechanické vlastnosti, 

vyšší pevnost jádra dílu a vyšší odolnost vůči vzniku trhlin, lepší obrobitelnost. 

Ložiskové díly z nadeutektoidní oceli se zpracovávají jak přímým kalením, tak i indukčním 

povrchovým kalením. Nadeutektoidní oceli odolávají vyššímu kontaktnímu napětí, jejich 

tepelné zpracování je jednodušší v porovnání s cementováním nízkouhlíkových ocelí. Mají 

vyšší rozměrovou stabilitu díky nižšímu obsahu zbytkového austenitu.  

V roce 1901 německý vědec prof. Richard Stribeck z technologického institutu v Drážďanech 

použil pro své testy kuličkových ložisek nadeutektoidní ocel [2]. Následně v roce 1905 

vynálezci Ernst Sachs a Karl Fichtel ze Schweinfurtu začali tuto ocel, dnes známou pod 

označením 100Cr6 využívat pro sériovou výrobu ložisek. Výroba této oceli přetrvala dodnes  

a tvoří hlavní díl 6 milionů tun veškeré ložiskové oceli vyrobené za rok.  

 

2.1.3 Chemické a strukturní složení ložiskové oceli  

 

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

[3]. Významnější rozdíly jsou patrné hlavně ve strukturních faktorech, jako je homogenita 

oceli, výskyt nekovových vměstků a výskyt karbidických fází. K nejkvalitnějším ložiskovým 

ocelím z chemického hlediska patří oceli s minimálními rozsahy uhlíku a dalších slitinových 

prvků a také ty s minimálním obsahem nečistot.    

V tabulce č. 1 jsou uvedeny běžné ložiskové oceli a jejich chemická složení.  Z tabulky je 

zřetelné, že mnoho ložiskových ocelí má velmi podobná chemická složení, blízká oceli 

100Cr6. Uspořádání je voleno tak, aby byly zviditelněny modifikace jednotlivých typů ocelí. 

Mimo uhlík jsou nejvýznamnějšími slitinovými prvky ložiskových ocelí:  

 chróm. 

 mangan. 

 křemík. 
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Tab. č. 1. Chemická složení běžných ložiskových ocelí [hm. %] [2]. 

Typ oceli C Mn Si Cr Ni Mo Cu S P Další prvky 

AISI1070 0.71 0.76 0.20 0.09 0.08 0.02 0.07 0.012 0.006  

En31 0.90–1.20 0.30–0.75 0.10–0.35 1.00–1.60    0.05 0.05  

AISI52100 0.95–1.10 0.20–0.50 <0.35 1.30–1.60 – – <0.025 <0.025 – – 

SAE 52100 0.98 0.38 0.16 1.39 0.07 0.02 0.12 0.06 0.12  

SAE 52100 0.97 0.31 0.32 1.43    0.017 0.019  

‘‘1C–1.5Cr’’ 0.98–1.10 0.15–0.35 0.25–0.45 1.30–1.60 <0.25 <0.10 <0.35 <0.025 <0.025  

ShKh4 0.98–1.03 0.18–0.29 0.17–0.28 0.38–0.47       

ShKh15 1.05 0.28 0.28 1.50 0.11  0.06 0.015 0.013  

ShKh15G 0.95–1.05 0.95–1.17 0.45–0.61 1.35–1.60       

SUJ-2 1.03 0.37 0.23 1.35 0.51 – 0.15 0.023 0.018  

SUJ-2 1.04 0.39 0.25 1.47 0.07 – 0.19 0.005 0.015  

SUJ-2 1.01 0.36 0.23 1.45 0.04 0.02 0.06 0.007 0.012 O 0.0008 

SUJ-2 0.98 0.37 0.18 1.42 0.07 0.03 0.12 0.003 0.016 O 0.0006 

SUJ-2 0.97 0.38 0.20 1.35 0.08 0.03 0.11 0.005 0.016 O 0.0005 

          Al 0.009 

          Ti 0.0023 

MMM (SKF 3M) Mo modifikovaná 52100   0.25   <0.015  

‘‘1C–1.5Cr–Mo’’ 0.98 0.45 0.97 1.98  0.42  <0.002 <0.011  

‘‘Si–Mo’’ 0.96–1.12 0.56–0.66 0.49–0.70   0.23–0.33     

100CrMo7–3 0.97 0.66 0.27 1.79 0.11 0.26 0.15 0.007 0.009 O 0.0005 

          Al 0.034 

52CB 0.85 0.35 0.85 0.90  0.60     

Microalloyed 0.44 0.99 0.43     0.004 0.009 V 0.10 

4320 0.21 0.62 0.20 0.49 1.73 0.20 0.16 0.018 0.010  

1070M 0.68 0.95 0.17 0.13 0.11 0.05 0.19 0.022 0.009  

S53C 0.53 0.74 0.19     0.020 0.015 O 0.008 

SMn60 0.60 1.22 0.24     0.011 0.007 O 0.008 

SMn65 0.66 1.19 0.24     0.009 0.006 O 0.009 

SAE 1072 0.74 1.18 0.23     0.009 0.008 O 0.007 

SAE 1072Cr 0.72 1.18 0.24 0.48    0.009 0.006 O 0.006 

80CrMn4 0.78 0.78 0.24 0.82       

100Cr2 (W1) 0.9–1.05 0.25–0.45 0.15–0.35 0.4–0.6 <0.30  <0.30 <0.025 0.03  

100Cr4 (W2) 1.0–1.1 0.25–0.45 0.15–0.35 0.90–1.15    <0.025 0.03  

SAE 51100 0.97 0.39 0.25 1.04    0.013 0.020  

100Cr6 (W3) 0.90–1.05 0.25–0.45 0.15–0.35 1.40–1.65 <0.30  <0.30 <0.025 0.03  

100CrMn6 (W4) 0.90–1.05 1.00–1.20 0.50–0.70 1.40–1.65 <0.30  <0.30 <0.025 0.03  

100CrMnMo8 0.90–1.05 0.80–1.10 0.40–0.60 1.80–2.05 <0.30 0.50–0.60 <0.30 <0.025 0.03  

GCrSiWV 0.98 0.49 0.75 1.50    0.004 0.012 W1.21, V 0.29 

 

2.1.3.1 Uhlík 

 

Obsah uhlíku se v různých ložiskových ocelích liší jen minimálně a pohybuje se od 0,95 do 

1,10 hm. % [3].  Uhlík v železe je nejdůležitější prvek, který svým množstvím a významem 

převyšuje všechny ostatní prvky v oceli. Prostřednictvím tvorby austenitu, cementitu              

a následné martenzitické přeměny, plníme požadavky na tvrdost, pevnost a další základní 

vlastnosti oceli. S růstem obsahu uhlíku v oceli se zkracuje doba potřebná pro přeměnu perlitu 

v austenit. To protože je v oceli větší množství rozhraní fáze ferit - cementit [4]. S růstem 

obsahu uhlíku také souvisí riziko většího podílu zbytkového austenitu po martenzitické 

přeměně. 

 

2.1.3.2 Chróm 

 

Chróm je velmi důležitým prvkem vyskytujícím se v ložiskových ocelích v širokém rozsahu 

od 0,40 do 1,65 hm. % [3]. Zvyšuje odolnost oceli proti korozi, otěru a mírně zvyšuje tvrdost. 
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Zužuje oblast stability austenitu, ale zároveň snižuje polohu teploty A3 až do obsahu               

7,5 hm. % chrómu. Chróm také zlepšuje prokalitelnost. Má sklon k tvorbě karbidů a je 

feritotvorný.  

V potrojném systému Fe-Cr-C vznikají čtyři typy karbidů:  

a) Cr23C6 – kubický plošně centrovaný karbid chrómu, u nějž při teplotách pod 800 °C 

může být až 8 atomů chrómu nahrazeno atomy železa. 

b) Cr7C3 – hexagonální karbid chrómu, v němž mohou být nahrazeny až 4 atomy chrómu 

atomy železa. 

c) Cr7C3 – ortorombický karbid chrómu. 

d) 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. 

 

2.1.3.3 Mangan 

 

Ložiskové oceli mají obsah manganu od 0,20 do 0,40 hm. % [3].  S rostoucím obsahem 

manganu klesá poloha teploty A3 a zároveň se eutektoidní bod posouvá doleva k nižším 

obsahům uhlíku. Proto 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:  

a) tuhý roztok feritu (železo α). 

b) tuhý roztok austenitu (železo γ). 

c) fáze Σ vzniklá bezdifúzní přeměnou (hexagonální mřížka). 

d) 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. 

 

2.1.3.4 Křemík 

 

Běžný obsah křemíku v ložiskových ocelích je 0,17 až 0,37 hm. % [3]. Ve vazbě na vyšší 

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

případech až na 1,5 hm. %. Křemík snižuje kritickou rychlost ochlazování a tím zvyšuje 

prokalitelnost.  Účinek zvýšení prokalitelnosti však není tak výrazný jako u manganu.  
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Křemík rovněž snižuje difúzní rychlost uhlíku v železe (potlačí vznik cementitu v oblastech 

obohacených uhlíkem) a tím přispívá k zvýšení pevnostních vlastností. Křemík také brání 

tvorbě okují a tím roste riziko vzniku hlubší oduhličené vrstvy při tepelném zpracování bez 

ochranné atmosféry.  

 

2.1.4 Nečistoty v ložiskových ocelích 

 

Za hlavní nežádoucí chemické prvky v ložiskových ocelích jsou považovány [3]: 

 síra. 

 fosfor. 

 kyslík. 

 dusík. 

 vodík. 

Samozřejmě i další chemické prvky (hliník, měď, nikl, molybden, vanad) mohou nepříznivě 

ovlivňovat za určitých podmínek vlastnosti ložiskových dílů, ale nejedná se o významné 

činitele. 

   

Síra 

Výrobci ložiskové oceli se snaží udržovat obsah síry na minimální hranici, většinou               

do 0,020 hm. % [3]. Síra se vyskytuje v oceli ve formě sloučenin, v soustavě Fe-FeS často 

jako téměř nerozpustný sulfid železnatý FeS. Do oceli se dostává v průběhu výroby z rud a 

paliva. FeS se ukládá na hranicích zrn. Tato nízkotavitelná fáze při normálních teplotách 

snižuje houževnatost oceli a za tvářecích teplot 800 až 1200 °C se začíná tavit a způsobuje 

tzv. lámavost za červeného žáru. Výrobci oceli se snaží odstraňovat síru přísadou manganu    

a převedením na sulfid manganatý MnS, který má vysokou teplotu tavení 1620 °C a jeho 

většina přechází do strusky. Proto je nutné udržovat v ložiskových ocelích poměr manganu 

k síře v přebytku 1:10 až 1:12, aby se zabránilo vzniku rizikového FeS.  

 

Fosfor 

Přechází do oceli z železné rudy [3]. V ložiskových ocelích bývá přípustný maximálně         

do 0,030 hm. %. Vyšší obsahy fosforu vedou ke snižování vrubové houževnatosti a zvyšování 

opotřebení. Fosfor tvoří se železem tvrdý, ale křehký fosfid železa Fe3P, který při tuhnutí 

segreguje na hranicích austenitických zrn a může být příčinou popouštěcí křehkosti.   
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Kyslík 

Přítomnost kyslíku v ložiskové oceli ve většině případů znamená výskyt oxidických vměstků 

jako Al2O3, SiO2, FeO, MnO [3]. Se zvyšujícím se obsahem kyslíku klesá životnost 

ložiskových dílů. V moderních ložiskových ocelích se obsah kyslíku udržuje pod                  

0,001 hm. % [2].  

 

Dusík 

Jakostní oceli obsahují do 0,008 hm. % dusíku [3]. Společně s poklesem rozpustnosti dusíku 

v matrici, vzrůstá riziko vzniku tvrdého a křehkého nitridu železa Fe4N, nebo nitridu jiného 

prvku, což potom způsobuje tzv. lámavost za modrého žáru.  

 

Vodík 

V ocelích je zcela nežádoucím prvkem. Dostává se do oceli z atmosféry. Vodík v matrici je 

velmi nebezpečný při poklesu teploty, kdy je omezena jeho rozpustnost, a tlaky vylučujícího 

se vodíku mohou způsobit takzvané vodíkové praskání oceli. 

  

2.1.4.1 Nekovové vměstky 

 

Významný vliv na kvalitu ložiskové oceli mají nekovové vměstky [3]. Důležitá je jejich 

velikost, tvar, množství, plasticita, chemické složení a rozložení v matrici, viz obrázek č. 2. 

Nekovové vměstky se většinou hromadí na hranicích původních austenitických zrn. Některé 

z nich mají nízký bod tání, natavují se a způsobují vznik trhlinek. Vyvolávají místní pnutí 

v matrici, protože mají odlišnou teplotní roztažnost od okolní matrice. Díky křehkosti 

některých typů vměstků, mohou být místem rozvoje trhliny v matrici. Vazba mezi vměstkem 

a matricí je většinou slabá a při deformacích při tváření mohou způsobit tvorbu dutin. Tyto 

nečistoty vznikají v procesech tavby a odlévání oceli. 

 

 Nekovové vměstky se dělí na dvě skupiny dle svého původu: 

 endogenní vměstky -  produkty rafinačních a dezoxidačních pochodů.  

 exogenní vměstky -  produkty agresivního působení oceli na žáruvzdorný materiál a 

oxidace ze vzduchu. 
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Nekovové vměstky mají velmi často tento původ: 

 rafinační struska v peci. 

 produkty dezoxidace a denitridace. 

 vyzdívka pecí. 

 odtavené částice klenby pece. 

 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 [4]. Se zvyšující se teplotou 

roste jejich plasticita a může dosáhnout až tvářitelnosti oceli. Oxidické vměstky zhoršují 

obrobitelnost a snižují životnost ložiskových dílů.  

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

Patří mezi nejnebezpečnější typy vměstků ovlivňujících životnost ložiskových dílů. Hliník je 

významný dezoxidační prvek, ale s nárůstem jeho koncentrace v oceli narůstá i výskyt 

hlinitanových vměstků.  

Existují i komplexní typy vměstků, což jsou kombinace jednotlivých typů, jako                  

křemičitano-hlinité,  oxisulfidické vměstky apod. 

Vměstky mají po tváření protáhlý tvar do tzv. řádků, někdy bývají rozdrobeny. To je příčinou 

směrové anizotropie mechanických vlastností a poklesu tažnosti.  

 

 

Obr. č. 2. a) Kulovitý hlinitanový vměstek uvolněný v dutině po tahově-tlakové únavové 

zkoušce (špičky dutiny pravděpodobně odpovídají rovině válcování).                                            

b) Prázdná dutina po vměstku. c) Rozštěpený titanový vměstek, který si zachoval vazbu 

s matricí [2]. 
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Obrovské úspěchy při snaze dosáhnout vysoké čistoty oceli sklízí vakuové zpracování [2]. 

Zejména vakuové indukční tavení, kdy je kov přetavován ve vakuu, které vede ke kvalitnímu 

odstranění plynných nečistot z oceli. Zároveň ale dochází k výraznějšímu růstu austenitického 

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

přehřátí oceli při následném tepelném zpracování. Ještě účinnější je elektrostruskové 

přetavení, kdy nedojde k výraznému snížení obsahu kyslíku v oceli, ale vměstky jsou 

zmenšeny, rovnoměrněji rozloženy a je podporováno jejich vyplouvání do strusky. Při použití 

zásaditých strusek využívajících MgO a CaO lze dosáhnout výraznějšího snížení výskytu 

sulfidických vměstků z vysokouhlíkových ocelí, určených pro ložiskové díly.  Další možností 

je lepší třídění kovového odpadu, určeného k tavbě, pro zajištění vyšší čistoty oceli.  

 

2.1.5 Požadavky na makrostrukturu ložiskové oceli 

 

Makrostruktura ložiskové oceli je velmi významnou skupinou vlastností ložiskových ocelí. 

Posuzuje se z hlediska hutnosti oceli, směru vláken a pronikání středové zóny do 

povrchových vrstev funkčních ploch ložiskových dílů a povrchových defektů [5].  

 

Hutnost oceli a pronikání středové zóny do povrchových vrstev 

Hutnost oceli má velký vliv na pevnost a životnost ložiskových dílů. Největší hutnost 

ložiskové oceli by měla být v povrchových vrstvách dílů. Zvýšení hutnosti se dosahuje 

dostatečným odplyněním při přetavování oceli a vysokým stupněm protváření. Póry, trhliny, 

staženiny, vycezeniny, nahromadění nekovových vměstků určují hutnost oceli, jež se také 

označuje jako mikropórovitost oceli [3]. Tyto vady mohou vzniknout jako pozůstatky staženin 

po tuhnutí středových částí ingotu nebo díky rozdílné plasticitě karbidických vycezenin           

a sulfidických vměstků. Některé defekty se nemusí podařit eliminovat následným tvářením 

(svaření) a mohou vést k vzniku mikrotrhlin. Pronikání mikropórovitosti oceli ze středové 

zóny do povrchových vrstev velmi významně snižuje životnost ložiskových dílů.  

 

Směr vláken ložiskových ocelí 

Rozložení vláken v dílu má velký vliv na životnost valivého ložiska [5]. Směr a úhel výstupu 

vláken k povrchu dílu vzniká při tváření. Dochází k protažení nestejnorodých dendritů a 

uspořádání nekovových vměstků. Nejlepších výsledků je dosaženo při usměrnění vláken 

rovnoběžně s povrchem oběžné dráhy, viz obrázek č. 3. Naproti tomu nejnižší životnosti 

dosahují díly, které mají vlákna vystupující pod úhlem 40 až 45° k povrchu oběžné dráhy [3]. 

Z toho důvodu je nutné zohlednit volbu polotovaru pro zamýšlené účely užití dílu. 

 



- 10 - 

 

 

Obr. č. 3. Vlákna ložiskové oceli uspořádána rovnoběžně s osou ložiskového kroužku [3]. 

                                          

Povrchové vady 

Povrchové vady pochází jak z hutního zpracování oceli, ale také od výrobců ložiskových 

polotovarů, z procesů kování, lisování, válcování za tepla i za studena (výkovků, trubek, tyčí 

drátů, apod.) [5]. Přeložky, trhliny, póry, staženiny, šupiny, pískové vnosy a oduhličení jsou 

typickými příklady povrchových vad, viz obrázek č. 4. Požadavek na jakost povrchu 

polotovaru je dán technologií následné výroby ložiskového dílu [3]. Pro účely výroby 

ložiskových dílů a tělísek je potřeba zajistit, aby dodavatel garantoval maximální hloubku a 

typ akceptovaných povrchových vad, které budou ekonomicky přijatelně odstraněny 

následným obráběním nebo tvářením. 

 

 

Obr. č. 4. Trhlina na povrchu polotovaru, vzniklá při válcování ložiskové trubky. 
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2.1.6 Požadavky na mikrostrukturu ložiskové oceli 

 

Výchozím předpokladem úspěšného zpracování ložiskového dílu je mikrostrukturní 

homogenita oceli. Zde je potřeba zdůraznit velký význam rovnoměrnosti rozložení a velikosti 

karbidů v matrici. Bezvadná výchozí žíhací struktura je zárukou dobré obrobitelnosti dílu        

a dosažení požadovaných vlastností po tepelném zpracování. 

 

2.1.6.1 Karbidická řádkovitost 

 

Její vznik souvisí s procesem vzniku a obohacování dendritů a mezidendritických pásem        

o prvky segregující v procesu tuhnutí oceli [3]. Tyto segregace jsou tvořeny jak eutektickými, 

tak i sekundárními karbidy. Při válcování jsou tyto oblasti protaženy ve směru tváření do         

tzv. řádků. Karbidická řádkovitost způsobuje problémy s obráběním ložiskových dílů, 

zvětšuje objemové změny a zvyšuje obsah zbytkového austenitu v okolí řádků. Tyto karbidy 

nejsou dostatečně elastické a stávají se místem vzniku mikrotrhlin. V kalené oceli, která byla 

po austenitizaci ochlazována pomaleji, vzniká sekundární karbidická řádkovitost. Vznik 

tohoto jevu souvisí s různou kritickou rychlostí ochlazování v jednotlivých místech oceli. 

Karbidickou řádkovitost lze eliminovat rozpuštěním karbidů při tavbě, rychlým litím, 

doválcovací teplotou, zvýšením přetváření anebo homogenizačním žíháním. 

 

2.1.6.2 Karbidické síťoví 

 

Karbidické síťoví je nejčastějším typem nerovnoměrného rozložení karbidů v ložiskové oceli 

[3]. Toto síťoví je tvořeno karbidy po hranicích zrn. To má za následek snadnější porušení 

ložiskového dílu po hranici zrna a s tím související snížení vrubové houževnatosti. Hlavní vliv 

na vznik karbidického síťoví má pomalé ochlazování po tváření. Malá rychlost ochlazování 

zvyšuje teplotu, od které se začíná tvořit síťoví a zároveň zvětšuje karbidy. Další vliv na vznik 

síťoví má zvyšování obsahu chrómu a uhlíku. Uhlík působí dvakrát intenzivněji než chróm.  

 

2.1.6.3 Optimální struktura před zpracováním ložiskových dílů 

 

Výslednou strukturu by měl tvořit jemnozrnný globulární perlit, se stejnoměrně velkými a 

rozloženými karbidy, bez zbytků nedostatečně sféroidizovaných lamel [3]. Nepříznivé jsou 

shluky jemných globulárních karbidů, které se při austenitizaci rozpustí a lokálně zvýší 

koncentraci uhlíku. Přítomnost lamelárního perlitu negativně ovlivňuje obrobitelnost, zvyšuje 

obsah zbytkového austenitu, zužuje oblast kalení a zvyšuje riziko vzniku kalicích trhlin.  
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Podle velikosti karbidů rozdělujeme strukturu ložiskové oceli po žíhání (pro oceli typu 

100Cr6) na čtyři skupiny podle H. Diergartena [3]. Od jemné struktury 1-P-11; 1-P-12; 1-P-

13 až po hrubou strukturu 1-P-14. Pro kalení je výhodnější jemná struktura karbidů 1-P-11, 

ale je zároveň hůře obrobitelná. Hrubozrnná struktura 1-P-14 potřebuje delší prodlevu při 

austenitizaci, pro rovnoměrné rozložení uhlíku v matrici. Místa s nižším obsahem uhlíku by 

měly nízkou tvrdost a v místech přesycených by vznikal zbytkový austenit. Důvody 

nerovnoměrnosti rozložení uhlíku jsou velké karbidy s větší vzdáleností od sebe, což ztěžuje 

difúzi uhlíku. Prodleva při austenitizaci má potom za následek zhrubnutí kalicí struktury.  

Strukturu ložiskové oceli můžeme obdobně rozdělovat podle velikosti globulí perlitu. 

Jemnější globule perlitu jsou lépe rozpustné v matrici a znamenají pro ocel pokles kalicích 

teplot, zúžení jejich rozmezí a dosažení vysoké tvrdosti. Zároveň roste riziko přehřátí a vzniku 

trhlin. 

 

2.1.7 Speciální typy ložiskových ocelí 

 

2.1.7.1 Ložiskové oceli pro letecký průmysl 

 

Neustálý vývoj leteckých motorů s sebou nesl požadavky i na vývoj ložiskových ocelí pro 

použití v leteckém průmyslu [2]. Ložiska hřídelí motorů musí odolávat vibracím, ohybovým 

momentům, vysokým otáčkám okolo 25000 ot.min
-1 

a velkému rozpětí teplot. To vše při 

zachování velké životnosti a bezporuchovosti, které mají vliv na cenu a samozřejmě 

bezpečnost provozu.  To se zasloužilo o to, že ložiskové oceli pro letecký průmysl patří k těm 

nejvíce sofistikovaným vůbec. Jedním z rozdílů oproti standardním ložiskovým ocelím je 

požadavek na zachování vysoké tvrdosti i při teplotách 120 až 320 °C. Tvrdost pod 58 HRC 

je nepřípustná a může vést k překročení limitu pevnosti povrchu a vzniku vad, jako například 

brinelování, což je vytvoření drážek na oběžných drahách ložiskového dílu. Počátky vývoje 

těchto ocelí byly postaveny na nízko legovaných ocelích se zvýšeným obsahem křemíku, 

hliníku a přítomností karbidů molybdenu. To mělo zajistit teplotní odolnost oceli a její tvrdost 

za těchto podmínek. Příkladem je slitina 52CB, viz tabulka č. 1, která byla navržená také 

s cílem eliminovat množství zbytkového austenitu pro zajištění rozměrové stálosti.  

Neméně dobrých výsledků za vysokých teplot, bylo dosaženo aplikací vysoce legované 

nástrojové oceli M50. Velmi důležitá čistota oceli je zajišťována dvojitým vakuovým 

tavením, vakuovým indukčním tavením a obloukovým přetavováním ve vakuu. V tomto 

procesu se materiál odtavuje na elektrodě, která vytváří oblouk. Kapičky kovu poté prochází 

vakuem, které je zbavuje nečistot. Roztavený kov je shromažďován ve vodou chlazené formě, 

kde mají pevné nečistoty možnost se oddělit a vyplout. Ložisková ocel M50 je vysoce 

prokalitelná, vedoucí k tvorbě převážně martenzitické struktury. Je náchylná na oduhličení     

a proto musí být zpracovávána v ochranných atmosférách.  
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Ukázka sekundárního vytvrzování ložiskové oceli M50 [2]: 

1) Předehřátí na 500 °C, výdrž. 

2) Ohřev na 800 °C a pozvolný austenitizační ohřev na 1100 °C. Přitom 3 až 4 hm. % 

M6C bohatého na chrom, M2C bohatého na molybden a MC bohatého na vanad není 

rozpuštěno. 

3) Kalení na 560 °C, dochlazení na vzduchu. Struktura obsahuje nerozpuštěné karbidy, 

martenzit a 20 až 30 hm. % zbytkového austenitu. Podchlazení na -70 °C je používáno 

pro snížení obsahu zbytkového austenitu.  

4) Popouštění na 540 až 500 °C po dobu 2 hodin a dochlazení na vzduchu do okolní 

teploty.  

Testy prokázaly, že podchlazení nemá významný vliv na únavovou životnost ložiskového 

dílu, která většinou koresponduje s povrchovou tvrdostí. Je-li podchlazení vynecháno, může 

být ocel opakovaně popouštěna na 550 °C s dochlazením na vzduchu, za účelem snížení 

obsahu zbytkového austenitu až na 4 hm. %, k zvýšení rozměrové stability a pevnosti. 

Ložiskové oceli typu M mohou být použity i pro teploty pod 150 °C, ale bylo prokázáno, že 

v této nízkoteplotní oblasti dosahuje lepší únavové životnosti ocel 100Cr6. Navíc oceli typu 

M jsou těžko obrobitelné.  

Derivátem oceli M50 je ocel M50NiL. Byla vyvinuta na základě rostoucích požadavků na 

strukturní kvalitu ložisek, použitých na hřídelích leteckých motorů. Cementovaná povrchová 

vrstva je křehčí oproti houževnatějšímu jádru s menším obsahem uhlíku, které zase umožňuje 

lepší rozložení karbidů. Ložiska z této oceli vykazují lepší provozní vlastnosti v náročných 

podmínkách motoru, než v případě oceli M50. Nikl je u této slitiny potřebný k stabilizaci 

austenitu. Pevnostní vlastnosti za vysokých teplot závisí na sekundárním vytvrzování. Hlavně 

na karbidech M6C, M23C6 a MC. Poslední dva uvedené mohou zůstat nerozpuštěné                  

i v průběhu austenitizace. Cementovaná vrstva má potom navíc větší podíl karbidů typu M2C          

a případně M7C3 než jádro. Cementování vede k vzniku příznivých tlakových pnutí 

v povrchových vrstvách, což zaručuje lepší kontaktní únavovou životnost než v případě 

přímokalitelné ložiskové oceli M50. Opakovaným popouštěním oceli M50NiL dosáhneme asi 

jen 3 hm. % zbytkového austenitu a velmi jemných karbidů v jádře, o velikosti menší než       

1 μm. U obou těchto ocelí může být použito duplexní kalení, což je standardní kalení 

následované nitridací povrchové vrstvy. Hloubka vrstvy může být až 0,2 mm při solné 

nitridaci. Tvrdost povrchové vrstvy potom může dosáhnout 1000 až 1250 HV a klesá jako 

funkce hloubky. V hloubce 0,1 až 1,3 mm mohou být díky nitridaci zbytková tlaková pnutí až 

1300 MPa. To výrazně zvyšuje kontaktní únavovou životnost, která je důležitá i pro situace, 

kdy ložisko není dostatečně mazáno, nebo když dojde ke kontaminaci. 

Alternativním přístupem k dosažení dobrých teplotních vlastností cementační ložiskové oceli 

je zpomalení martenzitické popouštěcí reakce přídavkem křemíku. Křemík zpomaluje hybnou 

sílu precipitace cementitu z martenzitu a tím zajišťuje vysokou tvrdost jádra ložiskového dílu 

i při teplotách do 315 °C. To je využíváno například u ocelí 300M a CBS 600. 
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2.1.7.2 Korozivzdorné ložiskové oceli 

 

Ložiska z korozivzdorné oceli nacházejí uplatnění všude tam, kde je agresivní prostředí           

a riziko oxidace, jako je například papírenský, potravinářský, těžařský a námořní průmysl [2]. 

Dalším rizikem je pronikání vodíku do oceli. Chróm chrání ocel před korozí tvorbou tenkého 

koherentního a elektricky izolačního oxidu chrómu na povrchu materiálu, vystaveného 

působení vzduchu. Koncentrace chrómu v tuhém roztoku musí být minimálně 12 hm. % 

proto, aby se při poškození vrstva oxidu mohla zase obnovit. Molybden zlepšuje odolnost 

vůči bodové korozi. 

Příkladem je ocel 440C založená na 17 hm. % chrómu, 0,75 hm. % molybdenu a 1 hm. % 

uhlíku pro zajištění tvrdosti 59 až 61HRC pro ložiskové účely. Životnost ložisek závisí na 

podmínkách jejich provozu. Působení vysokého tlaku, vlhkosti + CO + chloridů ji snižuje o 

více než řád.  

Vývoj korozivzdorné oceli ES1 byl založen na kombinaci uhlíku a legování dusíkem.  

Další variantou oceli 440C je ocel 440N-DUR s omezeným obsahem uhlíku a chrómu, tak 

aby se zabránilo tvorbě velkých karbidů při zachování korozivzdornosti. Přidáním 0,1 hm. % 

dusíku dosahujeme v povrchové vrstvě tvrdosti okolo 60 HRC.  

Ložisková ocel Cronidur 30 je přímo kalitelná korozivzdorná ocel s vyšším obsahem dusíku. 

Má vynikající odolnost vůči korozi a jemnou homogenní strukturu zejména v sekundárně 

vytvrzeném stavu. Tato slitina byla úspěšně použita v aplikacích ve stavu, kdy povrch 

součásti byl indukčně zakalen, zatímco jádro zůstalo relativně měkké (38 HRC). Před 

indukčním kalením je nutné ocel tepelně zpracovat tak, aby velké karbidy bohaté na chróm 

byly reprecipitovány na jemnější, a aby mohly být rychle rozpuštěny při indukčním kalení. 

Jinak by vysoké tvrdosti povrchové vrstvy nebylo dosaženo. Ocel takto zpracovaná má 

v jádru houževnatost 70 MPa.m
1/2

 a tlaková napětí koncentrována v povrchových vrstvách do 

hloubky až 1,5 mm. Ocel má vynikající korozivzdorné vlastnosti. 

 

2.1.7.3 Kryogenní ložiskové oceli 

 

Kryogenní ložiska jsou používána v kosmickém průmyslu nejčastěji v raketoplánech NASA 

nebo v čerpadlech vodíkového paliva raketových motorů raket Ariane evropské agentury ESA 

[2]. Oběžné dráhy ložiskových dílů jsou vyrobeny z oceli, valivá tělíska z nitridů křemíku a 

klec z polymeru PTFE (teflon) a skleněné tkaniny. PTFE tak zároveň funguje jako suché 

mazivo ve styku mezi oběžnou drahou a valivým tělískem.  

Dříve používanou ložiskovou ocel 440C s dobrými antikorozními a pevnostními vlastnostmi 

nahradila ocel Cronidur 30 s vyšší pevností a korozní odolností, testovanou v kyselině sírové 

a roztocích chloridu sodného. Avšak jejich charakteristika vlastností v prostředí kryogenních 

pump není zcela známa.  
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NASA vyvinula experimentální slitinu NASA1, založenou na nízkouhlíkové, sekundárně 

kalené oceli bez nerozpuštěných karbidů po austenitizaci a tvrdostí okolo 60 HRC. Tato ocel 

vykazuje výbornou odolnost vůči korozi pod napětím a vzniku trhlin. 

 

2.1.7.4 Ložiskové oceli vyrobené práškovou metalurgií 

 

Ocel vyrobená metodou práškové metalurgie může mít větší obsah legur než v případě litých 

ocelí. Chemická segregace nenastane ve vzdálenosti větší, než je velikost zrna prášku. Tyto 

slitiny jsou obvykle dražší a používají se pro ložiskové díly s požadovanou tvrdostí nad        

60 HRC, vyšší teploty a zatížení.  

Slitiny REX20 (M62) a CRU80 jsou dva příklady ocelí vyrobených práškovou metalurgií. 

Mají vysoký obsah uhlíku a výslednou tvrdost 66 až 67 HRC. Při použití v hybridních 

ložiscích mohou dosahovat šestkrát větší únavovou životnost než u oceli 100Cr6. CRU80 má 

vysoký obsah chrómu pro lepší odolnost vůči korozi. Byla vyvinuta jako potenciální náhrada 

za ocel 440C. Obě oceli jsou martenzitické s jemně rozptýlenými karbidy, zvyšujícími 

odolnost opotřebení. Po kalení do oleje z teploty 1150 až 1215 °C následuje opakované 

popouštění na 540 až 560 °C po dobu 2 hodin, tak aby výsledná struktura obsahovala 20 až  

30 % karbidů. Může být použito podchlazení k dosažení 5 % zbytkového austenitu.  

Výhodou ložiskových dílů vyrobených z ocelí získaných práškovou metalurgií je homogenní, 

jemnozrnná struktura, bez větších segregací, minimální odpad a úspory při obrábění. 

Nevýhodami jsou vysoká cena a možnost vzniku pórovitosti po slinování.  

 

2.1.8 Charakteristika ložiskové oceli 100Cr6 

 

Ložisková chromová ocel 100Cr6 je zdaleka celosvětově nejpoužívanější ocelí na výrobu 

ložiskových dílů. V Evropě je nejčastěji známa pod zkráceným označením 100Cr6 dle DIN, 

v USA označená dle AISI jako 52100 a v ČR pod označením 14109 dle ČSN. Pro účely této 

práce zachováme označení 100Cr6. Jedná se o ocel, s kterou jsou srovnávány všechny další 

typy ložiskových slitin. Je typickým představitelem nadeutektoidní oceli patřící mezi 

konstrukční oceli třídy 14, ale tepelným zpracováním odpovídající nástrojovým ocelím třídy 

19. Její chemické složení je uvedeno v tabulce č. 2 a základní mechanické vlastnosti v tabulce 

č. 3. Tato ocel je optimální volbou pro dosažení dobré pevnosti, houževnatosti, obrobitelnosti, 

odolnosti proti únavě, vysoké tvrdosti a dalších požadovaných 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.  
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Tab. č. 2. Chemické složení ložiskové oceli 100Cr6 dle ČSN 41 4109 [hm. %] [6]. 

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. č. 3. Základní mechanické vlastnosti ložiskové oceli 100Cr6 v žíhaném stavu               

dle ČSN 41 4109 [6]. 

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 ta tepla max.220 - 608 – 726 18 

Tyče a dráty tažené za studena max.225 441 628 – 765 18 

 

 

2.1.8.1 Výroba ložiskové oceli 100Cr6 

 

Splnění náročných požadavků na ložiska je podmíněno bezvadnou kvalitou oceli                     

a polotovaru. Musí být splněny jak požadavky na chemické složení, strukturu, tvrdost, 

vměstky, ale i na maximální přípustnou hloubku povrchových vad a v neposlední řadě i 

rozměrových tolerancí polotovaru.  Na obrázku č. 5 je schematicky znázorněn proces tavby 

oceli a výroby polotovaru [7]. 

 

Tavba 

Výroba ložiskové oceli začíná v ocelárnách tavením ve vysoké peci a kyslíkovém konvertoru 

[A]. Další a nejčastěji používanou metodou je tavba ocelového šrotu v indukčních 

obloukových pecích. Kvalita ocelového šrotu je proto velmi důležitým vstupem pro dosažení 

kvalitní ložiskové oceli. Proto by použité slitiny železa měly obsahovat minimální množství 

nežádoucích prvků, jako je hlavně olovo, cín titan a bór. V různých stádiích tavby probíhají 

rafinační pochody s cílem získat požadované složení oceli bez nežádoucích prvků. 

V kyslíkových konvertorech probíhá tavba při současném dmýchání vysoce čistého kyslíku 

do roztaveného kovu. To má za cíl odstranění (oxidaci) nežádoucích nečistot v oceli, které 

odcházejí s plynem nebo struskou. Nejvýznamnější rafinační procesy jsou eliminace uhlíku, 

křemíku, manganu, odsíření a odfosforování.  
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Sekundární metalurgie 

Stále rostoucí požadavky na jakost oceli a zvyšování produktivity 

vedly k vývoji dalších metalurgických operací označených jako 

sekundární metalurgie. Tato fáze výroby určuje konečné 

chemické složení, čistotu a tedy celkové metalurgické kvality 

tavby. Hlavními úkoly sekundární metalurgie jsou: 

 míchání a homogenizace. 

 odkysličení. 

 odsíření. 

 další odplynění (vodík, dusík). 

 úprava chemického složení dle stanovené tolerance. 

 

Odlévání 

Po dosažení stanovené jakosti oceli procesy sekundární 

metalurgie je ocel odlévána. Dříve používaný diskontinuální 

způsob odlévání do kokil (ingoty) je stále častěji pro účely 

výroby ložiskové oceli nahrazován kontinuálním litím. 

Kontinuální lití přináší významné úspory energií, zvýšení 

produktivity, kvality a redukci tvorby vměstků. Tekutá ocel je 

z konvertoru odlita do licí pánve a přepravena k mezipánvi, do 

které je ocel po dosažení stanovené teploty přelita. Po té je ocel 

lita do krátké chlazené formy (krystalizátoru), která dává kovu 

požadovaný profil. Ten je následně dochlazován v zóně 

sekundárního chlazení tak, aby i tekuté jádro ztuhlo. Následně je 

materiál nařezán kyslíkovým hořákem na stanovenou délku. 

 

Válcování 

Následující operací je válcování trubek/tyčí nebo tažení drátu za 

tepla v několika fázích. Po válcování za tepla může ještě 

následovat válcování za studena. Cílem je získat rozměrově 

správný polotovar bez povrchových vad. 

 

Nedestruktivní testy + označování 

Závěrečnou operací je automatické nedestruktivní testování 

povrchu a podpovrchových vrstev polotovarů. Polotovar je potom 

většinou označen na povrchu k zajištění identifikovatelnosti               

a zpětné sledovatelnosti. 

Ocelový 

šrot 

Tavba 

Sekundární 

metalurgie 

Odlévání 

ingotu 

Kontinuální 

lití 

Válcování 

Nedestruktivní 

testování 

Obr. č. 5 Výroba oceli a 

polotovaru [7] 
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2.1.8.2 Popis ložiskové oceli 100Cr6 

 

Ložisková ocel je dodávána ve formě trubek a tyčí za tepla válcovaných, některé navíc za 

studena tažených, výkovků anebo drátů. To se odvíjí od toho, zda finálním výrobkem bude 

ložiskový kroužek nebo valivé tělísko. Mikrostruktura oceli po válcování je perlitická se 

sekundárním cementitem vyloučeným po hranicích austenitických zrn [2], viz obrázek č. 6 a). 

Mikrostrukturu polotovarů by měla tvořit zrnitá perlitická struktura po sferoidizačním žíhání, 

viz obrázek č. 6 b), která je vhodná pro obrábění a další typy výroby ložiskových dílů [6]. 

Jemné zrnité karbidy by měly být pravidelně rozptýleny ve feritické matrici. 

 

 

a)                                                      b) 

Obr. č. 6. a) Perlitická mikrostruktura oceli 100Cr6 po válcování za tepla.                                            

b) Sferoidizovaná struktura oceli 100Cr6 po žíhání na měkko. [2]. 

 

Zbytky lamelárního perlitu jsou přípustné do 10 hm. %. Velikost globulárních karbidů, 

karbidického síťoví a perlitu si specifikují jednotlivý výrobci ložisek ve svých požadavcích na 

dodavatele materiálu. Vyhodnocování probíhá nejčastěji dle etalonů normy SEP 1520 [8].  

Hodnocení mikročistoty oceli je posuzováno dle čl. 11 ČSN EN ISO 683-17 [9]. Nekovové 

vměstky jsou posuzovány nejčastěji dle normy ASTM E45 [10]. 

 

2.1.8.3 Vývoj ložiskové oceli 100Cr6 

 

Na vývoji ložiskové oceli se spolupodílí jak hlavní výrobci ložisek jako SKF, INA, FAG 

spolu s výrobci tyčí, trubek, drátů pro ložiskové účely jako je například Krupp Stahl AG [11]. 

Požadavky na chemické složení, mikrostrukturu, nekovové vměstky jsou vzájemně 

diskutovány za účelem dosažení lepších vlastností ložiskových dílů, jako je obrobitelnost a 

kontaktní únavová životnost.  
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Tito hlavní výrobci ložisek si sami nad rámec standardů stanovují a upřesňují požadavky na 

ložiskovou ocel tak, aby jejich procesy a výrobky dosáhly co nejlepších ekonomických a 

kvalitativních výsledků.  

Výsledky získané z životnostních testů ložisek a dalších materiálových analýz poskytují cenné 

informace k dalšímu vývoji oceli. Vliv materiálu na kontaktní únavovou životnost závisí na 

struktuře, která by měla být jemnozrnná, bez lokálních nehomogenit, jako jsou precipitáty na 

hranicích zrn a nekovové vměstky, které působí velmi negativně. 

 

Chemické složení 

Oceli tavené v elektrických obloukových pecích obecně mají vyšší obsah nežádoucích prvků 

jako je molybden, nikl, měď, cín, arzen a antimon než oceli tavené v kyslíkových pecích. 

Naproti tomu bývá ve standardních kyslíkových pecích větší obsah fosforu. Jakákoliv 

omezení samozřejmě přináší zvyšování nákladů na zvyšování čistoty oceli.  I tak je nutné 

stanovit limitní množství těchto nežádoucích prvků v tavbě oceli a zvážit její použití pro 

každou aplikaci. 

 

Nekovové vměstky 

Typ, velikost, množství a distribuce nekovových vměstků je hlavně určen procesy sekundární 

metalurgie. Ukázkové příklady vměstků jsou uvedeny na obrázku č. 7. Tyto hutní postupy 

mají zajistit homogenní tavbu, s malým rozptylem chemického složení, teploty a nízkým 

obsahem kyslíku a vodíku. V současnosti probíhá odkysličení hlavně za pomoci hliníku,         

i když je požadováno velmi nízké množství hliníku v oceli. Proto se jeví jako vhodnější 

způsob snižování množství nekovových vměstků použití křemíku, vápníku                                      

a vakuo–uhlíkového odplynění. Nepříznivě mohou působit karbonitridy titanu, které jsou 

koncentrátory napětí a potenciálními místy vzniku poruch. Jejich výskyt narůstá se zvyšujícím 

se obsahem titanu ve slitině. 

 

       

        Vměstek typu A.           Vměstek typu B.           Vměstek typu D.               Titanový vměstek. 

Obr. č. 7 Příklady různých typů vměstků [7]. 
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Otázkou je, zda stanovování obsahu nekovových vměstků v ocelích vysoké mikročistoty na 

základě těchto referenčních tabulek je stále vhodnou metodou. Alternativou může být 

kvantitativní obrazová analýza. Metalografická analýza dá sice detailnější informace, ale je 

velmi časově náročná a není vhodná pro běžnou aplikaci. V tomto případě obrazová analýza 

celkového obsahu kyslíku nabízí alternativu. 

Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku není vhodná pro hodnocení makrovměstků. Ty 

jsou zvlášť nebezpečné pro životnost ložisek. Ultrazvukové testy válcovaných polotovarů 

odhalí jen větší typy vměstků. Proto je nutné zabránit oxidaci tavby při odlévání ingotů nebo 

kontinuálním lití. 

 

Obrobitelnost 

K dosažení lepší obrobitelnosti připouští někteří výrobci obsah síry v oceli v rozmezí 0,010 až 

0,025 hm. %. Její pozitivní vliv na obrobitelnost je však velmi malý. Moderní obráběcí 

nástroje z rychlořezných a karbidických slitin dosahují výborných výsledků i bez zvýšeného 

obsahu síry v oceli, která v některých případech může být i nežádoucí. 

 

Další trendy ve vývoji ložiskové oceli 100Cr6 

Jednou z možností vývoje je upravení chemického složení standardu 100Cr6. Například jeho 

alternativa s 0,80 hm. % uhlíku; 0,50 hm. % chrómu; 0,85 hm. % křemíku; 0,85 hm. % 

manganu a 0,10 hm. % vanadu vykazuje podobnou prokalitelnost, nižší výskyt segregací         

a vyšší kontaktní únavovou životnost. Navíc čas potřebný pro žíhání k dosažení 

sferoidizované struktury mohl být významně zkrácen, což znamená finanční úspory.  

Další možností dosažení lepší kvality a finančních úspor při zpracování ložiskového drátu, je 

kalení do solné lázně bezprostředně po válcování. Řízenou transformací austenitu lze 

provádět tažení drátu za studena bez předchozí sferoidizace.  Také čas potřebný pro závěrečné 

žíhání je významně zkrácen.  
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2.1.9 Nové typy ložiskových ocelí 

 

2.1.9.1 Ložisková ocel CCS-42L 

 

Jedná se o cementační, nerezavějící ocel mající kombinaci vynikajících vlastností, vhodných 

pro výrobu ložisek nejvyšších tříd [12]. Tato ložisková cementační ocel byla vyvinuta pro 

výrobu ložisek další generace leteckých motorů. Ložiska musí mít vysokou tvrdost pro 

dosažení odpovídající odolnosti opotřebení, odolnost vůči korozi, vysokým teplotám               

a vysokou životnost, viz obrázek č. 8. Jádro ložiska musí mít výbornou lomovou 

houževnatost, tažnost a houževnatost. Ložisková ocel pro letecký průmysl M50 poskytuje 

dobrou odolnost opotřebení, ale její odolnost vůči korozi a lomová houževnatost není na 

odpovídající úrovni. Jejím derivátem je slitina M50NiL, která má výbornou lomovou 

houževnatost, ale zase naopak nedostatečnou odolnost opotřebení a odolnost vůči korozi při 

působení vysokých teplot. Velmi dobrou odolnost vůči korozi má nerezavějící ocel 440C, ale 

má nedostatečnou odolnost opotřebení, lomovou houževnatost a schopnost udržet si vysokou 

tvrdost i při vysokých teplotách. Právě proto byla vyvíjena ocel CCS-42L, která má skloubit 

všechny pozitivní vlastnosti těchto slitin tak, aby mohla být optimální volbou ložiskové oceli 

pro budoucí letecké aplikace.     

 

 

Obr. č. 8. Odhad životnosti L15.9 kuličkových axiálních ložisek,                                 

vyrobených z různých druhů ocelí [12]. 

 

Ocel CCS-42L se vyrábí dvojitým vakuovým tavením slitin obsahující 0,12 hm. % uhlíku,   

14 hm. % chrómu, 2 hm. % niklu, 12 hm. % kobaltu, 4,75 hm. % molybdenu, 0,60 hm. % 

vanadu a 0,02 hm. % niobu. Slitina byla vyvinuta na základě databází ložiskových 

nerezavějících ocelí 440C, 422 a ocelí vysoce legovaných chrómem (12 – 15 hm. %) jako je 

BG-42 a AFC77. Stanovení obsahu jednotlivých legur bylo prováděno za pomocí počítačem 

vytvořených fázových diagramů. Správně zvolená kombinace stabilizačních austenitických 

prvků, jako niklu a kobaltu, spolu se správnou kombinací karbidotvorných prvků tvořených 

molybdenem, chrómem, vanadem a niobem, vedla k dosažení vynikajících vlastností slitiny. 

ŽIVOTNOST [HOD] 
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 Pro výrobu testovacích ložisek byly použity 4 tavby, z nichž byly odlity ingoty o průměru od 

305 – 508 mm. Ingoty byly vyžíhány k snížení napětí a homogenizaci struktury. Mechanické 

vlastnosti jednotlivých taveb byly zaznamenávány. Zkoušky lomové houževnatosti a tahové 

zkoušky byly provedeny na vzorcích tyčí. Vzorky byly austenitizovány na teplotu 1121 °C       

a dvakrát popouštěny na teplotě 496 °C. Lomová houževnatost jádra byla hodnocena dle 

normy ASTM E1304 [13]. Tato zkušební metoda je také známá pod označením “lomová 

houževnatost krátkých tyčí“. Výsledky testu prokázaly několikanásobně vyšší lomovou 

houževnatost slitiny CCS-42L v porovnání s ocelemi M50, M50Nil, 440C. Cementování 

proběhlo při teplotě 954 °C po stanovený čas dle požadované hloubky nauhličení. 

Austenitizace proběhla po dobu 45 minut při teplotě 1093 – 1121 °C s následujícím kalením 

do oleje, dochlazením na pokojovou teplotu a podchlazením na -79 °C. Teplota následujícího 

dvojitého popouštění s kryogenním zakalením závisí na požadovaných vlastnostech oceli. Pro 

nejvyšší tvrdost a odolnost opotřebení, se popouští 2 hodiny při 496 °C. Ložiskový díl z této 

oceli CCS-42L potom dosahuje tvrdost 62 HRC až do teploty 427 °C, viz obrázek č. 9. Pro 

vyšší korozní odolnost, se popouští 2 hodiny při 329 °C. 

 

 

Obr. č. 9. Závislost tvrdosti na provozní teplotě různých ložiskových ocelí [12]. 

 

Testované vzorky ložisek byly podrobeny nejrůznějším testům životnosti na základě 

leteckých standardů a porovnávány se standardně používanými ložiskovými slitinami. 

V průběhu testů žádné z ložisek CCS-42L neselhalo. Výsledky prokázaly, že tato 

korozivzdorná ocel má i vynikající odolnost opotřebení a je schopna splnit i na první pohled 

protichůdné požadavky. Všechny současně známé a provedené testy slitiny CCS-42L 

potvrzují vynikající vlastnosti této cementační, korozivzdorné ložiskové oceli. To ji 

předurčuje jako vhodný materiál pro nejnáročnější ložiskové a převodové aplikace nejen 

v leteckém průmyslu. 

 

TESTOVACÍ TEPLOTA [F] 
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2.1.9.2 Ložisková ocel VIM CRU 60 a VIM CRU 80 

 

Vývoj nových aplikací musí následovat i vývoj ložiskových materiálů. S příchodem 

hybridních ložisek (kombinace ložiskové kroužky z oceli a valivá tělíska z keramiky nebo 

nitridů křemíku) vyvstaly nové požadavky na kvalitu a vlastnosti oběžných drah kroužků 

[14]. Tradiční ložiskové oceli jako 100Cr6, M50 nebo 440C tyto požadavky již nejsou 

schopny plnit. Hlavními požadovanými vlastnostmi jsou vyšší tvrdost pro vyšší statickou 

únosnost, únavová životnost, odolnost materiálu a tvrdosti zvýšeným teplotám, nižší tření          

a samozřejmě výborné antikorozní vlastnosti. Odpovídajícím ložiskovým materiálem, který 

již byl odborně testován, je vysoce uhlíková, rychlořezná ocel VIM CRU 20. Tato ocel 

vyráběná patentovanou technologií CPM (Crucible Particle Metalurgy) tedy práškovou 

metalurgií, má minimální dosažitelnou tvrdost 66 HRC s výbornou teplotní odolností. Avšak 

nízký obsah chrómu ji neposkytuje adekvátní antikorozní vlastnosti. Proto byly vyvinuty další 

typy ocelí s výhodnějšími vlastnostmi. Patří mezi ně vysoce chrómové a vanadové oceli  VIM 

CRU 60 a VIM CRU 80. Vývoj ocelí, které mají splňovat jak vysokou a teplotně stálou 

tvrdost a zároveň korozní odolnost, je standardně protichůdný a přináší specifická řešení. Pro 

dobrou korozní odolnost přímo kalitelných ocelí, je potřeba mít v martenzitické matrici po 

tepelném zpracování minimálně 10 – 11 hm. % chrómu. Některé karbidy chrómu se tvoří při 

tuhnutí taveniny při velmi vysokých teplotách. Tyto primární karbidy jsou relativně 

nerozpustné při austenitizačních teplotách a poskytují slitině odolnost opotřebení. Další na 

chróm bohaté karbidy se tvoří při nižších teplotách žíhání a jsou plně rozpustné při tepelném 

zpracování.  

Novými kandidáty splňujícími oba zásadní požadavky na odolné a antikorozní ložiskové 

kroužky jsou již výše zmíněné, původně nástrojové slitiny VIM CRU 60 a VIM CRU 80. 

Tabulka č. 4 popisuje jejich chemické složení, obsah primárních karbidů a dosažitelnou 

tvrdost v porovnání s konvenčními ložiskovými slitinami. 

 

Tab. č. 4. Korozivzdorné a otěruvzdorné ložiskové slitiny [14]. 

Materiál C Cr Mo V Obsah primárních karbidů          

[hm. %] 

 

Dosažitelná tvrdost                         

( +/- 1 HRC) 

440C 1,05 17 0,5 - 13,5 

55 

 

59 

BG-42 1,15 

 

14,5 4 1,2 16 63 

VIM CRU 

80 

VIM CRU 

2,35 14 1 9 23 62 

VIM CRU 

60 

3,25 14 2,5 12 28 64 

 

Proces výroby slitiny VIM CRU 60 a VIM CRU 80 technologií CPM začíná konvenčním 

tavením k zajištění homogenní lázně kovu. Ten ale není následně odléván do kokil, ale je lit 

přes malé trysky, které proud kovu díky vysokému tlaku plynu rozstřikují na malé částečky. 

Ty rychle tuhnou a padají do spodní části rozprašovací věže. Rozprašování utváří poměrně 

kulaté a co do složení homogenní částice, které tuhnou tak rychle, že nežádoucí segregační 

procesy jsou potlačeny. 
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 Karbidy vzniklé během tuhnutí jsou velmi jemné a vydrží v tomto stavu až do finální 

dokončené tyče. Hlavními karbidy jsou M7C3 a MC. Karbidy M7C3 jsou bohaté na chróm, 

železo a vanad. Karbidy MC, které tvoří 45 % primárních karbidů v matrici, jsou bohaté na 

vanad, s výrazně menším obsahem železa a chrómu.  

 

Odolnost vůči korozi 

Testované slitiny mají po tepelném zpracování průměrně 11 – 12 hm. % chrómu. Korozní 

testy prokázaly, že slitiny VIM CRU 60 a VIM CRU 80 i po dvojitém popouštění na 260 °C 

vykazují výbornou korozní odolnost odpovídající slitině 440C a výrazně lepší než M50 nebo 

VIM CRU 20. 

 

Odolnost opotřebení 

VIM CRU 60 a VIM CRU 80 obsahují výrazně větší obsah primárních karbidů než slitiny 

440C a BG-42. Zhruba polovina karbidů jsou karbidy MC, bohaté na vanad s vysokou 

tvrdostí, přinášející matrici vyšší odolnost opotřebení než jsou schopny zajistit karbidy M7C3 

a M23C6 bohaté na chróm a železo. Proto nejlepších výsledků dosahuje slitina VIM CRU 60 

následovaná VIM CRU 80 a s odstupem slitiny BG-42 a 440C. 

 

Lomová houževnatost 

I přes vysoký obsah primárních karbidů je lomová houževnatost slitin VIM CRU 60 a VIM 

CRU 80 na velmi dobré úrovni. To je možné díky homogenní jemnozrnné distribuci karbidů 

v matrici, dosažené práškovou metalurgií. Zde díky poněkud nižšímu obsahu primárních 

karbidů dosahuje nejlepší lomové houževnatosti slitina VIM CRU 80 před VIM CRU 60. 

Tato slitina může být považována za náhradu oceli 440C v kritických ložiskových aplikacích. 

 

Provedené testy prokázaly, že tyto vysoce chrómové a vanadové oceli VIM CRU 60                

a VIM CRU 80 jsou hlavními kandidáty pro použití ve vysoce odolných a korozivzdorných 

ložiscích. VIM CRU 80 dosahuje tvrdosti 61 – 63 HRC, vysoké korozní odolnosti a 

výborných mechanických vlastností. Může být považována za adekvátní náhradu slitin BG-42 

a 440C. VIM CRU 60 dosahuje tvrdosti 63 – 65 HRC a svojí odolností otěru je předurčena 

pro aplikaci v hybridních ložiscích, kde je požadovaná vysoká tvrdost a odolnost zatížení.  
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2.2 Tepelné zpracování ložiskových ocelí 
 

Tepelným zpracováním je zde myšleno řízení strukturních, chemických a fázových přeměn 

materiálu, s cílem dosažení lepších výrobních, ekonomických a užitných vlastností 

ložiskových dílů. To je možné hlavně díky polymorfii železa. Jeho průběh je ovlivňován 

chemickým složením oceli, technologickými procesy, ekonomickými kritérii a především 

požadavky na finální produkt. Ložiskový díl je v této fázi výroby většinou již po                        

tzv. měkkých operacích obrábění (soustružení, frézování, vrtání) a proto, aby mohl 

pokračovat následnými operacemi tvrdého obrábění (broušení, soustružení za tvrda), musí 

projít tepelným zpracováním. 

 

Základní oblasti tepelného zpracování ocelí jsou: 

 Tepelné zpracování. 

o Žíhání. 

 Bez překrystalizace. 

 S překrystalizací. 

 Austenitických ocelí. 

o Kalení. 

 Přímé. 

 Přerušované. 

 Termální. 

 Izotermické. 

 Povrchové. 

o Popouštění. 

 

 Chemicko-tepelné zpracování. 

o Objemové. 

 Žíhání ke snížení obsahu vodíku. 

 Žíhání ke snížení obsahu uhlíku. 

o Povrchové. 

 Cementování. 

 Nitridování. 

 Nitrocementování. 

 Karbonitridování. 

 Sulfonitridování. 

 Zinkování. 

 Hliníkování. 

 Fosfátování. 
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Tepelné zpracování 

V případě ložiskových ocelí je tepelné zpracování nezastupitelné. Ke změnám vlastností 

materiálu dochází prostřednictvím řízených teplotních změn materiálu. Strukturní změny v 

podstatě odpovídají přeměnám v rovnovážném diagramu Fe – Fe3C. Nejčastěji využívaným 

sekundárním tepelným zpracováním ložiskových dílů je přímé, povrchové kalení a 

popouštění.   

 

Chemicko-tepelné zpracování 

Tento způsob zpracování spočívá v působení vhodného prostředí na povrch součásti, jehož 

účinkem se mění chemické složení materiálu. Ke změnám struktury a vlastností materiálu 

dochází jak změnami chemického složení, tak v některých případech i tepelným zpracováním. 

Přenos hmoty mezi reakčním prostředím a materiálem probíhá třemi způsoby: 

1. Přechod látky z prostředí do materiálu (např. cementace, nitridace) 

2. Přechod látky z materiálu do reakčního prostředí (např. odstranění vodíku) 

3. Přechod látky obousměrný mezi materiálem a reakčním prostředím (např. kalení 

v ochranné atmosféře) 

V ložiskové praxi je nevyužívanějším procesem cementování povrchových vrstev, po kterém 

následuje kalení a nízkoteplotní popouštění.  

 

2.2.1 Zušlechťování ložiskových ocelí 

 

2.2.1.1 Kalení  

 

Základním požadavkem je dosažení vysoké tvrdosti ložiskového dílu, která je předpokladem 

pro dobrou odolnost a životnost ložiska v aplikaci. Cílem je získat homogenní martenzitickou 

strukturu po provedení všech kalicích procesů.  

 

2.2.1.1.1 Austenitizace 

 

Ohřev 

Prvním krokem je ohřev na austenitizační teplotu. Ohřev nadeutektoidních chrómových ocelí 

může být teoreticky libovolně rychlé [3]. U masivních dílů to nezpůsobuje problémy, ale 

tenkostěnné díly se mohou deformovat vlivem nehomogenního ohřevu po průřezu dílu. 

Ložisková ocel má díky zvýšenému obsahu chrómu nižší tepelnou vodivost. 
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 V souladu s koeficientem tepelné roztažnosti dilatuje povrch dílu více než jádro a vznikají 

vnitřní pnutí, která jsou vyrovnávána deformací dílu [15]. S růstem teplotního spádu                  

a poklesem tepelné vodivosti narůstá i vnitřní pnutí, jehož příčinou jsou rozdíly měrných 

objemů původních a vznikajících fází. Proto se v praxi využívá v kalicích pecích postupných 

ohřívacích pásem, která zaručí homogenní rozložení teploty ve všech průřezech dílu [3]. 

Tomu samozřejmě musí odpovídat také rozložení dílů v kalicí vsázce. Současné používané 

kalení v ochranných atmosférách již nezpůsobuje významné riziko vzniku okují nebo 

oduhličení. Se vzrůstající rychlostí ohřevu se díky tepelné hysterezi posunuje austenitizační 

teplota k vyšším hodnotám a vzniká větší objem nerozpuštěné karbidické fáze,                          

viz tabulka č. 5. Dochází také k růstu austenitického zrna a možnosti vzniku hrubého 

jehlicovitého martenzitu. Při ohřevu nesmí docházet k lokálnímu přehřátí nebo nedokonalému 

prohřevu. 

 

Tab. č. 5. Množství nerozpuštěné karbidické fáze při austenitizaci                                       

ložiskové oceli (1 hm. % C + 1,5 hm. % Cr) [3]. 

Rychlost ohřevu Dosažená teplota Množství nerozpuštěné karbidické fáze 

1 °C/s 850 °C 5 obj. % 

2 °C/s 850 °C 7 obj. % 

4 °C/s 850 °C 9 obj. % 

9 °C/s 850 °C 10 obj. % 

 

Teplota austenitizace 

Kvalita kaleného dílu závisí na teplotě austenitizace a na prodlevě na této teplotě. Základem je 

zrnitá perlitická mikrostruktura po sferoidizačním žíhání polotovaru. Matrice je tvořena 

feritickou hmotou a karbidy cementitového typu, v nichž je část atomů železa nahrazena 

atomy chrómu a manganu [3]. Cílem austenitizace je přeměna heterogenní                  

feriticko-cementitové struktury na strukturu homogenní austenitickou, a dostatečné rozpuštění 

karbidů v austenitu. Avšak určité množství nadeutektoidních karbidů musí zůstat 

nerozpuštěno, proto aby ve výsledné struktuře po kalení zvýšily tvrdost a zajistily odolnost 

proti otěru [4]. Austenitizace probíhá v rozmezí teplot Ac1 - Acm přeměnou perlitu na austenit 

a při dalším zvyšování teploty nad Ac1 rozpouštěním nadeutektoidních karbidů v austenitu. 

Protože kalicí teploty ložiskových ocelí leží mezi Ac1 - Acm, nedojde k rozpuštění všech 

nadeutektoidních karbidů. Rychlost jejich rozpouštění je také dána velikostí jejich povrchu. 

Proto se lamelární karbidy rozpouštějí lépe než ty sferoidizované. Jemné a pravidelně 

rozptýlené karbidy podporují úplnou austenitizaci při stejné teplotě. Volba austenitizační 

teploty je dána typem a velikostí kalené součásti a v neposlední řadě mikrostrukturou 

ložiskové oceli. Výdrž na teplotě je stanovena časem potřebným k austenitizaci celého 

průřezu dílu.  
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Austenitizace je difúzní heterogenní transformace začínající na rozhraní ferit-cementit a lze 

v ní uvést 3 stádia:  

1. Austenit + zbylé karbidy 

2. Nehomogenní austenit 

3. Homogenní austenit 

 

Průběh austenitizace závisí na výšce teploty, rychlosti ohřevu a době výdrže [4]. Se vzrůstem 

teploty a prodlužováním výdrže dosahujeme lepší homogenity austenitu, ale narůstá nám           

i austenitické zrno, což má nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti. Zhrubnutí 

austenitického zrna bráníme zvyšováním rychlosti ohřevu.  

 

Rozmezí austenitizačních teplot ložiskových ocelí: 

 Kalení do vody: od 780 – 840 °C 

 Kalení do oleje nebo solných lázní: od 800 – 880 °C 

S rostoucí teplotou austenitizace roste i nasycení austenitu uhlíkem, chrómem a dalšími 

legujícími prvky. Pro dosažení potřebné tvrdosti a mikrostruktury potřebujeme hlavně 

dostatečný obsah uhlíku a chrómu v austenitu. Kalicí procesy s rychlejším ochlazováním jako 

například do vody, vyžadují nižší minimální kalicí teploty. 

 

Prodleva 

Výdrž na austenitizační teplotě působí na austenitizaci materiálu podobně jako teplota, ale 

s menší intenzitou, viz obrázek č. 10. Prodleva má zajistit vyrovnání teploty po celém průřezu 

materiálu a dokončit rozpuštění stanovených karbidů. Proto je pro stanovení prodlevy určující 

velikost a průřez kaleného dílu. Ložiskové díly kalené z 820°C se strukturou zrnitého perlitu 

dosáhnou po 7 minutách výdrže tvrdost 80 HRC. Při zvýšení teploty na 840 °C dosáhneme 

tvrdosti 80 HRC již po 5 minutách. Průběh austenitizace je rychlejší s vyšší teplotou. Avšak 

používání vysokých teplot a krátkých prodlev je značně rizikové pro vznik přehřátí a kalicích 

trhlin.  
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Obr. č. 10. Vliv austenitizačních podmínek na tvrdost HV po kalení ložiskového dílu                  

(1 hm. % C + 1 hm. % Mn + 1,5 hm. % Cr) [3]. 

 

Překročení stanovené kalicí teploty se projeví růstem austenitického zrna a po kalení hrubými 

martenzitickými jehlicemi. Výsledná struktura má nízkou tvrdost, je křehká a obsahuje 

zvýšené množství zbytkového austenitu, viz obrázek č. 11.  

 

 

Obr. č. 11. Vliv austenitizačních podmínek na množství zbytkového austenitu                          

(1 hm. % C + 1 hm. % Mn + 1,5 hm. % Cr) [3]. 
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Pokud tedy není použití vysokých teplot nutné, je vhodnější použít nižší teplotu s delší 

prodlevou pro dosažení homogenní struktury. Na druhou stranu velké snížení kalicí teploty se 

po kalení projeví výskytem nemartenzitických produktů, jako je ferit, a proto poklesem 

tvrdosti. Mírné snížení kalicí teploty nebo zkrácení výdrže má za následek nedostatečnou 

homogenizaci austenitu, tím zvýšení kritické ochlazovací rychlosti a možný výskyt troostitu 

s nižší tvrdostí. 

 

2.2.1.1.2 Martenzitická přeměna 

 

Jedná se o smykovou bezdifúzní transformaci, jež je podmíněna dostatečně rychlým 

podchlazením dílu po jeho předchozí austenitizaci. Tato velice rychlá transformace potlačí 

difúzní transformační procesy a výsledkem je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α, 

nazvaný martenzit [3]. Tento produkt má tetragonální prostorově orientovanou mřížku, která 

vznikla díky tomu, že atomy uhlíku přednostně obsadily intersticiální polohy mezi atomy 

železa v ose c a deformovaly kubicky prostorově centrovanou mřížku. Ke vzniku této 

struktury je třeba díl ochladit pod teplotu Ms, kdy začíná martenzitická přeměna, která 

pokračuje až k dosažení teploty Mf. Rychlost ochlazování, s níž je dosaženo teploty Ms zajistí, 

že nezačnou probíhat difúzní transformace, jako například bainitická nebo perlitická. Průběhy 

ochlazování a transformace austenitu různých typů ocelí za různých austenitizačních 

podmínek popisují ARA (anizotermický rozpad austenitu) a IRA (izotermický rozpad 

austenitu) diagramy. Ty vyjadřují závislost času a teploty potřebných pro začátek a ukončení 

rozpadu austenitu. Polohu a tvar křivek určuje chemické složení austenitu, velikost zrna           

a výška austenitizační teploty [4]. Kritická rychlost ochlazování je hlavně závislá na 

chemickém složení austenitu. Všechny legující prvky obsažené v ložiskových ocelích snižují 

teplotu Ms. Nejvýrazněji v tomto směru působí uhlík. Také zvyšování teploty austenitizace               

a prodlužování výdrže přináší snižování teploty Ms. Další slitinové prvky ovlivňují jak polohu 

teploty Ms, tak i polohu křivek diagramů, viz obrázek č. 12. 

 

 

Obr. č. 12. Vliv slitinových prvků na polohu a tvar křivek diagramů a polohu teploty Ms [4].    
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Izotermický rozpad austenitu 

Izotermické kalení je spíše okrajovým typem tepelného zpracování ložiskových dílů. 

Izotermickým zušlechťováním se snažíme získat požadované mechanické vlastnosti přímo po 

kalení, bez následujícího popouštění [4]. Izotermicky zušlechtěná ložisková ocel má v 

porovnání s ocelí kalenou a popouštěnou vyšší vrubovou houževnatost, vyšší mez únavy, 

nižší tvrdost, menší vnitřní pnutí a tím i riziko vzniku trhlin a deformací. Transformace je ale 

dostatečně rychlá na to, aby zabránila přeměně v perlit. Díl se ponechá v této lázni až do 

ukončení izotermického rozpadu austenitu. Průběhy izotermického tepelného zpracování 

různých typů ocelí jsou popsány v IRA diagramech, viz obrázek č. 13 [3]. 

 

 

Obr. č. 13. Diagram IRA ložiskové oceli (1 hm. % C + 1,2 hm. % Cr),                                      

teplota austenitizace 830 °C [3]. 

 

Některé studie prokázaly, že ložisková ocel 100Cr6 s bainitickou mikrostrukturou poskytuje 

lepší odolnost opotřebení a vodíkové křehkosti než identická ocel s martenzitickou strukturou 

[16]. Naopak v porovnání s martenzitickou strukturou stejného typu oceli, nedosahuje tak 

dobrých mechanických vlastností (tvrdost, pevnost). Proto byly navrženy duplexní slitiny 

kombinující bainitickou a martenzitickou strukturu, které mají dosahovat výborných 

vlastností obou typů struktur. Provedené testy prokázaly, že izotermickým kalením na 270 °C 

po dobu 30 minut s následujícím ochlazením do vody lze dosáhnout optimální duplexní                             

bainiticko–martenzitické struktury, dosahující výborné tvrdosti 62 HRC, pevnosti v tahu       

2250 MPa a nárazové pevnosti až 52 J. Takto zpracovaný ložiskový díl z oceli 100Cr6 má 

v mnoha ohledech lepší vlastnosti než díl po standardním kalení a popouštění. 
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Anizotermický rozpad austenitu 

Plynulé ochlazování je tradiční a častější způsob tepelného zpracování ložiskových ocelí. 

Diagramy ARA na rozdíl od diagramů IRA obsahují navíc počátky a konce přeměny pro 

různé ochlazovací rychlosti, i s vyznačení výsledné tvrdosti, viz obrázek č. 14. Z diagramu 

pro danou ocel lze zjistit horní kritickou rychlost ochlazování, což je nejnižší rychlost, při níž 

začne vznikat martenzitická struktura [4]. Naopak dolní kritická rychlost vymezuje oblast, za 

kterou se již martenzit přestává tvořit. Křivky diagramů ARA jsou ve srovnání s IRA 

křivkami posunuty k delším časům a nižším teplotám, což je způsobeno tepelnou hysterezí 

[3].  

 

  Obr. č. 14. Diagram ARA ložiskové oceli (1 hm. % C + 1,2 hm. % Cr),                                      

teplota austenitizace 830 °C [3]. 

 

Ochlazování 

Ochlazování musí být natolik rychlé, aby nedošlo k bainitické nebo perlitické přeměně                 

a zároveň nepřekročilo stanovenou mez vedoucí k  nadměrnému zvýšení pnutí [3]. Pro 

dosažení homogenní martenzitické struktury v ložiskové oceli je nutné u eutektoidní oceli 

použít nejnižší možnou rychlost ochlazování. Pro nadeutektoidní oceli může být použita vyšší 

rychlost. To proto, že vyšší obsah chrómu v ložiskových ocelích stabilizuje austenit. Kritická 

rychlost ochlazování je závislá na chemickém složení austenitu, a proto závisí i na teplotě 

austenitizace. Ložisková ocel obsahující 1 hm. % uhlíku, 1,5 hm. % chrómu s výchozí 

strukturou zrnitého perlitu, austenitizovaná při 830 °C má kritickou ochlazovací rychlost            

36 °C/s.  
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Při teplotě austenitizace 920 °C je to 7,5 – 8,5 °C/s a při 1100 °C již jen 4,8 – 6,0 °C/s. 

Snížení rychlosti ochlazování v okolí teplot Ms je příznivé pro vyrovnání teplot mezi 

povrchem a jádrem dílu a tím zabránění vzniku nadměrných pnutí.  

 

Ochlazovací prostředí 

Účinnost ochlazování závisí především na tepelné vodivosti, měrném teplu, výparném teplu           

a viskozitě kalicího prostředí [3]. 

Kalení do vody je rychlý způsob ochlazení dílu. Rychlost ochlazení je závislá na teplotě                  

a cirkulaci lázně. Vyšší teploty lázně vytvářejí parní vrstvy kolem kaleného dílu (parní 

polštář), které zpomalují ochlazování dílu. Ochlazovací schopnost lázně lze zvýšit jak 

cirkulací média, tak přidáním solí nebo louhu, které zabrání vzniku parního polštáře a upraví 

vlastnosti lázně.  

Použití vodných roztoků solí je v současnosti velmi rozšířeným způsobem ochlazování 

ložiskových dílů. Používá se velmi často solná lázeň AS 140 což je směs KNO3 a NaNO2. 

Vysoký bod varu solné lázně brání vzniku parního polštáře a zajišťuje rovnoměrné, téměř 

lineární ochlazování dílu v závislosti na čase. Při použití solných lázní je potřeba sledovat 

obsah chloridů, které zhoršují ochlazovací účinnost lázně. Protože směs solí s vodou tvoří 

souvislou, nepřetržitou řadu roztoků, lze poměrně snadno přídavky vody regulovat 

ochlazovací účinky lázně. Při kalení ložiskových dílů se volí koncentrace soli okolo 50 %, 

která se svými vlastnostmi blíží ochlazování v olejích. Roztoky s vyšším obsahem vody 

zajišťují rychlejší ochlazování, zlepšují prokalitelnost masivních ložiskových dílů.  

Nevýhodou solných lázní je odpařování vody a proto nutné sledování koncentrace kalicí 

lázně. 

Ochlazování do oleje je stále rozšířený způsob kalení ložiskových dílů. Díky pomalejšímu 

ochlazování do minerálních olejů je zde menší riziko vzniku trhlin díky eliminaci nadměrného 

pnutí. Ochlazování do oleje je z výše uvedených způsobů ochlazování nejméně drastické. 

Rychlost odvádění tepla je ve srovnání s vodou nízká ve všech stádiích ochlazování, a to 

zejména při dosažení nízkých teplot (okolo 200 °C). 

 

2.2.1.1.3 Prokalitelnost ložiskových ocelí 

 

Prokalitelnost je důležitým faktorem určujícím kvalitu ložiskového dílu při tepelném 

zpracování. Dosažení martenzitické struktury v celém průřezu dílu po kalení je klíčovým 

požadavkem k dosažení očekávané tvrdosti a dalších mechanických vlastností. Prokalitelnost 

závisí hlavně na chemickém složení oceli a dále pak na stavu výchozí struktury a podmínkách 

austenitizace a ochlazování [3]. 
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Jak bylo uvedeno v části 2.1.3, v případě ložiskových ocelí prokalitelnost nejvíce ovlivňuje 

chróm a mangan. Mangan prokaluje tím více, čím víc se zvyšuje jeho obsah spolu s obsahem 

chrómu. Vyšší obsahy chrómu snižují kritickou rychlost ochlazování, hlavně v oblasti 

perlitické přeměny a tím umožňují lepší prokalitelnost. Do obsahu 1 hm. % působí na 

prokalitelnost ložiskové oceli (1 hm. % C + 1,5 hm. % Cr) chróm a nikl stejně. Při 1 hm. % 

chrómu nebo niklu se zvyšuje prokalitelnost asi o 50 %. Při 1,5 hm. % niklu to je již o 98 %.  

Nikl však zároveň zvyšuje množství zbytkového austenitu, což je u ložiskových nepřípustné, 

protože klesá tvrdost a rozměrová stabilita dílu. Obecně lze konstatovat, že s růstem 

austenitizační teploty rostou i účinky legujících prvků na prokalitelnost. Dalším prvkem 

zvyšující prokalitelnost ložiskových ocelí je vanad. Vanad nemá tak silný vliv jako nikl, ale 

přidáním 0,20 hm. % vanadu do ložiskové oceli (1 hm. % C + 1,5 hm. % Cr) se zvýší 

prokalitelnost o 130 %. Posledním významným prvkem ovlivňujícím prokalitelnost 

ložiskových ocelí je molybden. Při zvýšení obsahu molybdenu v ložiskové oceli (1 hm. % C + 

1,5 hm. % Cr) o 0,30 hm. % se prokalitelnost oceli kalené teploty z 830 °C zvýší o 54 %.  

Grafickým zobrazením prokalitelnosti oceli určité jakosti jsou tzv. pásy prokalitelnosti. Je to 

grafické vyjádření poklesu tvrdosti dílu v určité vzdálenosti od povrchu. Pás prokalitelnosti 

ohraničuje křivka odpovídající minimální prokalitelnosti daného materiálu a druhá křivka, 

která zobrazuje maximální prokalitelnost. Jedním ze způsobů testování materiálu na 

prokalitelnost je Jominyho zkouška, kdy se měří pokles tvrdosti v určité vzdálenosti od 

zakaleného čela tyče postupem dle ČSN EN ISO 642 [17]. Na obrázku č. 15 je výsledek 

Jominyho testu prokalitelnosti ložiskové oceli 100Cr6 [2]. 

 

 

 

  Obr. č. 15. Výsledek Jominyho testu oceli 100Cr6, teplota austenitizace 845 °C [2]. 
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2.2.1.1.4 Zbytkový austenit 

 

Charakteristickým rysem martenzitické transformace je to, že transformace austenitu na 

martenzit neproběhne nikdy úplně kompletně [18]. Díky této ne úplně dokonalé transformaci, 

která je ovlivňována několika faktory, může v matrici zůstat určité množství tzv. zbytkového 

austenitu. Zbytkový austenit je v tepelně zpracované ložiskové oceli nežádoucí složkou, která 

snižuje tvrdost a díky následnému rozpadu způsobuje i rozměrovou nestabilitu [3]. Každé 

přerušení ochlazování nad teplotou Mf způsobuje stabilizaci austenitu a transformace 

pokračuje až po větším snížení teploty. S růstem obsahu martenzitu, který má větší měrný 

objem než austenit, se dostává austenit pod narůstající tlak, který brání jeho přeměně 

v martenzit s větším měrným objemem. Množství zbytkového austenitu je velmi významně 

ovlivňováno výchozí strukturou ložiskové oceli, chemickým složením, podmínkami 

austenitizace a ochlazování. Lamelární perlit ve výchozí struktuře podporuje větší rozpustnost 

uhlíku a legujících prvků v austenitu než zrnitý perlit, a proto lamelární perlit vede k větším 

obsahům zbytkového austenitu. V tomto směru negativně působí také vyšší obsahy manganu, 

chrómu a niklu, viz obrázek č. 16 [18]. Množství zbytkového austenitu roste se zvyšující se 

teplotou austenitizace a naopak klesá s dochlazením na teploty pod -60 °C. Plynulým 

dochlazením ložiskové oceli v mrazící lázni lze dosáhnout tvrdosti až 70 HRC. 

 

 

 

  Obr. č. 16. Vliv legujících prvků na množství zbytkového austenitu                               

v kalené oceli s obsahem 1 hm. % C [18]. 
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Vhodně zvoleným nastavením procesu kalení a popouštění ložiskové oceli 100Cr6 je možné 

dosáhnout téměř nulového obsahu zbytkového austenitu při současném dosažení vysoké 

tvrdosti [19]. Obsah zbytkového austenitu nad 4 hm. % může u velmi přesných ložiskových 

aplikací již vést k předčasnému selhání. Proto je pro tento typ aplikací limitním obsahem        

3 hm. % zbytkového austenitu. Nejvýznamnější vliv na dosažení tohoto cíle má teplota 

popouštění a teplota austenitizace. Menší vliv má kryogenní dochlazení a doba popouštění. 

Vhodně zvolenou kombinací těchto procesních parametrů lze získat 0 % zbytkového austenitu 

a tvrdost 58 HRC. Stanovení množství zbytkového austenitu lze provést kvantitativní 

optickou mikroskopií při obsahu asi nad 15 %. Pro stanovení menších obsahů zbytkového 

austenitu je potřeba použít rentgenovou difrakční analýzu dle ASTM E975 [20]. 

 

2.2.1.2 Popouštění 

 

Zakalením dílu získáme heterogenní, metastabilní mikrostrukturu, která se skládá 

z martenzitu, zbytkového austenitu a karbidických fází [3]. Ložiskový díl má sice po kalení 

vysokou tvrdost, ale nízké plastické vlastnosti, vyšší vnitřní pnutí a malou rozměrovou stálost. 

Popouštěním dílu zajistíme přeměnu nestabilního tetragonálního martenzitu v stabilnější 

kubický, další eliminaci zbytkového austenitu a některé přeměny karbidů. Tím při 

minimálním poklesu tvrdosti získáme stabilnější mikrostrukturu dílu, která je vhodná pro 

následné výrobní operace a dosažení požadovaných finálních materiálových vlastností tepelně 

zpracovaného dílu. 

Popouštění je ohřev dílu na teploty pod A1, výdrž na teplotě k dokončení difúzních 

transformací, následované závěrečným ochlazením vhodnou rychlostí. Nastavení procesu 

popouštění odpovídá typu oceli a požadavkům na ložiskový díl. Teplota popouštění je 

významnějším faktorem než doba popouštění. Se zvyšujícím se obsahem uhlíku v oceli se 

zvyšuje teplota a doba popouštění.  

V prvním stádiu popouštění je určující precipitace uhlíku, která zajistí přeměnu tetragonálního 

martenzitu v stabilnější kubický nízkouhlíkový martenzit a vznik nerovnovážného karbidu ε 

(Fe2,4C). Zároveň probíhá precipitace jemných disperzních karbidických částic. Tato přeměna 

je doprovázena malým poklesem tvrdosti a vnitřního pnutí. V dalším stádiu vyšších 

popouštěcích teplot (150 – 300 °C) dochází k rozpadu zbytkového austenitu a dalšímu růstu 

karbidických fází. Při teplotách nad 250 °C může docházet k růstu velkých karbidů na úkor 

rozpouštějících se disperzních karbidů a tím pro ložiskové účely k nepřípustné ztrátě tvrdosti 

a s tím souvisejících dalších požadovaných vlastností. Ložiskové díly oceli 100Cr6 se 

obvykle popouštějí na teplotu, která nepřekračuje 220 °C.  
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2.2.1.3 Rozměrové změny při tepelném zpracování 

 

Rozměrové změny a deformace mohou vzniknout v každé fázi tepelného zpracování dílu [3]. 

Tyto změny jsou způsobeny vnitřním pnutím, které se projevuje deformací dílu a při 

vysokých pnutích může vést až ke vzniku trhlin materiálu. Vnitřní pnutí související 

s tepelným zpracováním mohou být tepelná a strukturní. Tepelná pnutí vznikají působením 

velkých teplotních spádů mezi povrchem a jádrem tepelně zpracovávaného dílu. Strukturní 

pnutí vznikají díky rozdílům měrných objemů jednotlivých fází, vznikajících při strukturních 

transformacích ocelí. 

Ložiskové díly mohou mít velké vnitřní pnutí ještě před kalením, což může být způsobeno 

předchozím tvářením polotovaru (válcování, lisování) nebo třískovým obráběním. Řešením 

potom může být vložení operace žíhání ke snížení pnutí před operací kalení.  

Rychlý a nerovnoměrný ohřev při austenitizaci, může vést k vzniku tepelných pnutí                      

a následných deformací. Těmto problémům se brání předehřevem a zpomalením ohřevu. Díly 

se mohou deformovat i působením vlastní váhy, vlivem nevhodného uložení dílů ve vsázce 

kalení. Hlavní část rozměrových změn a deformací vzniká při ochlazování dílů po 

austenitizaci. Strukturní změny martenzitické transformace souvisí se změnami měrných 

objemů jednotlivých fází a tím i objemovými změnami kalených dílů. Při přeměně perlitu 

v austenit s nižším měrným objemem dochází k smrštění a po přeměně austenitu v martenzit 

k roztažení dílu. Kalením ložiskové oceli obsahující 1 hm. % uhlíku, dojde k objemové 

dilataci o 1,57 %. Tato změna je následně částečně eliminována popouštěním, přeměnou 

tetragonálního martenzitu v kubický, precipitací karbidů a rozpadem zbytkového austenitu. 

Nejmenší rozměrové změny ložiskové oceli (1 hm. % C + 1,5 hm. % Cr) je dosaženo při 

popouštění v okolí teplot 200 °C. S dalším růstem teploty dochází k dalšímu růstu 

smršťování. Celková objemová změna po kalení a popouštění se pohybuje okolo 0,12 %. 

Ložiskové díly oceli 100Cr6 popouštěné po dobu delší než 1 hodinu na nižších teplotách mají 

lepší rozměrovou stabilitu [21]. To vychází z probíhající transformace zbytkového austenitu           

a precipitace karbidů. Vůbec nejlepší rozměrové stability dílů z ložiskové oceli 100Cr6 bylo 

při testech dosaženo tím, že jsou díly po zakalení dochlazeny na okolní teplotu a po té 

kryogenně podchlazeny a následně popouštěny po delší čas. Na deformace a rozměrovou 

stabilitu má vliv teplota austenitizace, množství uhlíku v martenzitu, rozpustnost karbidu         

a množství a stabilizace zbytkového austenitu po kalení. Větší rozměrovou stabilitu mají také 

díly se silnějším průřezem.  

Rozměrové změny také závisí na karbidické řádkovitosti. V případě většího výskytu karbidů   

a uspořádání ve směru vláken, jsou deformace vyšší. Deformace kruhovitosti ložiskových dílů 

souvisí spíše s uvolňováním nesymetrického vnitřního pnutí a teplotním pnutím při ohřevu         

a ochlazování, než se strukturní změnou objemu.   
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Stabilizace rozměrů 

Pro zajištění přesnosti valivých ložisek je potřeba zajistit rozměrovou stabilitu dílu i po 

provedeném tepelném zpracování. Ložiskové díly jsou často vyráběny v rozměrových 

tolerancích několika tisícin milimetru, a proto je stabilizace rozměru pro účely výroby                  

a provozu velmi důležitá. Jelikož strukturní fáze dílu po kalení a popouštění nejsou stabilní, 

dochází s časem i ke změnám rozměrů součástí, které ale musí být v přípustných mezích. Tyto 

změny jsou o řád menší než ty probíhající v průběhu tepelného zpracování, přesto ale jsou 

velmi důležité. Technická komise ISO TC4 uvádí, že stabilizované ložiskové díly vystavené 

provozní teplotě, nesmí po dobu 2500 hodin vykázat změnu rozměrů větší než 0,015 % [3]. 

Provozní podmínky ložiskových dílů se považují za normální, nepřesáhne-li provozní teplota 

100 °C. Za těchto provozních podmínek má největší vliv na rozměrovou stabilitu zbytkový 

austenit. Popouštění v rozmezí 150 – 180 °C po dobu 2 hodin zaručí při provozní teplotě         

100 °C přípustnou změnu 0,015 % po dobu 500 – 1000 hodin. S rostoucí provozní teplotou 

ještě více roste závislost na obsahu zbytkového austenitu. Proto je nutné zvyšovat teplotu 

popouštění, nebo výrazně prodlužovat jeho prodlevu. Popouštěním na 210 °C po dobu            

4 hodin, lze docílit splnění požadavku ISO TC4 pro ložiska v provozní teplotě 150 °C. Pro 

provozní teploty od 150 - 200 °C je potřeba úplně eliminovat zbytkový austenit, a proto je 

nutné popouštět na teploty 230 – 250 °C po dobu minimálně 2 hodin. Stabilizaci rozměrů lze 

dosáhnout i kryogenním ochlazením, ale pro splnění požadavku ISO TC je nutné 

podchlazovat na teploty až -190 °C.  

 

2.2.1.4 Nové trendy v tepelném zpracování ložiskových ocelí 

 

2.2.1.4.1 Duplexní kalení ložiskových ocelí pro letecký průmysl 

 

Duplexní kalení bylo vyvinuto pro zlepšení vlastností ocelí, které jsou používány pro výrobu 

ložisek v leteckém průmyslu [22]. Rostoucí požadavky na spolehlivost leteckých motorů        

a převodovek, zvyšování jejich výkonu, teplotní odolnosti a snižování nákladů na servis 

zvyšuje požadavky konstruktérů i na ložiskové materiály. Duplexní kalení je složeno ze 

standardního kalení dílu a následné nitridace. Tento způsob zpracování se projevuje 

podstatným zvýšením kontaktní únavové životnosti ložiska.  

V současné době se pro výrobu ložisek hřídelí leteckých motorů požívají dva typy ocelí M50 

a M50NiL. Přímo kalitelná ocel M50 se používá jak na výrobu ložiskových kroužků, tak            

i tělísek. Druhou používanou slitinou je cementační ocel M50NiL, která se používá výhradně 

pro výrobu ložiskových kroužků. Oba typy ocelí mají po kalení a popouštění povrchovou 

tvrdost 60 – 64 HRC po popouštění na 540 °C.  
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Po nitridaci povrchu stoupne tvrdost až na 1200 – 1300 HV. S nárůstem tvrdosti povrchu po 

nitridaci narůstá i tlakové povrchové napětí. Toto napětí má snadno 800 až 1000 MPa a ve 

svém maximu dosahuje hloubky přibližně 0,15 mm, což je právě hloubka maximálního 

pružného zatížení funkční plochy ložiska. Napětí může být ovlivněno následnými operacemi 

broušení a honování. Komplikací, s kterou je nutné počítat, jsou změny mikrogeometrie 

povrchu, díky tlakové expanzi v podpovrchových vrstvách. Při nitridaci ocelí M50 a M50NiL 

může dojít k nepřípustné precipitaci nitridů na hranice zrn. Tomu nelze nikdy úplně zabránit, 

ale je proto vhodné použít spíše plazmovou nitridaci, která zaručí lepší regulaci množství 

nitridů, než konvenční nitridace v soli nebo plynu. 

Tvrdost po duplexním kalení je teplotně stálá a její pozvolný pokles s nárůstem teploty 

kopíruje pokles u nenitridovaných ocelí, viz obrázek č. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17. Tvrdost standardní oceli M50, M50NiL a duplexně kalených verzí [22]. 

 

Výsledky testů životnosti ložisek vyrobených duplexním kalením prokazují vynikající 

vlastnosti. Vysoká tvrdost, pevnost a teplotní odolnost zaručují vyšší životnost ložisek při 

vyšším zatížení, i v situacích plného třecího kontaktu kov na kov bez mazání. Naproti tomu 

může být rizikem křehkost nitridické povrchové vrstvy. Přestože se v životnostních testech 

problémy při kontaminaci ložisek neprojevily, je potřeba tomuto tématu věnovat pozornost. 

Další vývoj a testy musí pokračovat, a zároveň potvrdit výborné prvotní výsledky tohoto typu 

zpracování ložiskových dílů.  
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3. Experimentální část 
 

Obsahem experimentální části je popis testování změny procesních parametrů tepelného 

zpracování ložiskové oceli 100Cr6. 

Test proběhl v podniku vyrábějícím válečková, jehličková a kombinovaná ložiska. Podnik je 

výrobcem ložisek pro automobilové a průmyslové aplikace, splňujícím podmínky certifikace 

systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Výrobní závod je vybaven vlastním procesem tepelného 

zpracování, metalografickou a metrologickou laboratoří. Proces tepelného zpracování ve 

výrobním podniku je zaměřen na kalení a popouštění ložiskových dílů z přímo kalitelné oceli 

100Cr6. Hlavní částí kapacity vyráběných dílů tvoří ložiskové kroužky s průměrem od 6 do 

200 mm a tloušťkou stěny od 2 do 21 mm. Menší částí portfolia dílů jsou ložiskové kladky, 

podložky a další ložiskové komponenty.  

Obecný technologický/kontrolní postup standardní výroby ložiskového kroužku je popsán 

v tabulce č. 6. 

 

Tab. č. 6. Obecný postup výroby ložiskového kroužku. 

 

3.1 Popis procesu tepelného zpracování v podniku 
 

Proces proběhl s využitím průběžné kalicí a popouštěcí linky s kalením do solné lázně, viz 

obrázek č. 18. Kalení probíhá v kalicí peci, s ochrannou atmosférou, vyhřívané elektrickými 

topnými tělesy. Součástí linky je solná lázeň, pračka, sušička dílů a popouštěcí pec. Celý 

proces kalení a popouštění je řízen elektronicky z hlavního terminálu linky.  

 

Pořadí Materiál / díl Výrobní operace Kontrola 

1. Trubka/tyč.  Příjem polotovaru. Vizuální, materiálový certifikát. 

2.  Trubka/tyč. Soustružení (měkké obrábění). Rozměrová, vizuální. 

3. Ložiskový kroužek Praní, odstranění třísek.  Vizuální. 

4. Ložiskový kroužek Kalení a popouštění. Tvrdost, metalografie, vizuální. 

5. Ložiskový kroužek Broušení (tvrdé obrábění). Rozměrová, vizuální. 

6. Ložiskový kroužek Praní a konzervace. Vizuální. 
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Obr. č. 18. Kalicí a popouštěcí linka. 

 

3.1.1 Popis procesu kalení a popouštění 

 

Ložiskové díly jsou před tepelným zpracováním oprány, což je nezbytné pro odstranění 

řezných emulzí, olejů, třísek a nečistot, které by mohly v procesu kalení a popouštění 

zapříčinit tvorbu falešných okují nebo přilnutí třísek k povrchu. To by mohlo způsobit 

poškození povrchu dílu anebo havárii při následných operacích obrábění. 

Po praní jsou díly stohovány do vrstev, nebo sypány do kalicích košů dle procesní návodky 

daného ložiskového typu, viz obrázek č. 19. Koše se v lince pohybují jak pomocí 

nekonečných pásů, tak pomocí výtahů. 

 

 

Obr. č. 19. Díly uložené v kalicích koších. 
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Koše s díly vstupují do kalicí pece vstupem chráněným plamennou clonou, viz obr. č. 20 a). 

Austenitizace probíhá v ochranné atmosféře složené ze směsi metanol + dusík + zemní plyn + 

vzduch. Metanol s dusíkem tvoří nosný plyn. Zvýšení uhlíkového potenciálu na požadovanou 

hranici zajišťuje dodání směsi nauhličujícího zemního plynu a stlačeného vzduchu. Dusík je 

používán i na proplach kalicí pece. Kalicí pec má dvě samostatně regulovatelné zóny ohřevu, 

které musí zaručit optimální rozložení teplotních pásem v peci, a tím požadovaný ohřev          

a austenitizaci dílů. První zóna má za úkol předehřev a má teplotu o 10 °C vyšší než druhá 

zóna. Po dosažení stanovené teploty pokračují díly do druhé zóny, viz obrázek č. 20 b). Pec je 

vybavena dvěma ventilátory, které mají za úkol zajistit konstantní rozložení teploty.  

 

        

a)                                                      b) 

Obr. č. 20 a) Plamenná clona na vstupu do kalicí pece.                                                                      

b) Průhled do nitra kalicí pece z druhé zóny ohřevu. 

 

Po provedení austenitizace se koš přesune výtahem do solné lázně, kde proběhne prudké 

ochlazení dílů a martenzitická transformace. Solnou lázeň tvoří směs dusičnanu draselného           

a dusitanu sodného v poměru 50/50 %. Roztavená solná lázeň je neustále promíchávána         

a udržována na požadované teplotě. V případě nutnosti kalení masivních dílů je potřeba přidat 

stanovené množství vody pro zvýšení ochlazovací rychlosti, a tím i prokalitelnosti dílů. Tyto 

úpravy solné lázně se provádějí plánovitě, protože pro návrat do normálního režimu kalení 

dílů se standardním průřezem musí dojít k odpaření vody. 

Následnými kroky jsou praní, oplach a sušení dílů. To má za úkol zbavit povrch dílů kalicí 

soli, která by mohla dál nepříznivě působit na díl a následné výrobní procesy.  

Po provedeném kalení následuje závěrečná operace tepelného zpracování, popouštění. Tato 

stabilizace dílu je prováděna v průběžné popouštěcí peci, která je součástí linky, viz obrázek 

č. 21. Popouštěcí pec má tři zóny ohřevu. Výška teploty a doba výdrže je nastavena dle 

technických specifikací pro daný typ ložiskového materiálu, typu dílu dle průřezu, 

požadované tvrdosti a množství zbytkového austenitu. 
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Obr. č. 21. Popouštěcí pec. 

 

Schématické zobrazení výrobního toku kalicí a popouštěcí linkou je na obrázku č. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22. Schéma kalicí a popouštěcí linky. 

 

V závislosti na typu zpracovávaných dílů jsou změnami programů upravovány technologické 

parametry tepelného zpracování, viz tabulka č. 7. Další typ regulace je prováděn úpravou 

množství vody v solné lázni ke zvýšení prokalitelnosti masivních dílů. 

 

Popouštěcí 

pec Výstup 

z popouštěcí 

pece 
Odbočka pro 

popouštění v malé 

popouštěcí peci 

Zóna1 Zóna2 

Zóna1 Zóna2 Zóna3 

Solná 

kalicí 

lázeň 

 Prací, 

oplachová 

a sušící 

komora 

 

Vstup vsázky 

do kalicí pece 

 Kalicí pec 

 



- 44 - 

 

Tab. č. 7. Provozní technologické parametry kalicí a popouštěcí linky. 

Technologický parametr Jednotka 

Takt pece  [min] 

Kalicí pec Teplota zóna 1 [°C] 

Teplota zóna 2 [°C] 

C-potenciál [%] 

Solná lázeň Cirkulace [%] 

Teplota [°C] 

Doba kalení [min] 

Pračka Doba praní [min] 

Doba oplachu [min] 

Popouštěcí pec Teplota zóna 1 [°C] 

Teplota zóna 2 [°C] 

Teplota zóna 3 [°C] 

Doba popouštění [min] 

 

3.2 Popis zkušebních zařízení 
 

Vyhodnocení tepelného zpracování dílů probíhá v interních laboratořích podniku. 

Metalografická laboratoř je využívána pro přípravu a hodnocení metalografických vzorků, 

měření tvrdosti a dalších hodnocení materiálových vlastností ložiskových dílů a polotovarů. 

Metrologická laboratoř je využívána pro testování rozměrových a geometrických vlastností 

ložiskových dílů a ložisek.  

 

3.2.1 Měření tvrdosti 

 

Pro měření tvrdosti ložiskových dílů se v podniku využívají elektromotorické tvrdoměry pro 

zkoušky tvrdosti Rockwell dle metodiky ASTM E18-08b [23] a Vickers dle metodiky ISO 

6507-1:2005 [24], viz obrázek č. 23. V případě měření tvrdosti povrchové vrstvy měření 

probíhá standardně na čelní ploše ložiskového dílu, která je plochá. Plochy musí být očištěny 

a případně obroušeny, aby nedošlo k ovlivnění měření.  

Pro provozní účely se standardně využívá měření tvrdosti metodikou Rockwell. Měření je 

velmi rychlé a po volbě místa měření proběhne vtisk. Vtisk se skládá ze dvou stupňů. První je 

předběžný a druhý je celkový. Předběžný vtisk se využívá k vyloučení ovlivnění měření 

nepřesnostmi povrchu dílu.  Tvrdoměr vyhodnotí rozdíl hloubky vtisku mezi dvěma stupni             

a zobrazí naměřenou tvrdost. Pro účely měření ložiskových dílů se používá zkouška označená 

HRC s využitím diamantového kužele jako indentoru, které odpovídá hmotnosti 150 kg. 

Tvrdost podle Rockwella je tedy označena HRC. 

Pro ložiskové díly malých rozměrů a průřezů se používá tvrdoměr, vyhodnocující tvrdost 

metodikou Vickers. Ten je využíván i pro měření mikrotvrdosti na metalografických 

výbrusech. Zkouška tvrdosti dle Vickerse je předepsána normou ISO 6507-1:2005 [24] pro tři 

rozdílná zkušební zatížení, viz tabulka č. 8.  
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Při měření tvrdosti se používá zkušební zatížení v kilogramech, ale zátěžnou sílu použitou při 

měření uvádíme v Newtonech (HV1 = odpovídající hmotnosti 1 kg = 9,807N). 

 

Tab. č. 8. Tvrdost dle Vickerse – zkušební zatížení pro kovové materiály. 

Označení Zkušební zatížení [N] Symbol tvrdosti 

Zkouška tvrdosti dle Vickerse F ≥ 49,03 ≥ HV 5 

Zkouška tvrdosti dle Vickerse při nízkém zatížení 1,961 ≤ F < 49,03 HV 0,2 až < HV 5 

Zkouška mikrotvrdosti dle Vickerse 0,09807 ≤ F < 1,961 HV 0,01 až < HV 0,2 

 

 Měření metodikou Vickers je trochu komplikovanější, ale přesnější v zacílení oblasti měření 

tvrdosti. Optickým okulárem se oblast zaostří a vyhledá se vhodné místo měření. Po změně 

okuláru za měřící hlavu s indentorem se provede vtisk. Na závěr se s pomocí okuláru odečtou 

délky úhlopříček vtisku a tvrdoměr vyhodnotí výslednou tvrdost. Tvrdost podle Vickerse se 

označuje značkou HV, za níž je vyznačena velikost zkušebního zatížení [kg]. Doba působení 

zkušebního zatížení se neuvádí, pokud je v rozmezí 10 – 15 sekund. 

 

 

 Obr. č. 23. Metalografické tvrdoměry. 

 

3.2.2 Příprava a hodnocení metalografických vzorků metodou optické 

mikroskopie 

 

3.2.2.1 Příprava metalografických vzorků 

 

Mikroskopické pozorování materiálu je velmi důležitou disciplínou v procesu hodnocení 

tepelně zpracovaného dílu. Správně připravený metalografický vzorek poskytuje detailní 

informace o velikosti, rozložení, tvaru a povaze jednotlivých fází obsažených ve struktuře 

materiálu. Metalografické výbrusy se používají také pro hodnocení nekovových vměstků, 

karbidické řádkovitosti, velikosti zrna, posuzování povlaků, oduhličení a mnoha dalších 

vlastností a vad struktury materiálu.  
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Příprava vzorků se skládá z operací [25]: 

1. odebírání vzorků. 

2. preparování. 

3. broušení. 

4. leštění. 

5. vyvolávání struktury. 

Při odběru vzorku je velmi důležitá volba místa odběru [25]. V případě, že díl má v celém 

průřezu a ve všech místech stejnou strukturu, odebírá se vzorek ve tvaru krychle nebo 

válečku. V případě ložiskových kroužků se provádí příčný řez, který začíná a končí čelní 

plochou dílu. Řez se provádí metalografickým řezacím zařízením, viz obrázek č. 24. 

Řezací zařízení má možnost regulovat jak rychlost posuvu vzorku, tak i otáčky řezného 

kotouče. Toho se využívá pro zvýšení produktivity řezání, ale zejména pro nastavení 

optimálních řezných podmínek, které zaručí spolu s chlazením, že vzorek nebude řezáním 

tepelně ovlivněn. 

 

 

Obr. č. 24. Metalografické řezací zařízení. 

 

Preparování vzorků slouží k usnadnění přípravy metalografického výbrusu, jeho následné 

identifikovatelnosti a dobré manipulovatelnosti při posuzování. V současné době se 

k preparování používají hlavně umělé hmoty. V podniku je využívána metoda zalévání 

vzorku za horka, pro dosažení vysoké kvality preparace, při krátké době výroby. Vzorek 

se umístí do elektrohydraulického, programovatelného lisu, spolu s přiměřeným 

množstvím epoxidové pryskyřice s vysokým podílem minerálního plniva. Zalisování 

probíhá při teplotě kolem 180 °C a tlaku 250 barů. Proces ohřevu střídá ochlazování 

preparátu. Dokončený preparát se označí. 

Účelem broušení je dosažení rovinné plochy vzorku bez nerovností. Broušení vzorku 

probíhá na brousícím a leštícím metalografickém zařízení za mokra, které zajistí zlepšení 

řezání a chlazení vzorku, viz obrázek č. 25. Na rotující kotouče jsou uchyceny brusné 

papíry sloužící k hrubému obroušení vzorku.  
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Vzorek se ručně nebo automaticky brousí, až po dosažení rovnoměrně rozložených 

rovnoběžných rýh. Následuje jemné broušení, s kterým klesá i velikost zrn brusiva (asi až 

do 9 μm) a opět je dosaženo nových rovnoběžných rýh. Po každé operaci broušení je 

nutné kontrolovat kvalitu broušené plochy a zabránit výskytu nerovností nebo jiných 

poškození povrchu.  

Po jemném broušení následuje leštění. Při mechanickém leštění již nedochází k odběru 

materiálu vzorku, ale pouze k deformaci povrchových nerovností a tím k jejich 

zahlazování. K leštění se používají kotouče a diamantové suspenze s různou velikostí zrn. 

Leštění je dokončeno po odstranění všech rýh z povrchu. Vzorek je následně omyt 

destilovanou vodou, etanolem a vysušen horkým vzduchem.  

 

 

Obr. č. 25. Metalografický hydraulický lis a bruska s leštičkou. 

 

Vyvolání struktury se v podniku provádí chemickým leptáním vzorku. Působením 

chemického leptadla dojde na vyleštěném povrchu vzorku ke vzniku reliéfu. Ten vzniká 

díky různému charakteru korozního napadení jednotlivých strukturních součástí. Dojde 

k plošnému naleptání povrchu a tím k rozlišení jednotlivých krystalů. Při pozorování 

v mikroskopu se paprsky světla odráží dle polohy zrn a úrovně naleptání určitých struktur. 

Chemickým leptadlem užívaným pro vyvolání struktury ložiskových ocelí je Nital, což je 

slabý roztok HNO3 v etanolu. Po správném naleptání povrch vzorku zmatní. Poté je 

opláchnut destilovanou vodou, etanolem a vysušen. Tím je metalografický výbrus 

připraven k analýze.  
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3.2.2.2 Vyhodnocení metalografických vzorků 

 

Způsob vyhodnocení metalografických vzorků je dán potřebou prověřit mikrostrukturní 

vlastnosti, odpovídající danému typu materiálu a provedenému tepelnému zpracování. 

Standardním hodnocením struktury vzorků ložiskových dílů v podniku je hodnocení dílů 

odebraných po operaci kalení (ještě před popouštěním) a také dílů po popouštění. Ve 

výjimečných případech se provádí metalografická analýza dodaných ložiskových polotovarů. 

 

Hodnocení karbidické struktury, řádkovitost a síťoví 

Vyloučení karbidů je posuzováno pomocí obrazových etalonů dle normy SEP1520 [8]. 

Pomocí uvedené normy lze posoudit: 

 rozsah podílu feritu ve feriticko-perlitické struktuře. 

 velikost globulárních karbidů. 

 podíl perlitické fáze ve struktuře obsahující perlit a globulární karbidy. 

 množství a stupeň karbidického síťoví v matrici po sferoidizačním žíhání. 

 množství a stupeň karbidického síťoví v matrici po kalení. 

 rozsah karbidické řádkovitosti v nerozptýlené formě. 

 rozsah karbidické řádkovitosti v rozptýlené formě. 

Karbidické síťoví po kalení posuzujeme na příčných řezech materiálem při 200 násobném 

zvětšení. Karbidy je možno sledovat na vzorku oceli v  kaleném stavu po naleptání 

martenzitické matrice. Martenzitická matrice po naleptání ztmavne a karbidická fáze zůstane 

světlá, čímž se zviditelní. 

 

Hodnocení oduhličení povrchu 

Zmenšení obsahu uhlíku v povrchové vrstvě se projevuje změnou mikrostruktury a s tím 

spojeným snížením tvrdosti. S růstem oduhličení narůstá podíl feritu v povrchové vrstvě, viz 

obrázek č. 26. Hodnocení je prováděno v souladu s normou ASTM E 1077-1 [26]. Používá se 

několik metod: 

 měření tvrdosti na povrchu dílu (detekce vyššího stupně oduhličení). 

 makrolept povrchu (vizuální posouzení oduhličení). 

 mikroskopické měření (měření tloušťky oduhličené vrstvy a vizuální posouzení). 

 měření mikrotvrdosti (měření tloušťky oduhličené vrstvy). 

 chemické analýzy (převážně pro laboratorní účely). 

Oduhličení může být úplné, to znamená, že struktura vrstvy je plně tvořená ferickými zrny. 

Nebo je částečné oduhličená, kdy v matrici je jen určité množství feritu ve formě feritického 

síťoví. U funkčních ploch ložiskových dílů je oduhličení nepřípustné.  
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Obr. č. 26. Oduhličená povrchová vrstva překaleného ložiskového dílu. 

 

Hodnocení nemartenzitických transformačních produktů (NMTP – non martesite 

transformation products) 

V případě nedostatečného prokalení dílu se v matrici mohou vyskytnout nežádoucí 

nemartenzitické produkty, jako například perlit, viz obrázek č. 27. Jejich přítomnost je v 

martenzitické struktuře nežádoucí. Posuzování rozsahu NMTP v matrici probíhá pomocí 

obrazových etalonů dle interní směrnice.  

 

 

Obr. č. 27. Perlit v martenzitické matrici. 
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Hodnocení interkrystalické oxidace (IGO – inter granular oxidation) 

K interkrystalické oxidaci dochází na hranici zrn, viz obrázek č. 28. Obvykle dochází k 

tomuto typu oxidace ložiskových ocelí tehdy, když oxid chrómu precipituje na hranici zrna. 

Blízké okolí hranice zrna je proto ochuzeno o chróm a stává se méně odolné proti korozi. 

Zvyšující se obsah kyslíku vznikající při endotermické disociaci metanolu ochranné 

atmosféry podporuje vznik interkrystalické oxidace v povrchových vrstvách dílu. U funkčních 

ploch ložiskových dílů je interkrystalická oxidace nepřípustná. Hodnocení rozsahu IGO 

v matrici probíhá pomocí obrazových etalonů dle interní směrnice. 

 

 

Obr. č. 28. Interkrystalická oxidace v povrchové vrstvě ložiskového dílu. 

 

Hodnocení zhrubnutí martenzitických jehlic 

Posouzení zhrubnutí martenzitických jehlic se provádí na dílech po popouštění. Pro účely 

hodnocení se využívají  obrazové etalony.  Hodnotí se jak zhrubnutí martenzitických jehlic, 

tak i celkový vzhled matrice. 
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Hodnocení množství zbytkového austenitu 

Zbytkový austenit je metalograficky vyhodnocován na dílech po popouštění. Technické 

specifikace daného ložiskového dílu určují maximální přípustné procentuální množství 

zbytkového austenitu v jeho matrici po tepelném zpracování. Vyhodnocování množství 

zbytkového austenitu probíhá mikroskopickou analýzou a porovnáním s obrazovou řadou 

interní technické normy. Přesné stanovení množství zbytkového austenitu se provádí, je-li to 

nutné, pomocí rentgenové difraktometrie. 

 

Hodnocení mikročistoty 

Mikročistota je hodnocena manuální mikroskopickou analýzou v souladu s normou               

ASTM E 45 [10]. Při mikroskopické analýze vměstků při 100 násobném zvětšení je určena 

jejich velikost, rozmístění, počet a typ. Hodnocení předepsaných šesti vzorků probíhá dle 

metody A uvedené normy, přesně specifikovaným způsobem. Zaznamenává se oblast 

s největším výskytem nečistot, a jednotlivé typy vměstků se porovnávají dle hodnotící matrice 

v uvedené v normě. Samostatně se hodnotí jednotlivé typy vměstků a rozdělují se na tenké          

a silné. Pro přesnou specifikaci vměstku se používá 1000 násobné zvětšení. Výsledkem je 

tabulka hodnocení jednotlivých typů vměstků, zjištěných v uvedených šesti vzorcích. 

Hodnocení mikročistoty vzhledem k vysoké kvalitě dodávaných ložiskových ocelí, nepatří 

k standardně prováděnému metalografickému hodnocení. 

 

3.3 Inovace parametrů tepelného zpracování ložiskové oceli 

100Cr6 
 

3.3.1 Zadání experimentu 

 

Na základě požadavku vedení podniku byl proveden experiment s cílem prověřit možnost 

úpravy standardních procesních parametrů tepelného zpracování ložiskových dílů z materiálu 

100Cr6. Prověřena měla být možnost použití pouze jedné austenitizační teploty na celé 

portfolio vyráběných dílů s tím, že veškeré regulační změny procesu austenitizace, by byly 

ovlivňovány pouze změnami doby austenitizace dílů. Podmínkou úspěšnosti je dosažení 

stejné kvality tepelně zpracovaného dílu jako v případě standardního nastavení.  

Součástí experimentu je praktická zkouška kalení a popouštění, metalografická analýza 

vzorků, vyhodnocení experimentu a z toho vyvozená doporučení. 
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3.3.2 Návrh experimentu 

 

Standardně kalené díly jsou rozčleněny do čtyř skupin, s různými procesními parametry 

zohledňujícími tloušťku stěny dílu (t), viz tabulka č. 9. 

 

Tab. č. 9 Procesní parametry tepelného zpracování v závislosti na tloušťce stěny 

zpracovávaného dílu. 

 Skupina dílů 

Procesní parametry I. II. III. IV. 

Tloušťka stěny dílu t < 3 mm 3,0 < t  5 mm 5 < t  8 mm t > 8 mm 

Teplota austenitizace Mění se v rozsahu 830 až 870 °C 

Doba austenitizace Mění se v rozsahu 50 až 100 min 

Solná lázeň Nemění se 

Praní, oplach, sušení Nemění se 

Popouštění Nemění se 

Ochranná atmosféra Nemění se 

 

S využitím výše uvedených procesních parametrů austenitizace je v praxi dosaženo cílových 

materiálových specifikací ložiskového dílu. 

Teplota austenitizace dílů se standardně mění v rozsahu 830 až 870 °C, viz tabulka č. 9. 

Protože požadavkem experimentu je použití jedné austenitizační teploty pro všechny typy 

ložiskových dílů, byla pro účely experimentu navržena střední hodnota používaného rozsahu 

teplot. Zbývá tedy jediný procesní parametr kalení, kterým můžeme významně regulovat 

austenitizaci dílů, a to je doba austenitizace. Proto, aby byla zajištěna prokalitelnost 

silnostěnných dílů a zároveň nepřekalení tenkostěnných ložiskových dílů, musí být významně 

upraveny časové délky austenitizace dílů jednotlivých skupin.  Další procesní parametry již 

nijak významně neumožňují regulovat proces austenitizace, a proto byly pro účely 

experimentu ponechány ve standardním nastavení, platném pro všechny skupiny vyráběných 

ložiskových dílů. 

 

3.3.2.1 Nastavené podmínky testu 

 

Pro účely experimentu byly vybrány skupiny ložiskových kroužků, které svým rozměrovým a 

geometrickým charakterem pokrývají celé spektrum tepelně zpracovávaných dílů v podniku. 

Množství typů dílů v jednotlivých testovaných skupinách bylo zvoleno s ohledem na 

předpokládanou rizikovost neprokalení a nebo překalení u skupiny 1 a 3. S výjimkou 

nestandardního nastavení jednotné kalicí teploty a upravení kalicích dob jednotlivých skupin, 

probíhalo tepelné zpracování se standardním nastavením dle standardních pracovních 

návodek. 
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Testované díly: 

 Ložiskové kroužky válečkových a jehličkových ložisek  

 Materiál: 100Cr6 

 Skupina 1 – silnostěnné díly (5 < t  8 mm) :  

o díl A: vnější Ø: 92 mm; tloušťka stěny: 6 mm; 15 ks vzorků 

o díl B: vnější Ø: 42 mm; tloušťka stěny: 8 mm; 10 ks vzorků 

o díl C: vnější Ø: 32 mm; tloušťka stěny: 8 mm; 15 ks vzorků 

o díl D: vnější Ø: 38 mm; tloušťka stěny: 7 mm; 10 ks vzorků 

 

 Skupina 2 – středně silné díly (3,0 < t  5 mm): 

o díl E: vnější Ø: 55 mm; tloušťka stěny: 5 mm; 15 ks vzorků 

o díl F: vnější Ø: 32 mm; tloušťka stěny: 4 mm; 5 ks vzorků 

 

 Skupina 3 – tenkostěnné díly (t < 3 mm): 

o díl G: vnější Ø: 62 mm; tloušťka stěny: 2 mm; 15 ks vzorků 

o díl H: vnější Ø: 57 mm; tloušťka stěny: 2 mm; 15 ks vzorků 

o díl I: vnější Ø: 72 mm; tloušťka stěny: 2,5 mm; 15 ks vzorků 

o díl J: vnější Ø: 110 mm; tloušťka stěny: 2,5 mm; 15 ks vzorků 

 

Uložení dílů a vzorků ve vsázce: 

 Díly rozloženy ve vrstvách v kalicích koších, viz obrázek č. 29. 

 Hodnocené vzorky byly vybrány ze vsázky dle matice uvedené na obrázku č. 30. 

 Vzorky byly odebrány: 

o  Z vrchní, střední a spodní vrstvy kalicího koše, viz obrázek č. 30 a). 

o  Z jedné vrstvy vždy 5 dílů, viz obrázek č. 30 b).  

 Jednotlivé vrstvy rozděleny distančními proložkami 

o Skupina 3 – tenkostěnné díly: jednotlivé proložky rozděleny navíc distančními 

díly (zabránění deformace dílů vlivem tíhy jednotlivých vrstev vsázky) 

 

 

Obr. č. 29. Kalicí koš s ložiskovými díly uloženými ve vrstvách. 
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    a)                                                            b) 

Obr. 30. a) Označení vrstev v kalicím koši.                                                                                      

b) Pozice vzorků ve vrstvě. 

 

Procesní parametry kalení: 

 Teplota austenitizace  

o  zóna 1 (předehřev): 860 °C 

o  zóna 2 (stabilizace): 850 °C 

 Doba austenitizace 

o skupina 1 – silnostěnné díly: 120 min 

o skupina 2 – středně silné díly: 70 min 

o skupina 3 – tenkostěnné díly: 50 min 

 Ochranná atmosféra dusík, metanol, zemní plyn, vzduch 

 Uhlíkový potenciál: 0,90 %  

 Solná lázeň: 50 % KNO3 + 50 % NaNO3 

 Teplota solné lázně: 180 °C 

 Rychlost ochlazování: 100 °C/s 

 

Procesní parametry popouštění: 

 Teplota popouštění  

o skupina 1 – silnostěnné díly: 180 °C 

o skupina 2 – středně silné díly: 190 °C 

o skupina 3 – tenkostěnné díly: 220 °C 

 Doba popouštění:  

o skupina 1 – silnostěnné díly: 120 min 

o skupina 2 – středně silné díly: 70 min 

o skupina 3 – tenkostěnné díly: 50 min 

LZ PZ 

S 

 

PP 

 

 

 

 

 

  

LP  

Pravý zadní Střední Levý zadní 

Levý přední Pravý přední 

Střední vrstva  

 Spodní vrstva 

 

Vrchní vrstva  
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3.3.3 Průběh experimentu 

 

Jako první byla provedena stabilizace teploty kalicí pece na 850 °C. Pro tento účel bylo 

použito 11 kalicích košů naplněných proložkami s celkovou váhou 35 kg. Po provedení 

kontroly nastavení procesních parametrů, bylo započato kalení skupiny 1, tedy silnostěnných 

dílů. Každý typ dílu ve skupině byl v jednom vlastním koši se stanoveným rozložením. 

Protože kalicí linka by nebyla kapacitně těmito čtyřmi koši zaplněna, bylo před a za tyto 

vzorkové koše vloženo 11 kalicích košů naplněných proložkami (bez ložiskových dílů), které 

simulují kapacitní vytížení linky standardně zpracovávanou produkcí. Vzorkové díly byly 

odebrány a označeny po provedení popouštění. 

Jako druhé byly tepelně zpracovány středně silné díly skupiny 2. Byl přenastaven takt linky. 

Před a za dva vzorkové koše bylo opět vloženo 11 kalicích košů naplněných proložkami. 

Vzorkové díly byly odebrány a označeny po provedení popouštění. 

Třetí v pořadí byly zpracovány tenkostěnné díly skupiny 3. Jak bylo uvedeno, u všech čtyř 

vzorkových kalicích košů byly použity distanční díly, aby ložiskové kroužky nebyly 

deformovány pod tíhou proložek. Takt linky byl opět zkrácen na stanovený čas. Hodnota 

taktu tak byla nastavena na provozní minimum kalicí linky. Před a za čtyřmi vzorkovými koši 

bylo opět umístěno 11 kalicích košů naplněných proložkami. Vzorkové díly byly odebrány       

a označeny po provedení popouštění. 

 

3.3.3.1 Ověření správnosti nastavení klíčových parametrů 

 

Ověření homogenity teplotního pole kalicí pece 

 

Tolerance: 850 +/- 10 °C. 

Měření teplotního pole bylo provedeno mobilními termočlánky v šesti měřících 

bodech kalicí pece, viz obrázek č. 31. 

 

 

Obr. č. 31. Schéma rozmístění pecních termočlánků v kalicí peci. 
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Výsledek potvrdil homogenitu teplotního pole pece dle stanovené tolerance, viz 

tabulka č. 10. 

 

Tab. č. 10 Vyhodnocení teplotního pole kalicí pece. 

Pozice termočlánku Kalicí zóna Teplota v hloubce 1 m [° C] 

 

(°C) 

Výsledek 

1A 1 843 Vyhovuje 

2A 2 851 Vyhovuje 

3A 2 853 Vyhovuje 

1B 1 842 Vyhovuje 

2B 1 850 Vyhovuje 

3B 2 852 Vyhovuje 

 

 

Ověření rychlosti ochlazování 

Stanovená rychlost ochlazování: 100 +/- 10 °C při teplotě 781°C. 

Rychlost ochlazování v kalicí lázni byla ověřena mobilním měřícím zařízením IVF 

SmartQuench. Výsledná ochlazovací křivka potvrdila správnou rychlost ochlazování 

dle stanovené tolerance, viz obrázek č. 32. 

 

 

Obr. č. 32. Ověření rychlosti ochlazování kalicí lázně z 850 °C na 180 °C. 
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3.3.4 Výsledky experimentu 

 

Skupina 1 - silnostěnné díly 

 Díl A 

Tvrdost povrchu Pozice v koši Pozice vzorku ve vrstvě Výsledek 

LP PP S LZ PZ 

Tvrdost povrchu [HRC] 

Požadavek: 62 – 65 HRC 

(po kalení a popouštění) 

Vrchní vrstva 60,7 * 61,0 60,9 61,1 61,1 Nevyhovuje 

Střední vrstva 61,2 61,0 61,1 60,9 61,1 

Spodní vrstva 60,9 61,9 61,0 61,4 61,5 
 * označení vzorku vybraného pro metalografickou analýzu 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 33. Fotografie mikrostruktury dílu A,                                                                        

obsahující nemartenzitické transformační produkty. 

 

 

 

Metalografické hodnocení Výsledek 

Tvrdost jádra [HV1] 

Požadavek:  ~ 746 – 832 HV 

748 Vyhovuje 

Interkrystalická oxidace [%] 0 Vyhovuje 

Oduhličení (hloubka) [μm] 0 Vyhovuje 

Nemartenzitické transformační produkty [%] 10 (tvrdost 505 HV1) Nevyhovuje 

Karbidy C1 Vyhovuje 

Zbytkový austenit [%] 0 Vyhovuje 
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   Díl B 

Tvrdost povrchu Pozice v koši Pozice vzorku ve vrstvě Výsledek 

LP PP S LZ PZ 

Tvrdost povrchu [HRC] 

Požadavek: 60 – 64 HRC 

(po kalení a popouštění) 

Vrchní vrstva 62,3 61,9 62,0 61,4 * 61,7 Vyhovuje 

Spodní vrstva 61,4 61,9 61,9 62,0 62,0 

 * označení vzorku vybraného pro metalografickou analýzu 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 34. Fotografie mikrostruktury dílu B,                                                                        

obsahující nemartenzitické transformační produkty. 

 

 

 

 

 

 

 

Metalografické hodnocení Výsledek 

Tvrdost jádra [HV1] 

Požadavek:  ~ 697 – 800 HV 

745 Vyhovuje 

Interkrystalická oxidace [%] 0 Vyhovuje 

Oduhličení (hloubka) [μm] 0 Vyhovuje 

Nemartenzitické transformační produkty [%] 5 (tvrdost 570 HV0,5) Nevyhovuje 

Karbidy C1 Vyhovuje 

Zbytkový austenit [%] 0 Vyhovuje 
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 Díl C 

Tvrdost povrchu Pozice v koši Pozice vzorku ve vrstvě Výsledek 

LP PP S LZ PZ 

Tvrdost povrchu [HRC] 

Požadavek: 60 – 64 HRC 

(po kalení a popouštění) 

Vrchní vrstva 60,9 * 61,2 61,7 61,0 61,2 Vyhovuje 

Střední vrstva 61,0 61,5 61,3 61,2 61,4 

Spodní vrstva 61,2 61,0 61,4 61,2 61,3 
 * označení vzorku vybraného pro metalografickou analýzu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 35. Fotografie mikrostruktury dílu C,                                                                        

obsahující nemartenzitické transformační produkty. 

 

 

 

 

Metalografické hodnocení Výsledek 

Tvrdost jádra [HV1] 

Požadavek:  ~ 697 – 800 HV 

770 Vyhovuje 

Interkrystalická oxidace [%] 0 Vyhovuje 

Oduhličení (hloubka) [μm] 0 Vyhovuje 

Nemartenzitické transformační produkty [%] 5 (tvrdost 590 - 600 HV0,5) Nevyhovuje 

Karbidy C1 Vyhovuje 

Zbytkový austenit [%] 0 Vyhovuje 
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   Díl D 

Tvrdost povrchu Pozice v koši Pozice vzorku ve vrstvě Výsledek 

LP PP S LZ PZ 

Tvrdost povrchu [HRC] 

Požadavek: 60 – 64 HRC 

(po kalení a popouštění) 

Vrchní vrstva 63,2 63,1 63,0 62,8 62,5 Vyhovuje 

Spodní vrstva 62,7 62,8 62,5 63,0 63,0 * 

 * označení vzorku vybraného pro metalografickou analýzu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 36. Fotografie mikrostruktury dílu D,                                                                        

obsahující nemartenzitické transformační produkty. 

 

 

 

 

Metalografické hodnocení Výsledek 

Tvrdost jádra [HV1] 

Požadavek:  ~ 697 – 800 HV 

775 Vyhovuje 

Interkrystalická oxidace [%] 0 Vyhovuje 

Oduhličení (hloubka) [μm] 0 Vyhovuje 

Nemartenzitické transformační produkty [%] 1 (tvrdost 720 HV0,5) Nevyhovuje 

Karbidy C1 Vyhovuje 

Zbytkový austenit [%] 0 Vyhovuje 
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Skupina 2 – středně silné díly 

 Díl E 

Tvrdost povrchu Pozice v koši Pozice vzorku ve vrstvě Výsledek 

LP PP S LZ PZ 

Tvrdost povrchu [HRC] 

Požadavek: 58,5 – 62,5 HRC 

(po kalení a popouštění) 

Vrchní vrstva 60,6 60,7 60,4 * 60,5 60,9 Vyhovuje 

Střední vrstva 60,5 60,2 60,1 60,4 60,3 

Spodní vrstva 60,3 60,5 60,4 60,6 60,8 
 * označení vzorku vybraného pro metalografickou analýzu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 37. Fotografie mikrostruktury dílu E. 

 

 

 

Metalografické hodnocení Výsledek 

Tvrdost jádra [HV1] 

Požadavek:  ~ 665 – 760 HV 

719 Vyhovuje 

Interkrystalická oxidace [%] 0 Vyhovuje 

Oduhličení (hloubka) [μm] 0 Vyhovuje 

Nemartenzitické transformační produkty [%] 0  Vyhovuje 

Karbidy C1 Vyhovuje 

Zbytkový austenit [%] 0 Vyhovuje 



- 62 - 

 

 Díl F 

Tvrdost povrchu Pozice v koši Pozice vzorku ve vrstvě Výsledek 

LP PP S LZ PZ 

Tvrdost povrchu [HRC] 

Požadavek: 60 – 64 HRC 

(po kalení a popouštění) 

1 vrstva 62,5 62,4 62,4 * 62,5 62,5 Vyhovuje 

 * označení vzorku vybraného pro metalografickou analýzu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 38. Fotografie mikrostruktury dílu F. 

 

 

 

 

Metalografické hodnocení Výsledek 

Tvrdost jádra [HV1] 

Požadavek:  ~ 697 – 800 HV 

765 Vyhovuje 

Interkrystalická oxidace [%] 0 Vyhovuje 

Oduhličení (hloubka) [μm] 0 Vyhovuje 

Nemartenzitické transformační produkty [%] 0  Vyhovuje 

Karbidy C1 Vyhovuje 

Zbytkový austenit [%] 0 Vyhovuje 
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Skupina 3 – tenkostěnné díly 

 Díl G 

Tvrdost povrchu Pozice v koši Pozice vzorku ve vrstvě Výsledek 

LP PP S LZ PZ 

Tvrdost povrchu [HV10] 

Požadavek: 58,5 – 62,5 HRC 

                   ~ 665 – 760 HV 

(po kalení a popouštění) 

Vrchní vrstva 694 * 699 698 702 700 Vyhovuje 

Střední vrstva 697 694 698 701 698 

Spodní vrstva 699 702 703 709 707 

 * označení vzorku vybraného pro metalografickou analýzu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 39. Fotografie mikrostruktury dílu G. 

 

 

 

Metalografické hodnocení Výsledek 

Tvrdost jádra [HV1] 

Požadavek:  ~ 665 – 760 HV  

701 Vyhovuje 

Interkrystalická oxidace [%] 0 Vyhovuje 

Oduhličení (hloubka) [μm] 0 Vyhovuje 

Nemartenzitické transformační produkty [%] 0  Vyhovuje 

Karbidy C1 Vyhovuje 

Zbytkový austenit [%] 0 Vyhovuje 
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 Díl H 

Tvrdost povrchu Pozice v koši Pozice vzorku ve vrstvě Výsledek 

LP PP S LZ PZ 

Tvrdost povrchu [HV10] 

Požadavek: 58,5 – 62,5 HRC 

                   ~ 665 – 760 HV 

(po kalení a popouštění) 

Vrchní vrstva 707 * 710 715 709 707 Vyhovuje 

Střední vrstva 712 719 715 716 717 

Spodní vrstva 709 716 718 716 720 

 * označení vzorku vybraného pro metalografickou analýzu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 40. Fotografie mikrostruktury dílu H. 

 

 

 

 

Metalografické hodnocení Výsledek 

Tvrdost jádra [HV1] 

Požadavek:  ~ 665 – 760 HV  

705 Vyhovuje 

Interkrystalická oxidace [%] 0 Vyhovuje 

Oduhličení (hloubka) [μm] 0 Vyhovuje 

Nemartenzitické transformační produkty [%] 0  Vyhovuje 

Karbidy C1 Vyhovuje 

Zbytkový austenit [%] 0 Vyhovuje 
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 Díl I 

Tvrdost povrchu Pozice v koši Pozice vzorku ve vrstvě Výsledek 

LP PP S LZ PZ 

Tvrdost povrchu [HV10] 

Požadavek: 58,5 – 62,5 HRC 

                   ~ 665 – 760 HV 

(po kalení a popouštění) 

Vrchní vrstva 708 705 * 712 707 705 Vyhovuje 

Střední vrstva 705 707 722 710 706 

Spodní vrstva 712 721 729 720 710 

 * označení vzorku vybraného pro metalografickou analýzu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 41. Fotografie mikrostruktury dílu I. 

 

 

 

 

Metalografické hodnocení Výsledek 

Tvrdost jádra [HV1] 

Požadavek:  ~ 665 – 760 HV  

706 Vyhovuje 

Interkrystalická oxidace [%] 0 Vyhovuje 

Oduhličení (hloubka) [μm] 0 Vyhovuje 

Nemartenzitické transformační produkty [%] 0  Vyhovuje 

Karbidy C1 Vyhovuje 

Zbytkový austenit [%] 0 Vyhovuje 
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 Díl J 

Tvrdost povrchu Pozice v koši Pozice vzorku ve vrstvě Výsledek 

LP PP S LZ PZ 

Tvrdost povrchu [HRC] 

Požadavek: 58,5 – 62,5 HRC 

                   ~ 665 – 760 HV 

(po kalení a popouštění) 

Vrchní vrstva 60,4 60,2 * 60,3 60,2 60,3 Vyhovuje 

Střední vrstva 60,2 60,2 60,4 60,2 60,3 

Spodní vrstva 60,2 60,3 60,5 60,2 60,3 

 * označení vzorku vybraného pro metalografickou analýzu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 42. Fotografie mikrostruktury dílu J. 

 

 

 

Metalografické hodnocení Výsledek 

Tvrdost jádra [HV1] 

Požadavek:  ~ 665 – 760 HV  

716 Vyhovuje 

Interkrystalická oxidace [%] 0 Vyhovuje 

Oduhličení (hloubka) [μm] 0 Vyhovuje 

Nemartenzitické transformační produkty [%] 0  Vyhovuje 

Karbidy C1 Vyhovuje 

Zbytkový austenit [%] 0 Vyhovuje 
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3.3.5 Shrnutí výsledku experimentu a doporučení 

 

Skupina 1 – silnostěnné díly 

Celkový výsledek: nevyhovuje 

Ani výrazné prodloužení doby kalení nezajistilo dostatečnou austenitizaci celého průřezu 

testovaných masivních dílů a způsobilo neprokalení a nepřípustný výskyt nemartenzitických 

fází v matrici dílů. U vzorků dílu A nevyhovovala pro svoji nízkou hodnotu ani povrchová 

tvrdost.  

 

Skupina 2 – středně silné díly 

Celkový výsledek: vyhovuje 

Vzhledem k procesním parametrům testu této skupiny, které se blížily standardnímu procesu 

kalení, byl výsledek bezvadný. Tvrdost i mikrostruktura odpovídala stanoveným 

požadavkům. 

 

Skupina 3 – tenkostěnné díly 

Celkový výsledek: vyhovuje 

Při použití nejnižšího možného taktu kalicí linky bylo dosaženo vyhovujícího výsledku. Testy 

tvrdosti vzorků i mikrostrukturní analýza potvrdila splnění požadavků. 

 

Shrnutí a doporučení 

Nelze doporučit použití jednotné austenitizační teploty pro sériové tepelné zpracování 

ložiskových dílů v podniku.  

Důvody:  

 Nevyhovující výsledky testu silnostěnných dílů. 

Další prodlužování doby austenitizace je neekonomické, protože snižuje produktivitu 

kalicí linky. 

 Riziko překalení dílů s velmi tenkým průřezem. 

Díky nemožnosti dalšího zkrácení doby austenitizace nelze vyloučit budoucí riziko 

překalení u jiných typů tenkostěnných dílů. 

 Neproduktivní nastavení procesu tepelného zpracování. 

Každá změna taktu linky znamená nutnost úplného vyprázdnění kalicí pece a 

přenastavení taktu. Jen vyprázdnění pece při taktu 6 minut je ztráta 60 minut.  
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Standardní proces umožňuje při změně teploty v kalicích zónách nepřetržitý proces 

kalení s vynecháním jen několika volných pozic v kalicí peci potřebných na zajištění 

ustálení nové teploty. 

 

Doporučení: 

Zaměřit se na optimalizaci nastavení procesních parametrů linky s cílem zmenšit rozsah 

používaných austenitizačních teplot a taktů linky, pro dosažení kvalitních výstupů tepelného 

zpracování. U masivních dílů s problematickou prokalitelností, vyráběných v menších 

množstvích, posoudit možnost tepelného zpracování u externích dodavatelů. 

 

4. Závěr 
 

Tato diplomová práce se věnovala vlastnostem ložiskových ocelí a především jejich 

tepelnému zpracování. Hlavním cílem bylo detailněji popsat technologii tepelného zpracování 

a vlastnosti ložiskových dílů, vyrobených z nejčastěji používané ložiskové oceli ČSN 14 109 

(DIN 100Cr6; AISI 52100). Přestože vývoj nových typů ložiskových ocelí neustále 

pokračuje, klíčový význam oceli 100Cr6 pro výrobu ložiskových dílů zůstává nadále platný.  

Materiálové vlastnosti ložiskového dílu vyrobeného z této slitiny stále splňují vysoké 

požadavky na kvalitu požadovanou i pro náročné automobilové, letecké a další průmyslové 

aplikace. Samozřejmostí je proto zajištění vysoké kvality polotovarů, a v neposlední řadě 

dodržení stanovených a praxí prověřených technologických parametrů tepelného zpracování.  

Praktická část práce byla provedena ve výrobním podniku vyrábějícím válečková a jehličková 

ložiska. Experiment byl proveden na základě skutečného požadavku vedení podniku na 

prověření proveditelnosti změny řízení procesu kalení ložiskových dílů. Navržené omezení 

provádění úprav austenitizační teploty v procesu sériového kalení negativně ovlivňuje jak 

kvalitu dílů, ale i ekonomičnost výroby. I když hlavním výsledkem experimentu bylo 

nedoporučení navržené změny, přineslo i další náměty vedoucí k drobným vylepšením                  

a optimalizaci procesu tepelného zpracování. Byly optimalizovány procesní parametry kalení 

a upraveno složení jednotlivých skupin kalených dílů. Některé vybrané masivní díly byly 

převedeny ke kalení v externí firmě, s využitím vysoce výkonných kalicích olejů. I to přispělo 

k zvýšení kvality vyráběných dílů a produktivity výroby. 

 Více než kdy jindy je konkurenceschopnost podniku postavena na samozřejmé kvalitě 

produktu, ale i na inovacích a úsporách nákladů. Proto tyto experimenty mají význam               

a umožňují hledat nové cesty ke zvyšování kvality. 
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