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Diplomová práce se zaměřuje na vliv přídavků (tj. velikost/množství materiálu,  

které se musí odebrat z dílu pro dosažení požadované rozměrové hodnoty)  

při broušení ložiskových kroužků. Přídavky se nechávají se na kroužku  

po tzv. měkkých soustružnických operacích. Materiálové přídavky na daném rozměru 

kroužku mají vliv na celkový dosažený cyklový čas výroby na příslušné operaci 

broušení a tím tedy přímo ovlivňují cenu konečného výrobku. Současně má tento 

přídavek vliv i na výslednou kvalitu dílů a množství neshodných dílů vzniklých  

při jeho nevhodně navržené velikosti. V experimentální části diplomové práce je 

zpracována analýza současných přídavků používaných ve výrobě ložiskových 

kroužků ve firmě Koyo Bearings. Následně je na základě zpracované analýzy 

navržena nová hodnota přídavků a jejich ověření na testovacích zakázkách. 

 

ANNOTATION OF DISSERTATION THESIS 
 

PETROVÁ, P.            Grinding stock analysis for bearing rings 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Working and 

Assembly, 2012,  67 s.  

Thesis supervisor: Petřkovská, L. 

The dissertation thesis is focused on influence of grinding stock (i. e. amount of 

material to be removed from a part to reach the required measurements) during 

grinding of bearing rings. Grinding stock must remain on a ring after so-called soft 

turning operation. Material stock for given ring measurement influences total 

production cycle time for grinding operation and thereby directly influences final 

product price. At the same time, the stock influences final product quality as well as 

amount of faulty parts caused by incorrect grinding stock size. The experimental part 

analyses grinding stock currently used in production of bearing rings in company 

Koyo Bearings. Subsequently, new amount of grinding stock is proposed based on the 

analysis and they are verified in test job orders.  
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1 Úvod 
 

Rozvoj a růst průmyslové výroby valivých ložisek a jejich použití se datuje okolo 

začátku 20. století, kdy nastal rozvoj průmyslu a dopravy a to zejména automobilové. 

Bez použití valivých ložisek si nelze představit vývoj techniky a průmyslu  

jak v minulosti, tak i v současnosti, kdy se kromě tradičních kovových materiálů 

začínají uplatňovat i materiály nové a progresivnější například keramika. 

 

Valivá ložiska se už zřejmě používala za doby římského císaře Caliguli,  

kdy kroužky tehdejšího axiálního ložiska byly dřevěné, použité kuličky bronzové  

a v tehdejší době sloužily na uložení otáčivého podstavce soch. O 1500 let později se 

známý vynálezce a malíř tehdejší doby Leonardo da Vinci zabýval valivými ložisky, 

ale až v druhé polovině 19. století s rozvojem výroby jízdních kol nastala poptávka  

po valivých ložiscích a tehdy vznikla řada výrobních závodů v Anglii a Německu. 

 

Valivá ložiska se ve velkých sériích ve světě i u nás vyrábí už více jak 120 let.  

Jen pro malou představu jeden osobní automobil může mít instalováno až 35 valivých 

ložisek, nákladní automobil až 140 a motocykl okolo 10ti různých typů a velikostí 

ložisek. V celosvětovém měřítku to pak následně představuje značnou poptávku  

po těchto výrobcích a to nejen v automobilovém průmyslu, ale strojírenském 

průmyslu všeobecně. Vzhledem k velké konkurenci na světových trzích, kdy existuje 

několik velkých globálních lídrů na trhu, jako jsou SKF, INA, FAG, TIMKEN, 

KOYO, NTN, KAYDON, ZKL a také značné množství neznačkových výrobců  

a bohužel i plagiátorů jsou tito výrobci nuceni stlačovat své výrobní náklady  

a uspokojovat tak požadavky zákazníků, kteří kladou velký důraz na zejména na cenu, 

kvalitu a včasnost dodávek. Přední světový výrobci včetně Koyo Bearings Česká 

republika dále jen Koyo, tedy hledají cesty jak zefektivnit výrobu ložiskových 

kroužků. V Koyo je cílem zavést efektivní výrobu na základech metodiky Toyoty  

pro štíhlou firmu a používá se k tomu nástrojů jako je sledování bekido ritsu (výstup 

ze stroje při nejlepším nastavení), chokko rate (počet dobrých kusů na poprvé), 

zavádění kaizenů na všech pracovištích (neustále zlepšování), snižování cyklových 

časů a seřízení strojů na daných výrobních operacích, zavadění metodik 5S, používání 

metodik tachinba (studium pro identifikaci problémů) a dalších. 
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Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv přídavků (tj. velikost/množství 

materiálu, které se musí odebrat z dílu pro dosažení požadované rozměrové hodnoty) 

při broušení ložiskových kroužků a nechávají se na kroužku po tzv. měkkých 

soustružnických operacích. Přídavky materiálu na daném rozměru kroužku mají vliv 

na celkový dosažený cyklový čas výroby na příslušné operaci broušení a tím tedy 

přímo ovlivňují cenu výrobku. Současně má přídavek vliv i na výslednou kvalitu 

výrobků a množství neshodných dílů vzniklých při jeho nevhodně zvolené velikosti. 

Pokud je přídavek malý nelze broušením dostatečně odstranit povrchové 

nedokonalosti vznikají na povrchu kroužku nedobrusy neboli jinak řečeno černá 

místa. Přídavek nastavený na určitou hodnotu při soustružení se následně může změnit 

při kalení a to z důvodů krystalografických přeměn v mřížce kovu. Je tedy zřejmé,  

že správně navržený přídavek má dopad na efektivitu výroby a jeho optimalizace 

vzhledem k rozměrům dílu je obsahem této práce [13].  

 

1.1 Charakteristika firmy Koyo Bearings Česká republika 

 

Korporace JTEKT se sídlem v Japonsku je předním světovým výrobcem ložisek, 

systémů řízení, náprav, strojů a nářadí. Pomocí trvale vysoké úrovně kvality a výkonu 

svých výrobků a také prvenstvím ve vývoji elektrických a hydroelektrických řídicích 

systémů si JTEKT získal uznání a důvěru výrobců automobilů a průmyslových 

výrobců na celém světě. Ve svých výrobních divizích pokračuje v pěstování 

dokonalosti kvality a spolehlivosti svých výrobků.  Cílem JTEKTu je být v první 

desítce světových dodavatelů automobilových dílů.  

 

Korporace JTEKT sídlí v Japonsku, ve městech Nagoya a Osaka. Její roční obrat 

činí 11 miliard dolarů, základní kapitál 400 miliónů dolarů a se svými 85 výrobními 

závody a 37 000 zaměstnanci se řadí k významným světovým průmyslovým 

výrobcům.  

 

Koyo představuje jednu z divizí JTEKTu. Tato divize se řadí mezi světové špičky 

ve výrobě ložisek a její součástí je olomoucký závod. Díky vysoké kvalitě a výkonu 

svých výrobků se Koyo prosadila mezi průmyslovými výrobci a výrobci automobilů 

na celém světě a získala certifikaci ISO/TS 16949. Koyo nabízí inovativní řešení 
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původním výrobcům zařízení i koncovým uživatelům náhradních dílů, přičemž se 

soustředí na klíčové trhy: automobilový, zemědělský, stavební, těžký průmysl (výroba 

oceli a větrných mlýnů), trh obráběcích nástrojů, elektrických motorů a všeobecného 

strojního zařízení.  

 

Technologická a výrobní způsobilost divize Koyo sahá od extrémně velkých 

ložisek s vnějším průměrem sedm metrů až po miniaturní ložiska s vnitřními průměry 

o velikosti jeden milimetr. Společnost Koyo vyvinula s pomocí nových materiálů  

a nejnovějších výrobních technologií hybridní keramická ložiska a též širokou škálu 

extrémních ložisek pro speciální prostředí, která splňují stále přísnější a náročnější 

požadavky moderních průmyslových odvětví.  

 

 

 

Obr. 1.1 Rozložení závodů korporace JTEKT po Evropě [1] 

 

Závod na výrobu ložisek v Olomouci byl postaven v roce 2001 na zelené louce, 

kdy patřil do skupiny Ingersoll Rand. Výrobní program je zaměřen na výrobu 

jehličkových, válečkových a axiálních ložisek. Specialitou je výroba kladek  

do dieselových motorů určených nejen pro automobilový, ale i strojírenský průmysl. 

Mezi přední světové zákazníky olomouckého závodu patří například VW, Audi, 

Renault, VOLVO, PSA PEUGEOT CITROËN, SCANIA, ZF, BOSCH a další. 
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Olomoucký výrobní závod je v současnosti certifikován dle ISO TS 16949, ISO 

14001 a ISO 18001. V současné době zaměstnává téměř 300 pracovníků [1].   

 

 

Obr. 1.2 Olomoucký závod [1] 

 

 

Obr. 1.3 Olomoucký závod [1] 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Přehled ložisek vyráběných v Olomouci [1] 
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2 Popis technologického procesu výroby valivých 
ložisek 

 

Postup výroby samostatného kroužku pro jehličkové nebo válečkové ložisko, které 

se vyrábějí v Koyo Bearings je schematicky znázorněno v postupovém diagramu  

na obrázku 3.1. Tento diagram ukazuje typický sled operací, které musí být dodrženy 

pro dosažení požadovaného rozměru dílu před jeho vstupem na montážní pracoviště.  

 

Vstup 

materiálu

Soustružení 

Vrtání mazacích 

otvorů

Mytí

Tepelné 

zpracování

Broušemí čel

Broušení vnějšího 

průměru

Broušení vnitřního 

průměru

Honování oběžné 

plochy

Mytí

Značení

Konečná kontrola 

komponentů

Odeslání 

dílů na 

montáž

 

 

Obr. 3.1 Postupový diagram 

Měkké 

obrábění 

Obrábění 

za tvrda 
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2.1 Soustružení- měkké obrábění 

Hlavní úlohou soustružení je ze vstupních hutních polotovarů jako jsou tyče  

a trubky vyrobit ložiskové kroužky už s potřebným tvarem, co nejvíc blížící se tvaru 

hotového výrobku a odstranit současné povrchové vrstvy obrobků narušené 

předcházející metalurgickým zpracováním výrobního polotovaru jako jsou  

oduhličené vrstvy a trhliny na povrchu. 

 

Vzhledem k tomu, že soustružením se nevyrábí hotový ložiskový kroužek, ale  

jen polotovar pro následné operace tepelného zpracování, broušení a dokončovacích 

operací. Je potřebné ponechat na požadované konečné rozměry hotových kroužků 

ještě příslušný technologický přípravek na všech funkčních plochách, které jsou 

určeny: 

- technologií následné tepelné zpracování,  

- deformaci a změnou rozměrů po tepelné zpracování, 

- technologicky nutným přídavkem z hlediska potřebné tvarové přesnosti [2]. 

 

 

Obr. 3.2 Soustruh CNC Gildemeister 

2.1.1 Obrábění kovových materiálů 

 

Obrábění je technologická činnost, která zaujímá významné místo ve strojírenství. 

V technologických procesech je vytvořeno z polotovaru výrobek. 

 

Převážnou většinu používaných materiálů však v současné době lze obrábět 

různými způsoby, např. soustružením, frézováním, vrtáním, broušením, řezáním 

vodním paprskem atd. Technologie obrábění se v dnešní době vyvinula ve vědu,  
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kde pečlivě konstruované nástroje jsou pro každý daný způsob obrábění 

přizpůsobované řezné materiály zaručující předem přesně opracování obrobku.  

 

Proces obrábění je po mnohá desetiletí středem vědeckého výzkumu některých 

předních firem jako např. Ford, Toyota, Škoda Auto, Volkswagen. Teoretická, často 

empirická pozorování a hypotetické modely popisovaly vlastní proces, který lze  

jen s obtížemi vystihnout. Nemalé potíže se skrývají v oblasti vzájemného chování 

různých materiálů a v působení vysokých rychlostí, teplot a tlaků.  

 

Obrábění kovů je plastická deformace. Přitom se přivádí podstatná část vynaložené 

energie do roviny střihu, speciálně do místa, ve kterém se stýká materiál obrobku 

s břitem nástroje a kde se vytváří tříska. Kluzové čáry na spodní straně třísky se 

stávají viditelnými vlivem navalováním materiálu v rovině střihu  

a vlivem drsnosti ustřižených vláken struktury. Plastické chování kovu v rovině střihu 

působí rozhodujícím způsobem na plochu řezu a na zpevnění třísky zastudena. 

Zvláštní vliv přitom má rovněž předcházející přetváření zatepla při vzniklých 

vysokých teplotách. Změny struktury a zpevnění zastudena jsou výsledkem tohoto 

procesu. Právě zpevnění zastudena zvyšuje řezné síly, zmenšuje úhel roviny střihu  

a má za následek klouzání tvrdší třísky po ploše čela břitové destičky. Velikost 

deformační síly souvisí rozhodujícím způsobem s velikostí úhlu čela nástroje. Čím 

menší je úhel roviny střihu, tím větší jsou smykové síly. Velikost tohoto úhlu a rovina 

střihu jsou rozhodující pro výkon obrábění. V praxi to znamená, že úhel čela a řezné 

podmínky rozhodujícím způsobem ovlivňují podmínky vzniklé smykové  

deformace [6]. 

 

Obr. 3.3 Sada soustružnických nožů HM 16 mm [9] 
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2.1.2 Vlastnosti materiálů obrobků 

 

Materiály pro obrobky obráběné řeznými nástroji jsou voleny tak, aby odpovídaly 

pozdějšímu účelu použití hotového výrobku. Tyto materiály mají často více vlastností, 

z nichž některé jsou pro hotový výrobek důležité, jiné naproti tomu žádný podstatný 

význam nemají. Z hlediska technologie obrábění jsou zajímavé především vlastnosti 

mechanické, zatím co fyzikální a tepelné vlastnosti jsou pro uživatele důležité  

ke splnění požadavků kladených na hotový výrobek.  

 

Z hlediska vlastností materiálu, získává na významu neustálé jeho obrobitelnost. 

Mnoho slitin kovů bylo vyvinuto s cílem zlepšit hospodárnost výroby,  

např. automatové oceli a ostatní, speciálně vyvinuté kovové materiály kladou menší 

nároky na obrobitelnost. Při obrábění dochází k snadnějšímu odlamování třísky  

a tím dochází k lepšímu odvodu tepla z obráběného místa. Toto je spojeno s vhodnou 

volbou obráběcího nástroje a materiálu. Specifikace materiálu poskytuje technologovi 

obrábění údaje o různých mechanických vlastnostech materiálů, které byly získány 

normalizovanými zkouškami a některé z těchto vlastností ovlivňují proces obrábění. 

Obrábění může probíhat úspěšně tehdy, jestliže při plánování obráběcích operací byly 

vzaty v úvahu rozdílné vlastnosti materiálů.  

 

Před zahájením procesu obráběním by se měla posoudit a ověřit obrobitelnost 

materiálu a to zejména do jaké míry tento materiál připouští optimalizaci podmínek 

obrábění. Při posuzování je nutné se soustředit na podstatné základní mechanické 

vlastnosti, jako jsou pevnost v tahu, tvrdost, pevnost v ohybu, tažnost.  

 

Nejdůležitější vlastnosti ovlivňující obrobitelnost: 

- tvrdost na pevnost,  

- tvárnost, 

- tepelná vodivost, 

- zpevnění zastudena, 

- vměstky, 

- přísady pro zlepšení obrobitelnosti. 
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Tvrdost a pevnost - všeobecně platí, že nízké hodnoty tvrdosti a pevnosti jsou 

výhodné. Výjimku tvoří materiály, tvořící dlouhou třísku, u nichž se vlivem nárůstu 

tvrdosti má projevující problémy v podobě horší kvality obrobené plochy, vytváření 

otřepů a krátké trvanlivosti břitu.   

 

Tvárnost - nízké hodnoty tvárnosti mají zpravidla pozitivní vliv. Způsobují 

příznivé utváření třísky a umožňují lepší využití výkonu motoru obráběcího stroje.  

Při vyšší tvrdosti je tvárnost malá, a naopak. Dobrá obrobitelnost je často výsledkem 

kompromisu mezi tvrdostí a tažností.  

 

Tepelná vodivost - vysoká tepelná vodivost znamená, že teplo vzniklé při obrábění 

je rychle odváděno ze zóny řezu. Z hlediska obrábění je proto možné vysokou 

hodnotu obecně považovat za výhodou. Tepelná vodivost může ve vztahu 

k obrobitelnosti hrát důležitou roli.  

 

Zpevňování zastudena - při plastickém tváření kovů se jejich pevnost různou 

měrou zvyšuje. Zvýšení pevnosti je závislé na rychlosti, kterou tváření probíhá,  

a na tom, jaké sklony materiál obrobku ke zpevňování plastickou deformací zastudena 

má. Při obrábění oceli je deformační rychlost v určitých místech velmi vysoká, 

zejména v blízkosti břitu. Je-li hloubka zastudena zpevněné zóny stejně velká jako 

posuv, znamená to vždy silné namáhání břitu.  

 

Vměstky - makrovměstky jsou takové vměstky, jejichž velikost se pohybuje  

nad 150 µm. Často jsou velmi tvrdé a abrazivní, a proto se vyplatí zvolit materiál 

obrobku, u něhož se takovéto vměstky nevyskytují. Mikrovměstky jsou v určitém 

rozsahu obsaženy v každé oceli.  

 

Přísady pro zlepšení obrobitelnosti - obvyklou cestou ke zlepšení obrobitelnosti 

oceli je přidání síry. U automatové oceli je podíl síry přibližně 10x vyšší,  

než u srovnatelné oceli se zlepšenou obrobitelností. Za předpokladu, že ocel obsahuje 

dostatečné množství manganu, vytváří síra a mangan sulfid manganu to zvýhodňuje 

tváření v oblasti deformace a má na jedné straně za následek zvětšení úhlu roviny 

střihu a šroubovice třísky, na druhé straně pak zmenšení tloušťky třísky a snížení 

teploty řezání.  
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Další běžnou přísadou je olovo, které se chová podobně jako síra. Obvykle se jako 

přísady používají sloučeniny olova a síry v různých kombinacích. Také selen, se často 

ve sloučenině se sírou v oceli používá jako přísada zlepšující obrobitelnost. Oceli 

s přísadou olova nebo oceli s kombinovanou přísadou síra- olovo, existují pouze jako 

oceli uhlíkové [6]. 

2.2 Mytí po měkkém opracování 

Další operací ve výrobě ložiskového kroužku je mytí z důvodu odstranění špon  

po soustružnických operacích zejména ze všech v místech zápichu a vnitřních 

povrchů. Pokud by zůstaly špony po soustružení na dílech při procesu tepelného 

zpracování došlo by k jejich zapečení do povrchu kroužku. Takto zapečené špony 

mohou následně způsobit problémy při broušení anebo montáži ložisek, pokud 

zůstanou například v zápichu, který se už neobrábí dále broušením. 

2.3 Tepelné zpracování 

Připravené polotovary ze soustružny se po vyprání a vysoušení dále tepelně 

zpracovávají na kalírně. Po postupném nahřátí na kalící teplotu a časové výdrži 

následuje prudké ochlazení do taveniny dusitanu sodného a draselného. Zakalené 

součásti se následně perou ve speciální pračce a poté popouštějí v popouštěcí peci. 

Popouštěním se z kroužků odstraní jejich křehkost a naopak se získá houževnatost  

a dosáhne stability rozměrů. Detailněji bude tepelné zpracování popsáno následně 

v kapitole 5. 

2.4 Broušení 

Po tepelném zpracování získávají ložiskové součásti základní metalurgické  

a mechanické předpoklady pro to, aby mohly bezchybně plnit svoji funkci. 

Následující mechanické (třískové) opracování funkčních ploch ložiska je dosáhnuta 

přesnost rozměrů a kvalita povrchu potřebnou pro splnění základních požadavků  

na přesnost a kvalitu (hlučnost, vibrace) chodu ložiska.    

 

Broušení je technologický způsob obrábění založený na záběru vícebřitého nástroje 

s geometricky neurčitými břity. Nástroj (brousící kotouč, brousící segment, brousící 

pás apod.) je vyroben ze zrn brusiva spojených pojivem. Zrna brusiva jsou rozmístěna 
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a orientována náhodně v pojivu a mají nestejnou geometrii břitu. Velikost zrn je 

v rozsahu od 0,003 do 3 mm. Zrna mají v převážné míře zápornou geometrii (úhly 

čela- 15°i více) a odřezávají mikroobjemy materiálu ~ 10 3  mm 3 . 

 

Vysoký počet záběrů daný počtem zrn v aktivní části nástroje a značná obvodová 

rychlost nástroje (30÷80 m.s 1 ) je příčinou intenzivní plastické deformace a vývinu 

tepla, který je nutno kompenzovat chlazením jinak dochází k spálení broušeného 

povrchu. 

 

Charakter záběru předurčuje v převážné míře broušení jako dokončovací metodu 

s širokým uplatněním téměř pro všechny funkční plochy (opracování na přesný 

geometrický tvar, rozměr a kvalitu povrchu) především tam, kde se vyžaduje jejich 

vzájemná vyměnitelnost. Mimo jiné broušení umožňuje opracování materiálů pro, 

které je jiný způsob obrábění obtížný nebo nemožný (kalené materiály, nekovy, skla 

apod.) [2]. 

 

Obr. 3.4 Záběrové podmínky břitu brousicího kotouče [10] 

 

Základním technologickým postupem, který se používá pro opracování 

ložiskových součástí po tepelném zpracování, je tedy broušení. Pro většinu 

vyráběných ložiskových kroužků jsou základní technologické postupy broušení po 

kalení v tomto sledu: 

- broušení čel- vytvoření technologické základny na ložiskovém kroužku, 

- broušení vnějších průměrů,  

- broušení vnitřních průměrů, 

- dokončovací operace superfinišování/honování oběžné dráhy [2]. 
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Obr. 3.5 Základní broušené plochy na vnějším a vnitřním kroužku 

 

2.4.1 Broušení čel 

 

Broušení čel je první operací po tepelném zpracování (obr. 3.1). Přesnost 

nabroušení čel ložiskových kroužků ovlivňuje následně uložení ložisek při montáži. 

Čela kroužků se tak stávají technologickou základnou pro broušení všech ostatních 

ploch kroužků a proto jejich přesnost přímo ovlivňuje i přesnost a zmetkovitost  

na dalších operacích broušení. 

 

Nejpoužívanější metodou broušení čel kroužků je ve velkovýrobě a hromadné 

výrobě současně broušení obou čel kroužku na dvojkotoučových bruskách průchozím 

způsobem a to s vertikálním nebo horizontálním uložením brusných vřeten. Toto 

současné průchozí broušení obou čel dává při správném zařazení strojů nejlepší 

předpoklady dosáhnutí požadovaných přesností. Dává dokonce dobré předpoklady  

i k vyrovnání obvodové nerovinnosti čel [2]. 

 

Podle tvaru dráhy průchodu kroužku mezi brusnými kotouči se rozdělují 

dvojkotoučové rovinné brusky na broušení čel na: 

- brusky s průchodem přímočarým a kruhovým, (obr. 3.6) 

- brusky s průchodem kruhovým (obr. 3. 7.) [2]. 
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Obr. 3.6 Bruska Diskus DS600- vertikální uložení vřeten brusných kotoučů 

 

              

Obr. 3.7 Bruska BRD60 s podávacím kolem a s horizontálními vřeteny brusných 

kotoučů 

 

2.4.2 Broušení vnějších průměrů 

 

Mezi vnější rotační plochy ložiskových kroužků se řadí především povrchy vnější  

a vnitřní oběžné dráhy ložiskových kroužků všech typů (obr. 3.5). Společným 

znakem, který tyto zdánlivě odlišné plochy kroužků z hlediska funkce spojuje  

do jedné technologické skupiny je v současnosti nejčastější používaná technologie 

broušení nazývaná jako broušení bezhrotové. Název bezhroté broušení se používá 

proto, že při tomto typu broušení nejsou díly upnuty mezi žádné pevné hroty, ale 

kontinuálně procházejí mezi brusnými kotouči jako nepřetržité kontinuum. 

 

U povrchů vnějších kroužků se ve většině případů jedná o broušení bezhrotové 

průběžné, u oběžných drah vnitřních kroužků se používá bezhrotové broušení 

zápichové s uložením kroužků na kluzných opěrkách [2]. 
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Obr. 3.8 Bruska pro opracování vnějšího průměru 

 

2.4.2.1 Požadavky na přesnost vnějších rotačních ploch ložiskových 

kroužků 

 

U vnější válcové plochy povrchu vnějších kroužků jsou předepsané následovné 

parametry: 

- střední průměr a jeho tolerance, 

- jednotlivý průměr a jeho tolerance, 

- válcovitost, 

- odchylky od kruhovitosti, 

- drsnost. 

 

 

U oběžných drah vnitřních kroužků se hodnotí obdobné parametry, které ještě patří: 

- přímost- příčný tvar oběžné dráhy, 

- axiální házení oběžné dráhy, 

- vzdálenost oběžné dráhy od základního čela. 

 

Přitom některé parametry- drsnost, odchylky od kruhovitosti (vlnitost) se předpisují 

s ohledem na to, že oběžné dráhy budou ještě dokončované (nejčastější 

superfinišování) [2]. 
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2.4.3 Broušení vnitřních průměrů 

 

Mezi vnitřní rotační plochy ložiskových kroužků patří díry u vnitřních kroužků  

a oběžné dráhy vnějších kroužků. Vnitřní broušení jako takové je všeobecně 

nejpracnější operací ve výrobě valivých kroužků s největším procentem zmetkovitosti. 

Je to způsobené především tím, že brusné vřetena pro svá rozměrová omezení mají  

jen malou tuhost. Kromě toho brusné kotouče, mají pracovní obvod menší jak obvod 

broušené součásti a z toho důvodu se relativně rychle opotřebovávají. Z těchto příčin 

je potom obtížné dodržet vysoké požadavky především na toleranci rozměru, 

kuželovitosti broušených ploch a odchylku od kruhovitosti. Pro zlepšení všech těchto 

parametrů mikrogeometrii při broušení se na stroje implementují i na procesní měřidla 

a současně se optimalizují přídavky na obráběných plochách [2]. 

 

  

Obr. 3.9 Bruska pro vnitřní broušení kroužků a nákres broušení 

 

2.4.3.1 Požadavky na přesnost vnitřních rotačních ploch ložiskových 

kroužků 

Většina předepsaných parametrů přesnosti pro vnitřní rotační plochy je shodná 

s požadavky na vnější plochy. Jedná se o toleranci středního průměru, válcovitost, 

kuželovitost, axiální házení, odchylky od kruhovitosti, atd. 

 

Je tu však jeden důležitý parametr z hlediska přesnosti chodu celého 

smontovaného ložiska- radiální házení. Na tento parametr má pochopitelně vliv 

radiální poloha oběžné dráhy vzhledem k upínacím plochám jednotlivých kroužků, 

 tj. k povrchu vnějšího kroužku a díra vnitřního kroužku.  
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Obdobně jako při broušení oběžných drah vnitřních kroužků se používá  

při broušení vnitřních ploch ložiskových kroužků čelní upínání (magnetické) k přírubě 

a vedení na kluzných opěrkách. Rozdíl je však v tom, že zatím co při vnějším 

bezhrotovým broušením byly obrobky vedené po broušené ploše, tj. současně 

vytvářené ploše, při vnitřním broušením jsou obrobky vedené po už hotové, 

nabroušené vnější ploše, která přesnost bude rozhodující pro přesnost plochy 

broušené, tj. především její odchylky kruhovitosti [2]. 

 

2.4.4 Dokončovací operace oběžných drah ložiskových kroužků 

 

Se stále se zvyšujícími požadavky na kvalitu ložisek pro zajištěn tichého chodu  

bez vibrací a nízké hlučnosti se vyžaduje ve výrobě ložiskových součástí věnovat 

podstatně vyšší pozornost hlavním funkčním plochám ložiska a to jsou oběžné  

dráhy [2]. 

 

Metoda superfinišování přesných povrchu je vyvinutá speciálně pro požadavky 

ložiskového průmyslu. Princip opracování rotačních ploch superfinišování je zřejmý 

na obrázku 3.10. 

 

Obr. 3.10 Princip superfinišování na vnějším průměru 
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Hlavní unášený rotační pohyb vykonává zpravidla obrobek. Na opracovanou 

plochu obrobku je přitlačovaný jemnozrnný superfinišovací kámen, který vykonává 

rychlý kmitavý pohyb ve směru kolmo na směr unášeného obrobku. Honování se 

provádí za použití honovacího kamene, honovací pásky a pod přítokem honovacího 

oleje. 

 

 

Obr. 3.11 Superfinišování vnějšího průměru 

 

2.5 Mytí po obrábění za tvrda 

Před montáží nebo distribucí k zákazníkovi jako jednotlivé komponenty musejí být 

ložiskové kroužky po operacích broušení a honování zbaveny nečistot z brusných 

kamenů a částeček kovů. Díly se vyperou ve speciálních pracích linkách, kde se zbaví 

uvedených nečistot a následně se nakonzervují proti korozi. 

 

 

Obr. 3.12 Mycí linka Durr 
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2.6 Značení kroužků 

Pro identifikaci a označení se kroužky označují popisem na laserových stanicích 

(v současnosti nejpoužívanější metoda) a to dle požadavku zákazníka, kde se  

na kroužek uvádí např. typ ložiska, katalogové číslo, název výrobce, nebo jeho kód 

atd. Dříve se značilo i za pomocí chemického leptání přes vygravírovanou šablonu.  

 

 

Obr. 3.13 Laserová stanice MediCom 

2.7 Konečná kontrola komponentů 

Díly po zpracování výrobou, projdou kontrolou dle kontrolního plánu na základě 

normy ISO. Vyhovující díly jsou převezeny na montáž. 

2.8 Montáž ložiska 

Vnější 

kroužek

Vnitřní 

kroužek

Valivý 

komponent
Klec

Plnění a montáž 

ložiska

Balení ložisek

Expedice

 

Obr. 3.14 Diagram znázorňuje postup kompletace ložiska na montáži. 
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Ve většině případů se ložisko skládá z komponentů- vnější kroužek, vnitřní 

kroužek, klec (kovová nebo plastová), valivé komponenty (jehle, válečky, kuličky). 

Jak je vidět na obrázku 3.15, kde je vidět robot pro kompletaci ložiska. Před robotem 

jsou zásobníky pro dané komponenty. Robot kompletuje ložisko- do vnějšího kroužku 

vsazuje plastovou klec, pak vsazuje valivé komponenty. Tohle pololožisko se zkouší 

na kalibr oběžné dráhy. Pokud je dobré vsadí se vnitřní kroužek. Ložisko se položí  

na váhu, kde se zkouší kompletnost ložiska. Kompletní ložisko projde testem  

na hlučnost a zkontrolované ložisko se zabalí pro expedici. 

 

    

Obr. 3.15 Robot pro kompletaci ložiska 
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3 Jakosti oceli a polotovary používané pro výrobu 

ložiskových kroužků 

 

Používaný polotovar určuje technologii skoro ve všech operací před tepelným 

zpracováním. Při volbě vstupních polotovarů se musí dbát na řadu věcí, které je nutné 

zvážit před použitím konkrétního typu polotovaru. Jedná se především o: 

- poměrový stupeň tváření- hutnost ocelí, 

- orientace vláken vzhledem k oběžné dráze ložiska, 

- čistota materiálu daná především jeho hutním zpracováním, 

- rovnoměrnost přídavků na celé délce polotovaru. 

 

Tyče mají poměrně malý stupeň přetváření vlákna, která přebíhají pravidelně 

podél a středová zóna tyče s největším počtem stažení je při výrobě vypichováním 

odvrtaná. 

  

Trubky jsou výhradně používané na výrobu středně velkých kroužků 

od průměru 25 mm do průměru 200 mm. Při použití trubky je nutné rozlišit jich 

způsoby výroby. Tažené trubky mají středové vrstvy rozmístěné v povrchových 

vrstvách díry, co je zvlášť nevýhodné pro vnější kroužky kuželíkových, válečkových  

a kuličkových ložisek s mělkými oběžnými dráhami [2]. 

 

Ve firmě Koyo Bearings se používají pro výrobu ložiskových kroužků jakosti 

oceli 100Cr6 DIN 1.3505 a 17MnCr5 DIN 1.3521. 

 

Ocel jakosti 100Cr6- je obecně určena pro aplikace, kde se vyskytují vysoké 

napětí v pevnosti a vysoká odolnost proti opotřebení při vysokých střídavých zatížení 

(dynamická únosnost). Proto jeho hlavní složky musí mít vysokou tvrdost, vysokou 

mez pružnosti a vysokou odolnost proti únavě. 

 

Ocel jakosti 17MnCr5- je obecně určena pro strojní součásti pro zušlechťování, 

k cementování s velkou pevností v jádře. 
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Tabulka 3.1 Chemické složení 100Cr6 (hm.%) 

C Si Mn Cr Ni Cu Ni+Cu P S 

0,90-

1,10 

0,15-

0,35 

0,30-

0,50 

1,30-

1,65 

max 

0,30 

max 

0,25  

max 

0,50 

max 

0,027 

max 

0,030  

 

 

Tabulka 3.2 Chemické složení 17MnCr5 (hm.%) 

C Mn Cr 

0,15 - 0,19 1,00 – 1,30 0,80 – 1,10 
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4 Technologický proces tepelného zpracování 
 

Vlastnosti oceli jsou závislé nejen na chemickém složení, ale především  

na struktuře tj. na fázovém složení, na tvaru a uspořádání jednotlivých fází. 

Požadované struktury se dosahuje u ocelí vhodného chemického složení tepelným 

zpracováním. Tepelné zpracování zahrnuje všechny postupy, při nichž se vnitřní 

stavba kovu záměrně mění pomocí změn teploty. 

 

Při tepelném zpracování mohou probíhat změny struktury ve dvou směrech, je-li 

struktura v nerovnovážném stavu, lze použít postupů směřujících k dosažení 

termodynamické rovnováhy, kterou představuje diagram Fe-Fe 3 C. Tyto postupy  

se souhrnně označují jako žíhaní. Druhou skupinou procesů je vytváření  

nerovnovážných struktur, které vznikají rychlým ochlazením. Tyto procesy  

se označují jako kalení [4]. 

 

 

Obr. 5.1 Diagram Fe-Fe 3 C [11] 

 

SLOŽENÍ (hmotnost %) C 

SLOŽENÍ % C 



- 31 -  

4.1 Kalení 

Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli. Je to ohřev součásti na teplotu A 3  popř. A 1 , 

výdrž na této teplotě a ochlazování kritickou rychlostí, čímž se potlačí vznik feritu  

a perlitu. Zachovaný nestabilní austenit při teplotách pod 500°C se přemění na bainit 

nebo martenzit. Z toho plyne, že kalící teplota musí ležet nad překrystalizačními 

teplotami oceli, aby struktura před kalením byla u podeutektoidních ocelí 

homogenním austenitem a u ocelí nadeutektoidních směsí austenitu a cementitu. 

Protože pro kalení je kalení charakteristickým rysem vznik martenzitu nebo bainitu, 

proto musí být rychlost ochlazování větší než kritická rychlost ochlazování [7]. 

 

4.1.1 Kalitelnost 

Je to schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšení tvrdosti. Přitom nejvyšší 

dosažitelná tvrdost oceli po kalení je závislá především na obsahu uhlíku. Při nízkém 

obsahu uhlíku se nedosáhne vysoké tvrdosti. Proto považujeme teprve uhlíkové oceli 

obsahující více než 0,35% uhlíku za dobře kalitelné a méně než 0,2% C za nekalitelné. 

U slitinových ocelí je hranice obsahu uhlíku posunuta k nižším hodnotám. Tvrdost 

martenzitu již mnoho nestoupá, zvyšuje-li se obsah uhlíku nad eutektoidní obsah. 

Nejvyšší tvrdost martenzitu bývá HV=950 nebo HRC=66. Ostatní prvky mají  

na tvrdost po kalení jen nepatrný vliv [7]. 

4.1.2 Prokalitelnost 

 

Je schopnost dosáhnout po kalení v určité hloubce pod povrchem tvrdosti 

odpovídající kalitelnosti dané oceli při 50% martenzitu ve struktuře. Prokalitelnost 

bude v první řadě závislá na tvaru diagramu ARA, čímž bude inkubační doba delší  

tj. křivky Ps a Bs více vpravo, tím větší hloubky zakalené vrstvy dosáhneme při stejné 

rychlosti ochlazování. Je to proto, že rychlost ochlazování předmětu na jeho povrchu 

je dána kalícím prostředím a to podle toho, jak rychle je schopno odnímat teplo 

z povrchu oceli. Naproti tomu rychlosti ochlazování uvnitř průřezu v určitých 

vzdálenostech od povrchu jsou dány tepelnou vodivostí ocelí a samozřejmě teplotním 

rozdílem mezi daným místem a povrchem. 
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Na tvar diagramu ARA mají velký vliv přísadové prvky a budou proto určovat 

prokalitelnost ocelí. Veškeré prvky, s výjimkou kobaltu, které se rozpouštějí 

v austenitu, zpomalují rozpad austenitu, prodlužují inkubační doby a posunují 

rozpadové křivky doprava k delším časům. Snižují tedy kritickou rychlost 

ochlazování. 

 

Na prokalitelnost má ještě značný vliv velikost austenitického zrna. Čím bude zrno 

jemnější, tím bude vyšší kritická rychlost a naopak. Avšak druhý způsob zvyšování 

prokalitelnosti oceli nadměrným zvětšením zrna vede k výraznému zhoršení 

mechanických vlastností, zejména vrubové houževnatosti.  

 

Protože jednotlivé tavby oceli stejné jakosti se od sebe poněkud liší chemickým 

složením, bylo by nutné zjišťovat křivku ARA pro každou tavbu a kontrolovat,  

zda odpovídá normě předepsané prokalitelnosti. Stanovení křivek ARA je zdlouhavé  

a proto byla vypracována a normalizována čelní zkouška prokalitelnosti  

(ČSN 42 0447). Při této zkoušce se čelo standardního válcového zkušebního vzorku, 

který se v peci ohřeje na kalící teplotu, ochlazuje ve zvláštním přípravku proudem 

vody. Rychlost ochlazení je největší na kaleném čele a plynule se zmenšuje.  

Po zakalení se na vzorku vybrousí podélně ploška v hloubce 0,4 mm, na níž se 

zjišťuje tvrdost podle Vikrese v postupně se zvětšujících vzdálenostech od kaleného 

čela. 

 

Zjištěné hodnoty tvrdosti v jednotlivých vzdálenostech od povrchu vyneseme  

do diagramu a jejich spojením dostaneme tzv. křivku prokalitelnosti. Vzhledem 

k povolenému rozmezí chemického složení u dané oceli podle materiálového listu 

(např. obsah C může kolísat v rozmezí 0,1%) bude určitá ocel prokalitelná v určitém 

rozmezí, tzv. pásu prokalitelnosti. U ocelí se zaručenou prokalitelností musí křivka 

prokalitelnosti každé tavby ležet uvnitř pásu prokalitelnosti dané oceli [7]. 
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Obr. 5.2 Křivka prokalitelnosti [4,7]      

4.1.3 Kalící prostředí 

 

Pro ocel s malou prokalitelností, tj. s krátkou inkubační dobou podle diagramu 

ARA, musíme volit kalící prostředí intenzivněji působící, tj. prostředí dávající vyšší 

ochlazovací rychlosti. U ocelí s větší prokalitelností postačí kalící prostředí působící 

méně intenzivně (olej nebo vzduch). Při velké rychlosti ochlazování vzniká velký 

teplotní rozdíl mezi povrchem a jádrem součásti, který vede ke vzniku tepelných 

pnutí, která se přičítají k pnutí způsobeným vlastní martenzitickou přeměnou.  

Tím mohou výsledná pnutí nabýt hodnot, které způsobí trvalou deformaci součásti 

nebo dokonce její prasknutí [7]. 

 

Obr. 5.3 Průběh ochlazování ve středu vzorku ø 10 mm, kalených z teploty 850°C do 

různých prostředí [7] 
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Voda - nejstarší kalící prostředí. Ochlazení však neprobíhá plynule. Po ponoření 

součásti ohřáté na teplotu kalení se kolem ní vytvoří parní polštář, který zpomaluje 

ochlazování. V tomto stádiu není rychlost ochlazování největší. Po ochlazení  

na teplotu asi 400°C se parní polštář poruší a nastává intenzivní ochlazování prudkým 

varem vody. Ve třetím stádiu intenzita ochlazování opět klesá. Největší účinnost má 

vodní sprcha. 

 

Olej  -  mnohem mírnější prostředí, i když ochlazování v oleji probíhá podobně 

jako u vody, jen s tím rozdílem, že parní film se dříve poruší a maximum 

ochlazovacích rychlostí leží při teplotě 500°C. V oblasti martenzitické přeměny bývá 

rychlost ochlazování u olejů asi 10krát menší než u vody. Ke kalení se používá 

převážně minerálních olejů. Proto musí být olejové kalící lázně ohřáté, zpravidla na 

50°C. 

 

Roztavené solné lázně - vyznačují se plynulým ochlazováním. To znamená,  

že jejich rychlost ochlazování bude v prvním stádiu vyšší a bude postupně klesat  

s klesajícím teplotním rozdílem mezi předmětem a lázní. Z počátku intenzivní 

ochlazování později v oblasti martenzitické přeměny pomalejší. 

 

Roztavené kovové lázně - používáme jen v některých případech- podobné 

vlastnosti jako solné. 

 

Vzduchem - se kalí hluboko prokalitelné oceli, např. rychlořezné oceli. Vnitřní 

pnutí je velmi malé. Kalení na vzduchu je však spojena s nebezpečím oduhličení. 

Proto kalíme hlavně rozměrné předměty. 
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Způsoby kalení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Způsoby kalení martenzitického 

 

Nepřetržité kalení - jde o běžný postup kalení spočívající v ohřevu předmětu  

na teplotu vyšší než A 3c , popř. A 1c , ve výdrži na této teplotě k dosažení homogenního 

austenitu a v ochlazení v kalícím prostředí (voda, olej, vzduch), jehož teplota je nižší 

než teplota počátku martenzitické přeměny.  

 

Obr. 5.4 Graf nepřetržité kalení [7] 

 

Přerušované (lomené) kalení -  probíhá tak, že se kalený předmět ochlazuje  

ve dvou studených lázních po sobě. Předmět se vyjme z první lázně po takové době, 

KALENÍ 

Kalení martenzitické Kalení bainitické 

nepřetržité přetržité izotermické nepřetržité 

lomené termální se zmrazováním 
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aby jeho teplota byla o něco vyšší než teplota  M s dané oceli a dochladí se v druhé 

lázni s menším ochlazovacím účinkem právě v oblasti martenzitické přeměny. 

Nevýhodou tohoto způsobu kalení je nutnost stanovení správného okamžiku pro 

přemístění z vody do oleje. Tím se zmenší vnitřní pnutí při prostém kalení do vody. 

Používá se u složitějších předmětů z ocelí kalitelných do vody. 

 

Obr. 5.5 Diagram přerušované kalení [7] 

 

Částečné kalení -  používá se někdy v nástrojárnách, zejména při kalení 

jednobřitových nástrojů. Nástroj se ponoří do vodní lázně nebo olejové lázně pouze 

tou částí, které má mít vysokou tvrdost. Jiný způsob je ten, že na austenitickou teplotu 

se ohřeje pouze ta část předmětu, která má být zakalena. Po zakalení se břit popouští 

vlastním tepelném ostatní části nástroje.  

 

Termální kalení -  snižuje pnutí a deformaci v kaleném předmětu. Předmět ohřátý 

na austenitizační teplotu se ochladí v solné lázni o teplotě těsně nad teplotou počátku 

martenzitické přeměny dané oceli (asi 20 až 30 °C nad M s ). Na této teplotě může 

předmět setrvat poměrně dlouhou dobu, aniž by došlo k bainitickému rozpadu. Tím je 

možno dosáhnout vyrovnání teplot v jádře a na povrchu předmětu při zachování 

austenitického stavu. Po vyrovnání těchto teplot se vyjme předmět ještě 

v austenitickém stavu z lázně a ochlazuje se dále volně na vzduchu. Martenzitická 

přeměna pak probíhá při pomalé ochlazovací rychlosti a proto je vnitřní pnutí 

podstatně menší než při kalení do studené lázně. Termální kalení je vhodné pro kalení 

menších součástí tvarově složitých a nástrojů z uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, 

určených do vody. 
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Obr. 5.6 Diagram termálního kalení [7] 

 

Kalení se zmrazováním -  následuje po kalení martenzitickém další ochlazování 

oceli, jejíž teplota M f  leží pod 0°C, na teploty pod bodem mrazu, aby se dosáhlo  

co největšího rozpadu zbytkového austenitu na martenzit. Používá se hlavně  

u nadeutektoidních ocelí. Musí být provedeno ihned po zakalení, aby se nestabilizoval 

zbytkový austenit. Používá se hlavně tam, kde se požaduje stabilizace rozměrů 

součástí, např. u měřidel, valivých ložisek apod. 

 

 

 

Obr. 5.7 Struktura primárního martenzitu vniklého rozpadem zbytkového austenitu po 

zmrazení a zbytkového austenitu [7] 
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4.1.5 Způsoby kalení bainitického 

 

Izotermické bainitické kalení -  bylo vyvinuto na základě znalosti diagramů IRA. 

Abychom dosáhly izotermického pochodu, musíme použít pro ochlazení buď solných, 

nebo kovových lázní. Po skončení izotermické přeměny předmět z lázně vyjmeme  

a ochladíme jej obvykle na vzduchu. 

 

Tento postup se hodí pro středně prokalitelné oceli, tj. oceli nízko a středně 

legované, pro součásti středního a menšího průřezu. 

 

Izotermický rozpad austenitu při tomto kalení může probíhat způsobem: 

a) V oblasti teplot přeměny austenitu na bainit. Zakalená ocel se již nepopouští! 

Tento postup se nazývá izotermické zušlechťování. Protože nevzniká 

martenzit, jsou pnutí menší a deformace součástí téměř nulové. Přitom lze 

dosáhnout pevnosti 1000-2000 MPa při velmi dobré houževnatosti. 

b) V oblasti teploty těsně pod M s . V tomto případě se zakalená ocel vzhledem 

k přítomnosti určitého podílu martenzitu vedle bainitu obvykle popouští. 

 

 

Obr. 5.8 Diagram izotermického kalení [7] 

 

Nepřetržité bainitické kalení - probíhá v dostatečně rychlém plynulém 

ochlazování po austenitizaci na kalící teplotu, aby se zajistit rozpad austenitu  

na bainitu nebo směs bainitu a martenzitu. Obvykle následuje popouštění. Tato kalení 

je možné pouze u ocelí s předsunutou bainitickou oblastí v diagramu ARA [7]. 
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Obr. 5.9 Diagram nepřetržité kalení [7] 

 

 

4.1.6 Kalení ložiskových ocelí 

 

Ocel zakalením získá potřebnou tvrdost a následujícím popouštěním se sníží vnitřní 

pnutí a zmenší se tým křehkost kalené oceli. Vlastnosti struktury po kalení jsou 

závislé na výchozí struktuře před kalením, způsob ohřevu, podmínky austenitizace  

a ochlazování tak jak je popsáno v předchozích kapitolách. 

 

Heterogenní perlitická struktura ložiskové oceli se při autentizaci mění na austenit 

a karbidy. Na rychlosti ohřevu v tomto případě nezáleží, pokud není tvar dílu složitý 

např. o různých průřezech, u kterých nehomogenní ohřev způsobil značná pnutí  

a deformace a díly by při ochlazování mohly vykazovat i trhliny. 

 

Doporučené hodnoty austenitizace oceli 100Cr6: 

820°C až 840°C pro materiál 100Cr6 a ochlazování v oleji  

Pro ochlazování do vody se na snížení pnutí doporučuje teplota o 20°C až 30°C nižší 

jak uvádí materiálový list na obr. 4.1. 

 

Přeměna na austenit probíhá v rozmezí teplot Ac 1 - Acm. Rychlost rozpuštění 

karbidů je daná poměrem plochy k objemu. Přesto se lamely nebo jemné shluky 

karbidů rozpouštějí rychleji než karbidy sferoidizované- globulární perlit.  

Po dokončení překrystalizace není u ložiskových ocelí austenitická struktura ještě 
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celkem homogenní, protože za daných teplot je austenit v okolí rozpuštěných karbidů 

bohatší na uhlík. Zvlášť tato okolnost spolu s rychlostí rozpustí karbidů je velmi 

důležitá při nehomogenní struktuře. 

 

Martenzitická proměna probíhá po ochlazení za podmínek, kdy je silně omezená 

difuze uhlíku (i legující prvků) a martenzit může být považovaný za přesycený tuhý 

roztok uhlíku v železe α. Je to teda metastabilní fáze tvořená jehlicemi  

nebo destičkami o malé hrubosti. Kdyby se nedosáhlo kritické rychlosti ochlazování, 

nebyly by potlačené difuze přeměny a mohla by vzniknout struktura bainitická  

nebo perlitická [2]. 

 

 

Obr.5.10. ARA diagram oceli 100Cr6, 1,0 hm.% C + 0,30 hm.% Mn + 0,28 hm.% Si 

+ 1,70 hm.% Cr + 0,20 hm.% Ni + 0,15 hm.% Cu [8]. 

 

Ve firmě Koyo Bearings Olomouc se používá pro tepelné zpracování ložiskových 

kroužků moderní kalící a popouštěcí linku, jež se skládá z ohřívací průběžné kalící 

pece, kalící solné lázně, pračky a průběžné popouštěcí pece.  
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Obr. 5.11 Plán kalící a popouštěcí linky 
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Kalící pec - je jednodráhová narážecí pec. Součásti umístněné v koších  

na ocelových roštech (vsázka) jsou posunovány tlačnými zařízeními v pravidelném 

cyklu jednocestným směrem přes pec. 

 

Pec lze rozdělit na následující části: 

- vstupní komora, 

- pec, 

- výstupní komora nad solnou lázní. 

 

 

Obr. 5.12 Kalící linka LOI Thermprocess 

 

Vstupní komora - brání, během zavážení vsázky do kalící pece, průniku vzduchu  

do vysokoteplotní pece. Vstupní a výstupní dveře komory jsou poháněny 

elektromotorem, dveře jsou navzájem zablokovány. Blokováním je zajištěno,  

že se vždy mohou otevřít pouze jedny dveře. Před otevřením vstupních dveří komory 

zapálí automatický zapalovač plamennou clonu. Funkci plamenné clony kontroluje 

zařízení pro kontrolu ionizace. Plamenná clona zapaluje unikající plyn v ochranné 

atmosféře z pece a současně spaluje vzduch vnikající do vstupní komory. Po otevření 

dveří zasune elektromotorem poháněný nakladač vsázku dovnitř. Poté, co západka 

nakladače opustí komoru, zavřou se dveře a zhasne plamenná clona. Vstupní komora 

a prostor pece jsou navzájem odděleny neplynotěsnými dveřmi (vstupní dveře pece).  
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Obr. 5.13 Vsázková dráha do vstupní komory 

 

  Vysokoteplotní pec - je elektricky vytápěná pec s jednou tratí a její prostor se 

skládá z ohřívací a vydržovací zóny. Podélný transport přes pec je zajištěn 

elektromotorickým tlačným zařízením. Příčný transport na konci pece směrem  

do solné lázně je zajištěný elektricky poháněným řetězovým příčným tlačným 

zařízením. Na konci pecní tratě je korektor, který zajišťuje přesné vypnutí podélného 

pohybu roštu. Pec je vybavená plynotěsnými tepelně izolovanými montážními dveřmi. 

Tyto dveře se ovládají ručně a během provozu zařízení se nesmí otevírat. Ve stropu 

vysokoteplotní pece jsou umístěny celkem dva recirkulační ventilátory pro míchání 

pecní atmosféry. Ochranná atmosféra se skládá ze směsi endogenního plynu 

(dusík/metanol) a zemního plynu. Ve směšovacím a kontrolním panelu jsou 

zabudovány regulační ventily, přes které se do přívodních trysek pece přivádí 

příslušné médium. Jako pojistka proti výpadku nosného plynu a poklesu teploty  

pod bezpečnou teplotu (750°C) je pec vybavena zařízením pro proplach dusíkem. 

V případě poruchy se uzavřou magnetické ventily pro zaplynování pecní atmosféry  

a zároveň se otevře magnetický ventil pro proplach dusíkem. Magnetický ventil  

se otevírá bez použití proudu, čímž je tato bezpečnostní funkce v provozu i při 

výpadku proudu. Ke kontrole a evidenci pecní atmosféry slouží regulační zařízení 

kyslíková- sonda, která automaticky měří, reguluje a registruje uhlíkový potenciál. 

Hladina uhlíku (tzv.uhlíková- potenciál) se zobrazí na monitoru a je zálohován 

v řídicím PC. 

 

Výstupní komora nad solnou lázní - je součástí kalící pece a současně součástí 

pracovní nádrže s kalící solí. Tímto je zajištěn přesun vsázky z kalicí pece do solné 

lázně pod ochrannou atmosféru. Výstupní komora a prostor pece jsou navzájem 
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odděleny neplynotěsnými dveřmi (výstupní dveře pece). Díky malému přetlaku v peci 

je výstupní komora zaplynována ochrannou atmosférou. Vstupní a výstupní komora 

jsou osazeny vyplachovacími otvory a pochodní pro odchod pecní ochranné atmosféry 

a automatickým zapalovacím zařízením. Funkci zapalovacího zařízení kontroluje 

zařízení pro kontrolu ionizace. Zapalovacím zařízením se zapaluje pecní plyn, jenž se  

v pochodni nachází. 

 

 

Obr. 5.14 Výstupní komora nad solnou lázní 

 

Poslední částí linky tepelného zpracování je elektrická popouštěcí pec,  

kde musí materiál po stanovenou dobu setrvat na předepsané popouštěcí teplotě,  

která je předepsána technologickým postupem. Materiál se postupně zbavuje velkého 

vnitřního pnutí a dosahuje takto požadované pevnosti pro další zpracování. 

 

    

Obr. 5.15 Popouštěcí pec LOI Thermprocess 
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4.2 Zušlechťování 

Pro dosažení vhodné struktury a vlastností materiálu se nejčastěji využívá 

zušlechťování. Procesy zušlechťování se skládá z kalení a popouštění. Kalení se 

provádí tak, že se ocel ohřeje na teplotu A 3 , následuje výdrž na teplotě a rychlé 

ochlazení na pokojovou teplotu. Z hlediska struktury je tento proces založen na vzniku 

a řízeném rozpadu austenitu. Po kalení následuje popouštění, tj. ohřev na teplotu  

pod A 1 , výdrž a ochlazení. První operací při zušlechťování je ohřev oceli nad teplotu 

A 3 , nad níž probíhá přeměna feriticko-perlitické struktury na austenit, austenitizace.  

U podeutektoidníchocelí probíhá austenitizace v rozmezí teplot A 1  a A 3 ,  

u nadeutektoidních ocelí mezi teplotami A 1  a Acm . Jednotlivá stádia austenitizace 

jsou: přeměna feritu na austenit, rozpouštění cementitu v austenitu a homogenizace 

austenitu. 

 

Na austenitizaci má vliv jak výchozí stav struktury, tak složení ocelí. Jemná 

struktura urychluje austenizaci, zatímco hrubá struktura jí zpomaluje. Rostoucí obsah 

uhlíku do eutoidní koncentrace a nekarbidotvorné prvky urychlují austenitizaci, 

karbidotvorné prvky austenitizaci zpomalují. Tváření oceli před tepelným 

zpracováním austenitizaci urychluje. Z jemnozrnného austenitu vznikají jemnozrnné 

produkty s lepšími mechanickými vlastnostmi než z austenitu hrubozrnného.  

Pro austenitizační ohřev se obvykle volí teploty v intervalu 30-50°C nad teplotu A 3  

pro podeutektoidní oceli. Nadeutektoidní oceli se obvykle neohřívají do oblasti 

austenitu, kde by došlo k silnému zhrubnutí zrna, ale pouze nad teplotu A 1 . 

 

Následuje ochlazení z austenitizační teploty na pokojovou teplotu. Při ochlazování 

dochází k rozpadu austenitu. Podle rychlosti ochlazování mohou vznikat různé 

produkty, lišící se strukturou i vlastnostmi. Při nejmenší rychlosti ochlazování 

austenitu je produktem přeměny perlit, lamelární směs feritu a cementitu. Probíhá  

při teplotách, které dovolují vysokou rychlost uhlíku i legujících prvků. Při vyšší 

ochlazovací rychlosti a nižší teplotě, než je teplota perlické změny, vzniká bainit, 

nelamelární směs perlitu a cementitu. Bainit vzniklý za vyšších teplot se nazývá horní 

bainit vlastnostmi a struturou se blíží perlitu, zatímco za nižších teplot vzniká dolní 
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bainit podobný martenzitu. Bainitická transformace neprobíhá úplně, část austenitu 

zůstává nepřeměněna ve formě zbytkového austenitu. 

 

Při rychlostech ochlazování vyšších než je kritická rychlost kalení a při nižších 

teplotách, než je teplota bainitické přeměny, dochází ke vzniku martenzitu. Martenzit 

je přesycený tuhý roztok uhlíku v α-Fe s krystalografickou mřížkou tetragonální 

prostorové centrovanou. Martenzit vzniká bezdifuzním střihovým mechanismem, 

uspořádanými přesuny skupin atomů z uzlových bodů tak, relativní změny poloh 

sousedních atomů jsou menší než meziatomové vzdálenosti. Vznik martenzitu je 

doprovázen deformací mřížky a vznikem mřížkových poruch, které způsobují značná 

vnitřní pnutí. Martenzitická přeměna probíhá atermálně, k transformaci nemůže dojít 

izotermicky při výdrži na teplotě, ale pouze při klesající teplotě. Vznik martenzitu 

ovlivňuje obsah uhlíku a legujících prvků, velikost zrna, teplota austenitizace  

a velikost vnitřních pnutí před začátkem tepelného zpracování. Martenzitická 

transformace, podobně jako bainitická, nikdy neprobíhá úplně, zbytkový austenit 

snižuje tvrdost vzorku po kalení. Podíl zbytkového austenitu roste s obsahem uhlíku  

a některých legujících prvků. 

 

Po zakalení se struktura oceli může skládat z různých produktů rozpadu austenitu 

podle toho, jaká ochlazovací rychlost byla dosažena v dané části předmětu. Rozpad 

austenitu za různých podmínek ukazují transformační diagramy, ve kterých jsou 

uvedeny teploty a časy potřebné k dané přeměně podle složení a stavu výchozí oceli. 

Diagramy izotermického rozpadu austenitu (IRA) ukazují průběh přeměny austenitu 

za konstantní teploty obr. 3. 2., zatímco diagramy anizotermického rozpadu austenitu 

(ARA) znázorňují průběh přeměn austenitu při různých rychlostech ochlazování  

obr. 4.9.  
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Obr. 5.16 Transformační digramy podeutektoidní oceli IRA a ARA [4] 

 

Oba typy diagramů se skládají ze čtyř oblastí ohraničených křivkami, udávajícími 

podmínky rozpadu austenitu: oblast stability austenitu a oblasti existence tří produktů 

rozpadu austenitu. Podle požadavků na strukturu a vlastnosti zpracované oceli  

lze volit příslušnou rychlost ochlazování. Rychlost ochlazování lze ovlivnit volbou 

ochlazovacího média. Běžně používaná kalicí média jsou uvedena v tabulce 5.1. 

 

Tabulka 5.1 Rychlost ochlazování oceli v různých kalicích médiích [4] 

 

 

Je zřejmé, že nejintenzivněji ochlazuje voda některé vodné roztoky solí. 

Nevýhodou je vysoká rychlost ochlazování v průběhu martenzitické transformace, 

čímž dochází ke vzniku velkého vnitřního pnutí. Z tohoto pohledu se jeví vhodnější 

olejové lázně. 
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Obr. 5.17 Závislost tvrdosti oceli s 50% a 99,9% martenzitu na obsahu uhlíku [4] 

 

Se zušlechťováním souvisí dvě vlastnosti oceli - kalitelnost a prokalitelnost. 

Kalitelnost určuje schopnost oceli provést martenzitickou transformaci. Protože však 

struktura oceli není tvořena pouze martenzitem, za zakalenou se považuje struktura 

tvořená aspoň 50% martenzitu. Kalitelnost se nejčastěji zjišťuje měřením tvrdosti, 

protože každé oceli podle obsahu uhlíku odpovídá maximální dosažitelná tvrdost  

pro 50% martenzitu ve struktuře  (obr. 5.17). Za kalitelný se považuje takový materiál, 

u něhož při daném způsobu kalení dosáhneme tvrdosti, která odpovídá alespoň  

50% martenzitu. 

 

Samotná kalitelnost pro zušlechťování nepostačuje. Je nutno znát také hloubku  

pod povrch, do které zakalení proběhlo. Tato veličina se nazývá prokalitelnost. 

Stanovuje se Jominyho zkouškou prokalitelnost (obr. 5.18). Při tomto postupu se měří 

tvrdost ve vzdálenosti od vodou ochlazovaného čela zkušební tyče - křivka 

prokalitelnosti (obr. 5.19).  
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Obr. 5.18 Jominyho zkouška prokalitelnosti [4] 

 

U ocelí se zaručenou prokalitelností musí křivka prokalitelnosti ležet uvnitř oblasti 

označované jako pás prokalitelnosti. Je vymezen křivkami nejvyšší a nejnižší 

prokalitelnosti získanými z většího počtu čelních zkoušek prokalitelnosti téže oceli. 

Hranice pásu prokalitelnosti lze číselně vyjádřit indexem prokalitelnosti. 

 

Obr. 5.19 Diagram prokalitelnosti: 1- křivka prokalitelnosti, 2 a 3- hranice pásu 

prokalitelnosti [4] 

 

Martenzit po zakalení má vysokou tvrdost, ale nízkou houževnatost a obsahuje 

vysoké vnitřní pnutí. Proto musí následovat popouštění, při kterém se ocel zahřívá  

na teplotu pod A 1  a na této teplotě se udržuje po stanovenou dobu. Při popouštění 

dochází ke snižování obsahu uhlíku v mantenzitu vylučováním cemenntitu, zbytkový 
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austenit transformuje na bainit. Při popuštění na velmi vysoké teploty dochází 

k transformaci martenzitu na ferit. Popouštění je tedy proces směřující k dosažení 

termodynamické rovnováhy. Při popuštění klesá tvrdost a vzrůstá houževnatost.  

Proto je nutné volit teplotu a dobu popouštění tak, aby bylo dosaženo požadované 

kombinace mechanických vlastností. Nepříznivým jevem při popouštění je  

tzv. popouštěcí křehkost vznikající karbidů a příměsových prvků na hranicích zrn. 

Nízkoteplotní popouštěcí křehkost, objevující se při teplotách okolo 300°C, je 

neodstranitelná. K vysokoteplotní popouštěcí křehkosti dochází při teplotách  

450-500°C a lze ji omezit rychlým ochlazením oceli po popouštění [4]. 

 

  

Obr. 5.20 Struktura oceli: a) výchozí stav před zušlechťování (tvářeno a normalizačně 

žáháno), b) zušlechtěno kalením z 850°C do oleje a popouštění 1h při 500°C [4] 
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5 Experimentální měření 
  

Experimentální měření pospané v této diplomové práci se zaměřuje na analýzu 

současných přídavků, které se používají při výrobě ložiskových kroužků ve firmě 

Koyo Bearings. Určení zda jsou takto v současnosti nastavené hodnoty přídavků  

pro dané rozměry dílů vhodně zvolené a případně navrhnout jejich optimalizaci. Nově 

určené přídavky otestovat na zkušebních dávkách a zpětně verifikovat. 

 

5.1 Analyzované díly 

Analýzy současně používaných přídavků byla prováděna na dvou základních 

typech kroužků pro valivá ložiska: 

1. Vnější kroužky - označované AR, kde je funkční plochou vnitřní průměr 

2. Vnitřní kroužky - označované JR, kde funkční plochou je vnější průměr 

 

Rozdělení kroužků s určením základních rozměrů je schematicky zobrazeno  

na obr. 5.1. Sledovanými parametry byly přídavky na daných funkčních plochách  

u vnějších a vnitřních průměru a to vždy po soustružení a po kalení. S těmito 

základními sledovanými parametry se současně měřila i kruhovitost. 

 

             

Obr. 5.1 Základní parametry pro AR (vlevo) a JR (vpravo) kroužek 
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5.2 Hodnoty přídavků pro soustružnické operace 

V současnosti jsou hodnoty přídavků pro měkké soustružnické operace určovány 

technology dle stanovených interních předpisů firmy Koyo pro dané průměry. 

Částečný výpis těchto hodnot je uveden tabulkách 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.  

 

Tabulka 5.1 Soustružnické přídavky pro vnější průměr vnějšího kroužku 

Vnější průměr (mm) Přídavek (mm) Tolerance (mm) 

0 20 0,2  +/-0.05 

20 50 0,25  +/-0.05 

50 80 0,3  +/-0.05 

80 95 0,35  +/-0.05 

95 140 0,4  +/-0.05 

140 190 0,5  +/-0.07 

190 240 0,55  +/-0.07 

 

 

Tabulka 5.2 Soustružnické přídavky pro vnitřní průměr vnitřního kroužku 

Vnitřní průměr (mm) Přídavek (mm) 
Tolerance 

(mm) 

0 10 0,18  +/-0.04 

10 17 0,2  +/-0.05 

17 25 0,25  +/-0.05 

25 40 0,3  +/-0.05 

40 50 0,35  +/-0.05 

50 60 0,4  +/-0.05 

60 75 0,45  +/-0.05 

75 85 0,5  +/-0.05 

85 95 0,55  +/-0.05 

95 120 0,6  +/-0.05 

120 140 0,75  +/-0.05 

140 170 0,8  +/-0.07 

170 200 0,9  +/-0.07 
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Tabulka 5.3 Soustružnické přídavky pro oběžnou dráhu vnějšího kroužku 

Oběžná dráha pro vnější kroužek 
(mm) 

Přídavek (mm) Tolerance (mm) 

0 20 0,2  +/-0.05 

20 30 0,25  +/-0.05 

30 40 0,3  +/-0.05 

40 50 0,35  +/-0.05 

50 65 0,4  +/-0.05 

65 85 0,5  +/-0.05 

85 100 0,55  +/-0.05 

100 120 0,6  +/-0.05 

120 175 0,8  +/-0.07 

175 190 0,95  +/-0.07 

190 220 1,1  +/-0.07 

 

 

 

 

Tabulka 5.4 Soustružnické přídavky pro oběžnou dráhu vnitřního kroužku 

Oběžná dráha pro vnitřní kroužek 
(mm) 

Přídavek (mm) Tolerance (mm) 

0 20 0,2  +/-0.05 

20 55 0,25  +/-0.05 

55 70 0,3  +/-0.05 

70 90 0,35  +/-0.05 

90 135 0,4  +/-0.05 

135 160 0,45  +/-0.07 

160 185 0,5  +/-0.07 

185 210 0,55  +/-0.07 
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5.3 Analýza současného stavu - měření deformace a roztažnosti 

kroužků před a po tepleném zpracování  

 

Analýza současného stavu skutečných přídavků na dílech byla měřena: 

1. AR- kroužky, 19 typů pokrývající průměry od 35 mm do 110 mm 

2. JR- kroužky, 38 typů pokrývající průměry od 10 mm do 105 mm 

 

Tyto vybrané díly (tj. 30 kusů daného typů) byly po soustružení a následně  

po kalení měřeny na speciálním měřidle používaném při výrobě ložisek. Toto měřidlo 

se nazývá UD- měřidlo (obr. 5. 2.) a je spojeno se záznamovou měřicí stanicí Intronix   

 

UD měřidlo je stolní měřidlo, které je schopno měřit vnitřní a vnější průměry, 

kruhovitosti a rovnoběžnosti. Měřidlo má dva stacionární dotyky a jeden dotyk  

je volný. Na volný dotyk je připojena měřící sonda, která je spojena s Intronixem. 

 

Intronix je záznamové a vyhodnocovací stanice používaná ve firmě Koyo  

pro sledování a vyhodnocování parametrů mikrogeometrie vyráběných dílů Získaná 

data je možné dále zpracovat pro SPC a používat pro stanovení způsobilosti  

pro proces i stroj. 

 

 

Obr. 5.2 UD-měřidlo a Intronix 
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5.3.1 Analýza přídavků vnějších kroužků- AR 

 

Na grafu 5.3 jsou graficky vyneseny naměřené hodnoty přídavků na vnějším 

průměru u AR kroužků. Bylo změřeno 19 typů vnějších kroužků v rozmezí průměrů 

od 35 mm do 110 mm. Měřilo se 30 kusů daného průměru a tyto hodnoty  

se  průměrovaly pro daný rozměr. 

 

 

Obr. 5.3 Diagram přídavků pro vnější kroužek 

 

Výsledné hodnoty, jak je vidět na diagramu 5.3, kde díly s průměrem pod 50 mm  

je rozptýlení přídavků menší. Díly s průměrem nad 50 mm je rozptýlení větší.  

Při návrhu nových přídavků budou tyto parametry ovlivňovat velikost přídavku. 
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Obr. 5.4 Diagram kruhovitosti před kalením apo kalení 

 

Diagram 5.4 ukazuje porovnání výsledků měření kruhovitosti po soustružení   

a po kalení. Kruhovitost po soustružení je stabilnější i u větších průměrů. Kruhovitost 

po kalení u dílů s průměrem pod 50 mm je stabilní, ale u dílů s průměrem nad 50 mm 

je nestabilní. 

 

 

Obr.5 .5 Diagram přídavků na oběžné dráze u vnějších kroužků 
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Na diagramu 5.5 byly změřeny přídavky na oběžné dráze u vnějších kroužků.  

Tyto parametry jsou důležité z hlediska funkčnosti ložiska, tj. životnost, hlučnost. 

Díly s průměrem nad 50 mm  mají větší rozptyl  hodnot přídavků, než díly s menším 

průměrem. 

 

 

Obr. 5.6 Diagram kruhovitosti před kalením a po kalení na oběžné dráze 

 

Na diagramu 5.6 se zjišťovala kruhovitost po soustružení a po kalení. Kruhovitost 

po soustružení je stabilnější než po kalení. 

 

5.3.2 Analýza přídavků u vnitřních kroužků JR 

 

Na grafu 5.7 jsou graficky vyneseny naměřené hodnoty přídavků na vnitřním 

průměru u JR kroužků. Bylo změřeno 38 typů vnitřních kroužků v rozmezí  

od průměru 10 mm do 105 mm. Měřilo se 30 kusů daného průměru a tyto hodnoty se 

 zprůměrovaly pro daný rozměr. 
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Obr. 5.7 Diagram přídavků vnitřních kroužků 

 

Diagram 5.7 ukazuje naměřené hodnoty přídavků na vnitřním průměru u vnitřních 

kroužků. Díly s průměrem nad 50 mm mají více rozptýlené hodnoty. 

 

 
 

Obr. 5.8 Diagram kruhovitost vnitřního kroužku 

 

Na diagramu 5.8 je vidět porovnání kruhovitosti po soustružení a kruhovitost  

po kalení. U dílů s průměrem nad 50 mm se rozptýlení kruhovitosti po soustružení  

a po kalení mění, je větší rozptýlení hodnot. 
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Obr. 5.9 Ddiagram-přídavky na oběžné dráze 

 

Diagram 5.9 ukazuje průběch přídavků na pracovní ploše, kde i vtomto případě  

je rozptýlení přídavků u vnějších průměrů větší. 

 

 

Obr. 5.10 Diagram kruhovitosti před kalením a po kalení 
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Na diagramu 5.10 je graficky vyhodnoceno měření kruhovitost po soustružení  

i po kalení na oběžné dráze vnitřního kroužku. Parametry na oběžné dráze jsou 

nejpřísnější a to zdůvodů funkčnosti ložiska. 

 

5.4 Analýza výsledků měření současných přídavků u 

ložiskových kroužků 

Z výsledků měření v předchozích diagramech je vidět, že případnou změnou 

přídavků má cenu se zabývat u dílů AR a JR s průměrem nad 50 mm. U dílů s menším 

průměrem než je 50 mm provedená analýza, vykazuje stabilnější hodnoty s menším 

rozptýlením. Díly s průměrem od 50 mm mají v současnosti předepsané přídavky  

od 0,3 mm (tabulka 5.3). 

5.5 Návrh přídavků  na základě provedené  analýzy 

U typů s průměrem nad 50 mm byly navrženy nové hodnoty přídavků +0,1mm  

a +0,2 mm. Tyto hodnoty byly navrhnuty ze zkušenosti z výroby. U JR kroužků byl 

průměr oběžné dráhy 110,5 mm. U AR kroužku byl průměr oběžné dráhy 79,6 mm. 

Pokud by byl návrh přídavků menší a kruhovitost by byla větší, vznikly  

by k tzv. „černým flekům“ na opracované ploše. Jsou to místa, kde nedošlo 

k odsoustružení a následně odbroušení materiálu z vnějšího nebo vnitřního průměru. 

 

 

Obr. 5.11 Špatně navržené přídavky materiálu 
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5.6 Ověření nových přídavků (zkušební zakázky) 

U vybraných typů (JR kroužek o průměru oběžné dráhy 110,5 mm, AR kroužek  

o průměru oběžné dráhy 79,6 mm) je zaměřeno ověření přídavků na oběžnou dráhu 

AR a JR kroužku, která je z hlediska funkčnosti nejdůležitější. Porovnávaly se dva 

nové přídavky v rozmezí +0,1mm a +0,2 mm. 

 

Vnější kroužek-oběžná dráha 
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Obr. 5.12 Vnější kroužek- přídavky na oběžné dráze 

 

 

Diagram 5.12 ukazuje parametry u testovací zakázky, kde se měřil na vnějším 

kroužeku oběžná dráha. Bylo změřeno 50 kusů z testovací dávky pro přídavek   

+0,1 mm a dalších 50 kusů ztestovací dávky pro přídavek +0,2 mm. 
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Vnější kroužek-kruhovitost na oběžné dráze
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Obr. 5.13 Vnější kroužek- kruhovitostna oběžní dráze 

 

Diagram 5.13 ukazuje, kde byla  zmeřena kruhovitost na oběžné dráze u přídavku 

+0,1  mm a +0,2 mm. 

 

 

 

Obr. 5.14 Vnitřní kroužek- přídavky na oběžné dráze 
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Stejný princip se provedl u vnitřních kroužků. Byly změřeny přídavky na oběžné 

dráze a kruhovitost jak je vidět na diagramech 5.14 a  5.15. 

 

 

 

Obr. 5.15 Vnitřní kroužek- kruhovitost na oběžné dráze 

 

Diagram 5.15 zobrazuje hodnoty kruhovitosti na oběžné dráze u vnitřního kroužku. 

 Je zde vidět rozptýlení hodnot mezi přídavkami  +0,1mm a +0,2 mm. 

 

5.7 Návrh nového standardu přídavků 

 

Na základě provedené analýzy a nově navržených přídavků pro ložiskové kroužky 

vyráběných z materiálu 100Cr6 byla jako optimální hodnota ověřena velikost  

+0,2 mm pro průměry od 50 mm. Bylo to bráno s ohledem na výkyvy hodnot 

kruhovitosti u průměrů nad 50 mm, kde se bral ohled, aby nedošlo k neopracovaným 

místům tzv. černým místům.  
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6 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout optimální hodnoty přídavků  

pro obrábění vnějších a vnitřních kroužků ložisek v podmínkách závodu Koyo 

Bearings Česká republika. 

 

V teoretické části je popsána celá technologie výroby ložiska od soustružení  

přes tepelné zpracování s důrazem na kalení a finální broušení. V této části je uvedeno 

průběh a možnosti kalení.  

 

V experimentální části bylo provedeno měření současných přídavků  

po soustružení a následné měření po tepelném zpracování. Bylo změřeno 38 typů 

vnitřních kroužků v rozmezí od průměru 10 mm do 105 mm, přičemž u každého typu 

kroužku, bylo provedeno měření v počtu 30 opakování. Střední hodnota pro každý 

kroužek byla následně zaznamenána do grafu. Tato práce je zaměřena na parametry 

vnějšího a vnitřního průměru, oběžné dráhy a kruhovitosti. Stejný princip  

byl prováděn u vnějších kroužků, jen s rozdílem počtu typů, tj. 19 typů v rozmezí 

průměrů od 35 mm do 110 mm. Provádělo se měření a zaznamenání výsledků stejnou 

metodou jako u vnitřních kroužků a to v počtu 30 opakování. Opět se tyto hodnoty 

zanesly  

do grafu. 

 

U nově navržených přídavků pro vnější a vnitřní kroužky ložisek byla tato studie 

zaměřena na oběžnou dráhu těchto kroužků. Na základě vyhodnocených výsledků 

bylo analyzováno, u kterých typů a průměrů kroužků by byly optimální změny 

přídavků materiálu ve výrobní společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o. 

Změna přídavků se provedla u vnějších i vnitřních kroužků s průměrem větší než  

je 50 mm. Z výsledků naměřených nový hodnot přídavků, byl optimální přídavek  

0,2 mm s přihlédnutím na kruhovitost. Pokud by byl návrh přídavků menší  

a kruhovitost by byla větší, vznikly by tzv., „černé fleky“ na opracované ploše. Černé 

fleky jsou místa, kde nedošlo k odsoustružení a následně odbroušení materiálu 

z vnějšího nebo vnitřního průměru. 
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Tato práce poslouží ke snížení nákladů ve výrobě, tj. nižší seřizovací časy, zvýšení 

produktivity, snížení opotřebení brusných kotoučů, zlepšení kvality chladící emulze, 

snížení obsahu nečistot u honovacího oleje atd. 
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