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1 ÚVOD 

Tření dvou těles, která jsou zatížena normálovou silou, generuje ztráty energie 

o tření a způsobuje jejich opotřebení. Vhodný návrh ložiska může minimalizovat 

tření a opotřebení, stejně jako včasné selhání stroje. Nejdůležitějšími cíly v návrzích 

ložisek jsou prodloužení jejich životnosti, snížení energetických ztrát z tření, 

minimalizace jejich opotřebení a snížení výdajů na údržbu a prostoje strojů 

v důsledku častého selhání ložiska. Neočekávané selhání ložiska ve výrobních 

závodech způsobuje drahou ztrátu produkce. Navíc v některých případech, jako 

například u letadel, jsou velmi důležité bezpečnostní aspekty a neočekávanému 

selhání ložiska musí být zabráněno za každou cenu. Výběr vhodného typu je 

klíčovým faktorem pro minimalizaci rizika předčasného selhání při opotřebení nebo 

únavě, čímž je zajištěna dostatečná životnost ložiska. 

Vzhledem k trendu snižování velikosti a hmotnosti strojů za účelem zvýšení jejich 

rychlosti, je výběr vhodného typu ložiska velmi významný. V mnoha případech je to 

právě omezení ložiska, které limituje rychlost stroje. Je tedy důležité zvolit ložisko, 

které má nízké tření, aby se minimalizovaly ztráty energie při tření rovnající se 

výsledku třecího momentu a úhlové rychlosti. Energetické ztráty způsobené třením 

jsou v ložisku rozptýleny v podobě tepla, přičemž je nezbytné zabránit jeho přehřátí. 

Pohybuje-li se teplota kluzných ploch příliš blízko bodu tání ložiskového materiálu, 

může dojít k selhání ložiska. Selhání ložiska je jednou z hlavních příčin poruch 

v rotačních strojích. Taková porucha přitom může mít v určitých situacích 

katastrofické následky, jedná-li se např. o rotor vrtulníků či automatické stroje ve 

zpracovatelském průmyslu. 

Přes veškerý vývoj zůstává konstrukční provedení ložisek velmi konzervativní 

a tato skutečnost zásadně ovlivňuje i použité technologie při jejich výrobě, které 

musí zaručit optimální integritu povrchu. Integrita povrchu je široký pojem a rovněž 

její vyhodnocení vyžaduje široký rozsah různých postupů. Jakost povrchu je přitom 

přímo závislá na aplikovaném způsobu obrábění. Dnešní technologické možnosti 

jsou podstatně větší než v dříve a také jejich vliv na výslednou jakost povrchu je 

výraznější. 

 

2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu vybraných 

technologických procesů na integritu povrchových vrstev ložiskového vnějšího 

kroužku S1. Práce by měla přispět k rozšíření znalostí v oblasti třískového obrábění 

a určení klíčových technologií ovlivňujících integritu finálně obrobeného povrchu. 

Dalším přínosem by měla být komplexní a vysoce detailní analýza obrobených 

povrchových vrstev ložiskových kroužků.   

 

Postup řešení se skládá z následujících kroků: 

 analýza současného stavu, 
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 výroba zkušebních vzorků pro experiment, 

 analýza topografie obrobených ploch bezkontaktní metodou na 3D 

profilometru Taylor Hobson Talysurf CCI Lite, 

 měření zbytkového napětí analýzou Barkhausenova šumu na přístroji 

ROLLSCAN 350,  

 alternativní způsob měření hodnot zbytkového napětí rentgenovou 

difraktometrií na přístroji i XRD Stress Measurement System, 

 analýza mikrotvrdosti podpovrchové vrstvy, 

 vytvoření 3D reliéfů obrobených povrchů pomocí AFM, 

 příprava metalografických výbrusů pro zkoumání podpovrchové vrstvy, 

 analýza obrobených povrchů pomocí rastrovacího elektronového 

mikroskopu, 

 příprava a následná analýza lamely užitím transmisního elektronového 

mikroskopu, 

 vyhodnocení výsledků. 

Tyto kroky byly realizovány u vybraného výrobce ložisek. Pro měření a výrobu 

zkušebních vzorků byl využit provoz obrobny vybraného výrobce ložisek. Následné 

zkoumání a vyhodnocení přesnosti vzorků bylo prováděno ve spolupráci s útvarem 

jakosti výrobního závodu a Strojnickou fakultou Žilinské university v Žilině, SjF, 

KOVT, které disponují výše uvedenými měřicími zařízeními. 

 

3 LOŽISKA A JEJICH VÝROBA 

Ložiska jsou díly, které snižují tření mezi dvěma pohyblivými plochami. Existují 

dva základní typy, kuličkové a válečkové, které představují zhruba polovinu světové 

produkce. Kromě této klasifikace je řada dalších kategorií, jako jsou kuželíková, 

soudečková či jehličková v nejrůznějších velikostech a přesnostech. Na celém světě 

se vyrábí více než 200 000 typů ložisek, zatímco dalších 30 % produkce je 

přizpůsobeno zákazníkem dle jeho požadavků. Použití ložisek pokrývá celý rozsah 

všech výrobních odvětví, přičemž největším zákazníkem je automobilový průmysl 

(30 - 40 % celkového objemu) [1,2]. 

 

3.1 MATERIÁLY PRO VALIVÁ LOŽISKA A JEJICH TEPELNÉ 

ZPRACOVÁNÍ 

Kvalita valivých ložisek ve strojírenských zařízeních a výrobcích podstatně 

ovlivňuje jejich technickou úroveň a spolehlivost. Zvýšení jakosti ložisek má 

pozitivní dopad na jejich trvanlivost, která je závislá na použitém materiálu a jeho 
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tepelném zpracování, na rozměrové přesnosti, kvalitě funkčních ploch ložiska a jeho 

rozměrové přesnosti. Na jednotlivé součásti ložiska jsou kladeny vysoké požadavky, 

zejména na mikrostrukturu a chemické složení materiálu, tak i na jeho topografii 

povrchu. Dynamická únava, trvanlivost i životnost je výrazně ovlivněna hodnotou 

zbytkových napětí v povrchových vrstvách obrobených ložisek [3]. 

Valivá ložiska nebývají v praxi obvykle příliš dynamicky namáhána, proto se na 

jejich výrobu používají poměrně křehké vysokouhlíkové, nízkolegované chromové 

nebo chrommanganové oceli. Tyto oceli se kalí a popouštějí za nízkých teplot. Po 

tepelném zpracování je základní matrice ložiska tvořena nízko popuštěným jemným 

martenzitem a zbytkovým austenitem (asi do 10 %), z níž by mělo být vyloučeno 

přibližně 10 % rovnoměrně rozložených karbidů typu (Fe, Cr, Mn) 3C. Oceli s touto 

strukturou se dají dobře brousit, což zajišťuje výrobu valivých ložisek přesných 

tvarů, mají vysokou odolnost proti kontaktní únavě, minimální ztrátu rozměrů při 

opotřebení a odolnosti proti tepelnému namáhání do teploty asi 120 °C [4]. 

Požadavek na funkčnost při extrémně vysokých teplotách vyvolala nutnost vývoje 

speciálních ložiskových materiálů: slinutých karbidů a keramiky. Byly zkoumány 

materiály jako karbid titanu, karbid wolframu, karbid křemíku, sialon a zvláště nitrid 

křemíku. Při zvýšených teplotách tyto materiály uchovávají tvrdost, mají odolnost 

proti korozi a poskytují některé jedinečné vlastnosti, z nichž některé jsou výhodné, 

jako například nízká měrná hmotnost u nitridu křemíku. Naopak jiné vlastnosti 

těchto materiálů, jako je extrémně vysoký pružný modul a nízké tepelné koeficienty 

roztažnosti u nitridu křemíku ve srovnání s ocelí, vytvářejí významné problémy 

s konstrukcí ložisek, které musí být překonány, pokud mají tyto materiály uspět pro 

použití v konstrukčních prvcích valivých ložisek, zejména kroužků [5]. Evans [6] ve 

své studii zjistil, že povrchová poškození stále více omezují životnost valivých 

ložisek v náročných prostředích. Z toho důvodu otestoval třecí účinnost černé 

oxidové chemické úpravy a karbidu wolframu povlakovaného diamantovým 

povlakem (WC / a-C: H), přičemž tento se ukázal být vhodnější pro omezení 

opotřebení ložiska. Wang [7,8] ve svých studiích prezentoval nový materiál vysoce 

izostaticky lisovaný nitrid křemíku (HIPed Si3N4), který je možné použít pro výrobu 

vysoce výkonných ložisek. Analýzy prokázaly výhody použití nitridu křemíku při 

těžkých podmínkách mazání a opotřebení, jako jsou extrémní teploty, velké teplotní 

rozdíly, vysoká rychlost, ultra vysoké vakuum a v kritických aplikacích, kde mohou 

například reagovat na požadavky krátkých období provozu oleje v leteckém motoru. 

Další výhody, které byly prokázány, jsou odolnost proti korozi a tolerance 

kontaminovaných maziv.  

Ložiskové oceli se rozdělují do dvou základních skupin podle podmínek uložení: 

 ložiskové oceli pracující v podmínkách běžného uložení, 

 ložiskové oceli pracující v uložení namáhaném vyšší teplotou nebo 

v uložení, kolem kterého je korozní prostředí. 
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Většina ložiskových ocelí je zařazena do první skupiny. Základní typy 

ložiskových ocelí jsou chromové a chrommanganové vysokouhlíkové oceli. Do této 

skupiny jsou zařazeny i testované oceli jakosti dle ČSN 41 4109 a ČSN 41 4209. 

Ložiska větších rozměrů jsou vyráběna z ocelí se zvýšenou prokalitelností, které se 

dosahuje přidáním manganu a chromu.  

Ložiska, která se používají v korozním prostředí (např. v páře kyseliny dusičné 

nebo roztoku chloridu sodného při teplotě od -250 °C do +100 °C), se vyrábějí 

z vysokouhlíkových chromových ocelí. Obsah uhlíku těchto ocelí je okolo 1 %. 

Přítomnost uhlíku zvyšuje tvrdost po zakalení a chrom zajišťuje odolnost proti 

korozi. Na výrobu miniaturních ložisek pracujících v korozním prostředí do teploty 

350 °C se používá vysokolegovaná ocel s přísadou molybdenu (např. X105CrMo17) 

[9]. 

Ložiska, která jsou používána ve velmi namáhaném uložení za teplot nad 250 °C 

(např. uložení hřídelí leteckých turbinových motorů), jsou vyráběny z nástrojové 

rychlořezné oceli. Vhodná je např. ocel jakosti dle ČSN 41 9802, ze zahraničních 

El 347 a AISI M 50.  

Ložiskové oceli jakosti dle ČSN 41 4109 a ČSN 41 4209 jsou kaleny z teploty 

830°C do oleje. Poté se oceli popouštějí při teplotě 170 °C. Na obr. 1 je zobrazen 

diagram ARA (anizotermického rozpadu austenitu) oceli jakosti dle ČSN 41 4109. 

Ocel ČSN 41 4209 má vyšší prokalitelnost vzhledem ke zvýšenému podílu 

manganu. Oceli se před kalením žíhají na měkko, aby strukturu tvořil sferoidizovaný 

perlit, zatímco ve vyžíhané oceli se povoluje max. 10 % lamelárního perlitu. Po 

vyžíhání na měkko se tvrdost pohybuje mezi 187 až 207 HB, u ocelí ČSN 41 4209 

se povoluje až 217 HB (tvrdost podle Brinella - ČSN EN ISO 6506). Optimální 

obsah karbidů po vyžíhání na měkko je cca 14 %. 

 

 
Obr. 1 Diagram anizotermického rozpadu austenitu oceli ČSN 41 4109 [10]. 
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Podle ČSN EN ISO 683-17se v kaleném stavu hodnotí tvrdost a vzhled lomu. 

Tvrdost by se měla pohybovat v rozmezí 61 až 65 HRC. Na obr. 2 je zobrazen vliv 

tvrdosti a popouštěcí teploty na trvanlivost ložiska. Předpisy výrobců doporučují 

hodnocení hrubosti martenzitu vzhledem k etalonu. V matrici nesmí být přítomen 

jemný perlit a kalící trhlinky [10]. 

 
Obr. 2 Vliv tvrdosti a popouštěcí teploty na trvanlivost ložiska z oceli ČSN 41 4109 [10]. 

3.2 BROUŠENÍ KALENÝCH OCELÍ 

Jednou z možností dokončovacího obrábění kalených ocelí je broušení, které 

dříve bylo jediným možným způsobem jak kalenou ocel obrábět. V současnosti se 

broušení kalených ocelí uplatňuje především při dokončovacích operacích. Jako 

brusný materiál je využíváno buď konvenčních keramických materiálů na bázi 

umělého korundu nebo moderních superabrazivních brousicích materiálů 

z kubického nitridu bóru [11,12]. 

Na kvalitu broušení má významný vliv stav stroje, upnutí brousicích kotoučů, 

řezné podmínky, chlazení, čištění, oživování a orovnávání kotoučů. Používání 

kotouče s KNB vyžaduje podstatně vyšší nároky na technický stav stroje, než při 

použití kotoučů s klasickými brusivy. Stroj musí být dokonale tuhý, bez vibrací, 

vřeteno musí být uloženo s maximální radiální a axiální házivostí 0,005 mm 

a zaručující minimální chvění při broušení. Důležitou podmínkou je tuhé uchycení 

nebo upnutí obrobku. Jakékoliv chvění stroje nebo obrobku nepříznivě ovlivňuje 

životnost kotouče, jakost povrchu, ale i výkon broušení a stálost tvaru kotouče 

[13,14]. 

Základem pro ekonomické využití KNB kotouče je správný výběr jeho 

charakteristik nabízeným výrobcem, tj. typ, rozměr, pojivo, zrnitost brusiva, 

koncentrace brusiva, ale i jeho použití za vhodných řezných podmínek, na vhodném 

typu brousicího stroje. Stejně důležité je chlazení, tuhé upnutí nástroje i obrobku, 

obráběný materiál, přídavky na broušení, požadovaná jakost povrchu, možnost 

http://www.technicke-normy-csn.cz/420240-csn-en-iso-683-17_4_97150.html
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orovnávání, případně čištění kotouče, atd. Zajistit optimální řezné podmínky v praxi 

je velmi obtížné, neboť existuje mnoho způsobů broušení [15]. 

Problematikou broušení kalených materiálů se ve svých studiích zabývalo mnoho 

autorů [16,17,18,19], přičemž někteří z nich se rozhodli porovnat dokončovací 

technologii soustružení právě s broušením. Tawakoli [20] ve svém článku zkoumal 

vliv procesních kapalin při broušení kalené ložiskové oceli 100Cr6. Jeho studie měla 

za cíl ukázat účinky procesních kapalin a parametrů obrábění na síly při broušení 

a výslednou kvalitu obrobeného povrchu. Schéma procesu experimentu je 

znázorněno na obrázku 3.  

Mao [21] ve své studii zkoumal mechanismy tvorby a vlastnosti ovlivněné vrstvy 

po broušení oceli AISI 52100. Zjistil, že fázová transformace, stejně jako zachovaná 

austenitová a bílá vrstva, může být vytvořena při teplotě broušení pod jmenovitou 

fázovou transformační teplotou materiálu obrobku. Mechanický efekt spojený 

s plastickou deformací může také ovlivňovat tvorbu bílé vrstvy a hraje důležitou roli 

při fázové přeměně vlastního obrobku. Navíc byla na povrchu kalené oceli zjištěna 

vyšší tvrdost a zbytkové namáhání v tahu, avšak žíhaná ocel vykazuje zbytkové 

tlakové napětí. 

Brousicí kotouče z KNB se používají k ostření řezných nástrojů, broušení tvrdých 

a těžkoobrobitelných materiálů či pro tvarové broušení do plného materiálu [22,23]. 

Mnoho vědců se přitom ve svých studiích zabývalo opotřebením těchto brousicích 

kotoučů [24,25,26,27] nebo výslednou jakostí obrobeného povrchu [28,29]. Herman 

[25] svůj výzkum zaměřil na radiální opotřebení velmi tvrdých brousicích kotoučů 

z KNB při procesu vnitřního broušení ložiskových kroužků. Vyvinul brousicí 

kotouč, přičemž pro lepení zrn submikrokrystalického nitridu boru použil skleněno-

keramické pojivo. V porovnání s komerčně prodávaným kotoučem s keramickým 

pojivem byl tento nový schopný obrábět s vyšší jakostí obrobeného povrchu při jeho 

menším opotřebení. Jackson [30] ve své studii zvažoval možné vitrifikační tepelné 

zpracování brousicích kotoučů z KNB. Ukázalo se, že vitrifikační tepelné 

zpracování pojiv má zásadní vliv na výsledné opotřebení brousicího kotouče. 
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Obr. 3 (a) mechanismus opotřebení brousicího zrna (zvětšení: 175x), (b) schéma 

rozprašování olejové mlhy při broušení a (c) zdroje maziva na rozhraní zrn 

a povrchu obrobku [20]. 

 

Ding [31] se zabýval výrobou brousicích kotoučů z KNB s použitím bublinových 

částic oxidu hlinitého jako činidel tvořících póry a slitiny Cu-Sn-Ti jako pojivového 

materiálu. Vliv pórovitosti na mechanickou pevnost pórovitých kompozitních 

kotoučů byl zkoušen tříbodovým ohybovým testem. Výsledky ukazují, že pevnost 

v ohybu pórovitých kotoučů se pohybuje od 51 do 103 MPa při změně pórovitosti 

z 8 na 45 %. Vysoká pevnost kotoučů je dána hlavně pevným spojením vytvořeným 

na slinovacím rozhraní zrn Cu-Sn-Ti / KNB a částic Cu-Sn-Ti / Al2O3, což je 

znázorněno na obrázku 4.  
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Obr. 4 (a) Al2O3 bublinové částice, (b) Cu-Sn-Ti slitina, (c,d) schématické 

a morfologické zobrazení brousicího materiálu [31]. 

 

3.3 SOUSTRUŽENÍ KALENÝCH OCELÍ 

Nástrojový materiál polykrystalický nitrid bóru se používá zejména pro 

dokončovací soustružení kalených ocelí o tvrdosti nad 45 HRC. Nad hodnotou 

55 HRC je KNB jediným nástrojovým materiálem, který může nahradit tradičně 

používané metody broušení. Oceli s tvrdostí menší než 45 HRC obsahují vyšší 

množství feritu, který má negativní vliv na odolnost KNB proti otěru [32,33]. 

Sahin [34] ve své studii, která se zabývala obráběním kalených ocelí AISI 1050 

pomocí řezných nástrojů z kubického nitridu bóru zjistil, že posuv je dominantní 

faktor pro výslednou jakost povrchu. Průměrná hodnota parametru Ra přitom činila 

přibližně 0,823 μm při obrábění kalených ocelí pomocí KNB. Qian [35] se zabýval 

numerickými simulacemi vysokorychlostního ortogonálního obrábění ložiskové 

oceli AISI 52100, oceli AISI H13, AISI D2 a nízkolegovanou oceli AISI 4340. 

Použitým nástrojem byly břitové destičky z KNB. Na základě analýz zjistil, že 

kromě parametrů nastavení, geometrie řezného nástroje a tvrdosti obrobku má posuv 

nejvýznamnější vliv na řezné a posuvové síly. Řezná a posuvná síla se zvyšují 

s rostoucím posuvem, poloměrem špičky nástroje, záporným úhlem sklonu a tvrdostí 

obrobku. 

Yallese [36] se ve své studii zabýval ekonomickou variantou k výrobě ložisek, 

a to soustružením již zakaleného materiálu nástrojem z kubického nitridu bóru. 

Výsledky ukázaly, že nástroj měl dobrou odolnost proti opotřebení (obr. 5) a kvalita 

povrchu obrobených součástí byla srovnatelná s broušením. Vlivem opotřebení 
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hřbetu nástroje z KNB při obrábění kalených ocelí se ve své studii zabýval 

Poulachon [37]. Zjistil, že opotřebení hřbetu nástroje má výrazný vliv na integritu 

a jakost obrobeného povrchu, a to včetně geometrické přesnosti. Mechanismy 

opotřebení závisejí nejen na chemickém složení KBN a druhu jeho pojiva, ale také 

na tvrdosti a především na mikrostruktuře (procento martenzitu, typ, velikost, 

složení tvrdých fází atd.) nástrojového materiálu. 

 
Obr. 5 Opotřebení nástroje (a) na počátku obrábění, (b) po 

80 min obrábění při řezné rychlosti = 120 m /min, posuv = 

0,08 mm, šířka záběru hlavního ostří nástroje = 0,5 mm 

[36]. 

 

Kurt [38] provedl ve své studii experimenty zabývající se soustružením ložiskové 

oceli AISI 52100 pomocí nástroje z KNB. Analýzy měření síly při obrábění ukázaly, 

že normálný úhel čela γn má velký vliv na řezné síly a namáhání nástroje, zejména 

u pasivní síly a rozložení napětí. Z této práce lze vyvodit, že kritický úhel čela γn je 

20. Kishawy [39] ve své studii zkoumal charakteristiky opotřebení nástroje z KBN 

a integritu povrchu při vysokorychlostním soustružení kalené nástrojové oceli D2. 

V závislosti na podmínkách obrábění byla získána široká škála rozdělení zbytkového 

napětí pod obrobeným povrchem. Nepříznivé tahové zbytkové napětí bylo 

minimalizováno při vysokých řezných rychlostech a vysokých hodnotách šířek 

záběru hlavního ostří nástroje. To odhaluje možnost optimalizace podmínek 

obrábění pro odstranění nežádoucího zbytkového napětí. 

 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem byla analýza vybraných aspektů strategií soustružení a broušení při 

použití rozválcování za studena a soustružení před tepelným zpracováním. Dále byl 

posuzován vliv využití válcování za studena jako konkurenční strategie 

k soustružení při výrobě kroužků ložisek ve stavu žíhaném a jeho vliv na následující 

operace a na výslednou kvalitu obrobků. Pro následující analýzy byly použity 

vzorky uvedené v tabulce 1, kde jsou přesně popsány jednotlivé technologické 

operace na nich provedené. Dále pod tabulkou je v popisu přesně specifikován 

postup jejich výroby včetně použitých strojů i nástrojů. 
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Tab. 1 Tabulka jednotlivých vzorků a jejich technologické operace 

Číslo vzorku Technologie zpracování před TZ Technologie zpracování po TZ 

1 polotovar soustružený broušení 

2 polotovar soustružený soustružení 

3 polotovar rozválcovaný broušení 

4 polotovar rozválcovaný soustružení 

5 polotovar rozválcovaný   

6 polotovar soustružený  

 

Materiál:   100Cr6 

Rozměry: vnější průměr 140 mm a vnitřní 127,3 mm (2 oběžné 

dráhy) 

Soustružení před TZ: vc = 170 m.min
-1

, f = 0,3 mm, ap = 2 mm, řezná destička 

DNMG 160612-TF, řezná kapalina Ecocool SNK GTG 

5%, rozměry polotovaru 143x122x36,5 mm. 

Rozválcování před TZ: rozválcováno na stroji URWA 160, síla rozválcování 

390 kN, n = 350 min
-1

, posuv 1,1 mm, čas rozválcování 6s, 

rozměry polotovaru 89,2x68,7x32,3 mm. 

Režim TZ (kalení a popouštění): ohřev na austenitizační teplotu 840 ºC na 30 

minut a kalení do oleje Durixol V35C při teplotě 60 ºC. 

Následné popouštění při teplotě 160 ºC během 2 hodin.   

Soustružení po TZ: soustružené nástrojem DNGA 150408 z KNB (TiN 

povlak), t = 0,07 mm. Řezné podmínky: vc = 100 m.min
-1

, 

ap = 0,5 mm, f = 0,12 a 0,05 mm, za sucha, soustruh 

MIKROTURN 100 CNC. 

Broušení: brousicí kotouč 518AN70/02JOT/K84V25A (2406 RPM, 

BUTSABACHER), broušení zápichem, orovnání před 

každým kusem, podmínky orovnání ap = 0,02mm; otáčky 

brousicího kotouče (D = 500mm) = 1400 ot·min
-1

, 

vc = 35 m.s
-1

, přídavek ,2 mm, otáčky obrobku 50 min
-1

, 

řezná kapalina Opticcol, výrobce Chesterton, bruska 

JUNKER, čas cyklu 2,27 min. 

Kde: n jsou otáčky obrobku; vc je řezná rychlost; ap je šířka záběru hlavního ostří 

nástroje; f je posuv na otáčku; t - tloušťka povlaku; D - průměr brousicího kotouče. 

 

4.1 ANALÝZA MIKROSTRUKTURY A PODPOVRCHOVÉ VRSTVY 

Pro analýzu mikrostruktury a podpovrchové vrstvy byly ze středu (co se týká 

šířky oběžné dráhy) vyřezány na elektroerozivní drátové řezačce vzorky o délce 

cca 2 mm pro všechny analyzované stavy. 
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Vzorky byly vyřezány tak, aby analyzovaná plocha byla rovnoběžná se směrem 

soustružení, resp. rozválcování (podélný řez, směr vektoru řezné rychlosti). 

Metalografické preparáty byly připraveny běžnými technikami – broušením za 

mokra a leštěním diamantovými pastami pomocí automatického preparačního 

systému. Finální mechanicko-chemické doleštění bylo provedeno pomocí suspenze 

OP-Chem. Po naleptání leptadlem Nital, byla struktura materiálu pozorována 

a dokumentována pomocí elektronové (SEM) a světelné mikroskopie (LM). 

Mikrostruktury materiálu po tepelném zpracování je zobrazena na obrázku 6. 

Analýza příčného řezu povrchu po soustružení (obr. 7 (f)) před TZ ukazuje, 

že obrobený povrch je bez výraznějších změn. Na povrchu se nenachází viditelná 

strukturně přetvořená vrstva. Povrch je bez viditelné textury či preferenční orientace 

a povrchová vrstva – feritická matrice – je obdobná, jako je feritická matrice 

nacházející se v hlubších vrstvách pod povrchem, resp. v jádře. 

V souvislosti s válcováním za studena je možné konstatovat, že mikrostruktura 

v podpovrchové oblasti pro válcování za studena je obdobná jako v případě 

soustružených kroužků (obr. 7 (f)). Na druhé straně se válcováním za studena 

vytváří výrazně preferenční usměrnění feritické matrice do směru válcování (obr. 

7 (e)). Jednotlivá zrna jsou protažena v tangenciálním směru (ve směru paralelním 

s povrchem), přičemž v tenké vrstvě na povrchu se vytváří stagnační zóna, kde je 

preferenční usměrnění matrice méně výrazné, resp. není viditelné v důsledku tření 

mezi vytvářeným povrchem a nástrojem při válcování.   

 

 

 

Obr. 6 Mikrostruktura vzorků. 

 

Po kalení a následném popouštění se vytváří struktura tetragonálního martenzitu, 

což je patrné z obrázků 7 (b, c), které ukazují dva základní aspekty. Prvním je 

skutečnost, že mezi oběma strategiemi není po TZ viditelný zjevný rozdíl 

v mikrostruktuře. Je to dáno tím, že během ohřevu na austenitizační teplotu 

a především během výdrže na této teplotě, dochází k rekrystalizaci feritu na austenit. 
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Stejný stav mikrostruktury po TZ je tedy daný stejným režimem TZ pro obě 

strategie. Druhým aspektem je skutečnost, že v případě obou strategií jsou viditelné 

zjevné rozdíly v makrostruktuře povrchových vrstev. Některá pozorovaná místa 

ukazují, že povrch i hlubší vrstvy pod povrchem, se obě jeví jako tmavé oblasti. 

Avšak na jiných místech se objevují na povrchu bílé zóny tloušťky do 15 µm, 

jejichž vlastnosti budou odlišné od hlubších vrstev pod povrchem. Takovýto 

charakter struktury je společný pro obě strategie.  

V případě soustružených vzorků po TZ jsou opět rozdíly ve strategiích 

(soustružení a rozválcování) minimální. Metalografická analýza neindikuje 

výraznější rozdíly. V případě broušení se na povrchu nachází poměrně tenká tepelně 

popuštěná oblast (tmavší zóna pod povrchem), a to pro obě strategie využívané před 

TZ. Její tloušťka indikuje poměrně nízké tepelné zatížení broušeného povrchu 

a ukazuje také na to, že řezné podmínky (a také ostatní podmínky broušení) jsou 

zvoleny správně (tento aspekt potvrzuje také charakter zbytkových napětí, kdy se 

v povrchu nacházejí především tlaková napětí). 

Vzhledem k tomu, že brousicí kotouč byl před samotným broušením orovnaný 

a také s ohledem na krátký cyklus broušení (2,27 min.), je vliv opotřebení brusného 

kotouče na tepelné zatížení povrchu zanedbatelný. Na druhé straně, v případě obou 

strategií je vidět, že tepelné popouštění není na povrchu rozložené rovnoměrně 

a tloušťka tepelně ovlivněné oblasti, resp. její výskyt, se mění. Obzvlášť je tento 

aspekt výrazný v případě kroužků připravených před TZ strategií soustružení (jak je 

patrno z obr. 7 (a)). Tyto skutečnosti indikují následující aspekty: 

 

 méně výrazné rozdíly v metalografii,  

 opakovaná měření profilů zbytkových napětí ukazují pro strategii 

soustružení před TZ mnohem větší rozdíly v porovnání se strategií 

rozválcování před TZ.  
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Obr. 7 Příčné řezy vzorky (LM) (a) vzorek č. 1 polotovar soustružený a po TZ 

broušený, (b) vzorek č. 2 polotovar soustružený a po TZ soustružený, (c) vzorek č.3 

polotovar rozválcovaný a po TZ broušený, (d) vzorek č.4 polotovar rozválcovaný a po 

TZ soustružený, (e) vzorek č. 5 polotovar rozválcovaný před TZ,(f) vzorek č. 6 

polotovar soustružený před TZ. 

 

4.2 VYHODNOCENÍ ZBYTKOVÝCH NAPĚTÍ 

Mechanické metody měření zbytkových napětí jsou založeny na měření 

deformace zkušebních těles. Nejvhodnější je zkoušet zbytkové napětí na kroužcích 

o průměru 30 až 100 mm. Po vyloučení vnějších vlivů na deformace se kroužek na 

jednom místě rozřeže a z jeho vnější válcové plochy se elektrolytickým leptáním 

postupně odebírá deformovaná vrstva. Přitom se neustále kontroluje deformace 

kroužku pomocí tisícinového úchylkoměru a současně se kontroluje tloušťka 
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odebrané vrstvy. Na základě závislosti deformace na velikosti vrstvy se vypočte 

průběh napětí prvního řádu. 

Protože se v první vrstvě tloušťky 0,01 mm mění tlakové napětí na tahové a opět 

na tlakové, byla první vrstva rozdělena na 3 části. Každé měření bylo opakované 

minimálně 2 krát. Opakovaná měření 2 kroužků po válcování za studena 

a soustružení po TZ ukazuje obr. 8. Porovnání profilů zbytkových napětí po 

soustružení po TZ ukazuje obr. 9. Porovnání profilů zbytkových napětí po kalení je 

zobrazeno na obr. 10. 

 

Obr. 8 Opakovaná měření zbytkových napětí vzorku č. 4 s polotovarem rozválcovaným 

a soustruženým po TZ. 

 

Z hlediska zbytkových napětí je možné vidět výrazný rozdíl v napěťovém stavu 

(profilu) mezi oběma analyzovanými strategiemi jen před tepelným zpracováním. 

Proces soustružení vytváří profil zbytkových napětí, který odpovídá teoretickým 

poznatkům o vlivu geometrie nástroje (především zaoblení řezné hrany a jejího 

opotřebení) - vliv toho, že řezná hrana má jistý poloměr zaoblení zrn, kdy jistá část 

odebírané vrstvy nepřechází do třísky, ale podtéká pod řeznou hranu, kde je 

vystavena deformaci (plastické + elastické). V souvislosti s tím, se bezprostředně na 

povrchu nachází tenká vrstva obsahující tlaková napětí, která poměrně rychle 

přecházejí do tahových. Směr napětí při obrábění je daný třemi základnými aspekty, 

jako jsou: 

 mechanické zatížení (plastické přetvoření) vytvářející příznivá tlaková napětí, 

 tepelné zatížení vytvářející příznivá tahová napětí, 

 změna struktury (oba směry napětí). 

Vznik zbytkových napětí je potom daný tím, že intenzita ať už mechanického, 

anebo tepelného zatížení není stejná ve všech vrstvách pod povrchem. Tento 

gradient se vyrovnává vznikem zbytkových napětí, která zůstávají v povrchu, i když 



 19 

už vnější zatížení nepůsobí. Při obrábění je materiál obrobku vystavený 

kombinovanému mechanickému a také tepelnému zatížení (někdy i v kombinaci se 

strukturními změnami). Výsledný stav napětí (tah anebo tlak) je daný tím, který 

z těchto efektů dominuje, přičemž v různých vrstvách pod povrchem se může 

dominance primárního vlivu měnit. Proto v tenké vrstvě pod povrchem dominují 

tlaková napětí, neboť je zde dominantní mechanický účinek v souvislosti 

s podtékáním materiálu pod řeznou hranu, přičemž v hlubších vrstvách pod 

povrchem je to tepelný účinek. Tahová napětí se vyskytují ve vrstvě do hloubky 

0,07 mm a přecházejí opět do tlakových o velikosti 35 MPa. Tlaková napětí 

v hlubších vrstvách nejsou vytvořeny účinkem procesu soustružení při obrábění 

kroužku, ale jsou indikovány předcházejícím procesem tváření polotovaru za tepla 

u subdodavatele.  

 

Obr. 9 Porovnání profilů zbytkových napětí vzorků č. 2 (polotovar soustružený) 

a 4 (polotovar rozválcovaný), které byly soustruženy po TZ. 

 

Profil zbytkových napětí po rozválcování za studena je v mnohém podobný tomu, 

který vzniká soustružením. V povrchové vrstvě se nacházejí tlaková napětí. Tato 

tlaková napětí se vyskytují v stagnační oblasti viditelné na metalografii. V hlubších 

vrstvách pod povrchem jsou na metalografii dobře viditelná preferenční usměrnění 

feritické matrice ve směru válcování, ale na povrchu v kontaktu obrobku s tvářecím 

nástrojem, je přetvoření matrice odlišné v souvislosti s třením mezi obrobkem 

a nástrojem – stagnační oblast. Proto se v této oblasti vyskytují tlaková napětí 

a v hlubších vrstvách pod povrchem (tam, kde je viditelné zjevné preferenční 

usměrnění matrice) jsou to především tahová napětí, jejichž velikost se stabilizuje na 

100 MPa. Profily zbytkových napětí před TZ ukazují, že po soustružení je gradient 

napětí sice větší (větší tlaková, ale i tahová napětí), ale v hlubších vrstvách pod 

povrchem dominuje efekt odlišného režimu válcování za studena (generujícího 
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tahová napětí magnitudy 100 MPa) a za tepla (generujícího tlaková napětí velikosti 

35 MPa).  

Proces kalení a následného popouštění výrazně eliminuje rozdíly mezi oběma 

strategiemi a také velikost samotných napětí. Při ohřevu na austenitizační teplotu 

a také během výdrže na této teplotě, zbytková napětí na povrchu a také v průřezu 

postupně relaxují a nově vytvořený stav zbytkových napětí je daný režimem 

tepelného zpracování. Zbytková napětí se vytvářejí především při prudkém 

ochlazení do kalicího oleje, avšak jejich velikost je výrazně redukovaná 

následovným popouštěním. Pokud je režim kalení a také popouštění pro obě 

strategie stejný, je také stav zbytkových napětí po kalení a popouštění velmi 

podobný a velikost tahových zbytkových napětí nízká.   

 

Obr. 10 Porovnání profilů zbytkových napětí vzorků č. 5 (polotovar rozválcovaný) 

a 6 (polotovar soustružený).  

 

Výraznější rozdíl v profilu napětí mezi jednotlivými strategiemi není zjevný ani 

po soustružení po TZ. Pro soustružení kalených materiálů jsou charakteristické 

výrazné elastické deformace s ohledem na vysokou tvrdost a omezenou plasticitu 

takového materiálu a také na vysoké mechanické zatížení povrchu při zvýšených 

teplotách v souvislosti s vysokou hodnotou pasivní složky řezné síly. Profil 

zbytkových napětí je proto výrazně odlišný od profilu, který vzniká soustružením 

ocelí ve stavu žíhaném. Profilu zbytkových napětí obvykle dominují výrazná tlaková 

napětí. Na povrchu se můžou nacházet jak tahová, tak také tlaková napětí 

(v závislosti na řezných podmínkách, opotřebení nástroje a jeho geometrie). 

S rostoucí hloubkou pod povrchem do určité hloubky velikost tlakových napětí 

roste, v určité hloubce dosahuje maximum, potom klesá asymptoticky k nule. Pokud 

však na povrchu vznikne bílá vrstva, tak se do profilu zbytkových napětí kromě 

gradientu teploty a deformace promítá také změna struktury. Tenká bílá vrstva na 
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povrchu je potom zodpovědná za tlaková napětí na samotném povrchu, avšak pod 

bílou sekundárně zakalenou vrstvou se nachází tepelně popuštěná oblast obsahující 

tahová napětí, která opět poměrně rychle přecházejí do tlakových napětí v hlubších 

vrstvách. Odlišná historie kroužků před TZ tedy nemá vliv na profil zbytkových 

napětí po soustružení po TZ. Rozhodujícími faktory jsou řezné podmínky 

(především řezná rychlost, opotřebení nástroje a jeho geometrie). Profily 

zbytkových napětí po soustružení po TZ pro obě strategie před TZ jsou v podstatě 

stejné i vzhledem k tomu, že strukturní i napěťový stav po samotném TZ je 

v podstatě velmi podobný, téměř nezávislý na použité strategii, stavu zbytkových 

napětí a také mikrostruktury, který každá strategie vytváří. 

 

Obr. 11 Profily zbytkových napětí vzorků č. 1 s polotovarem soustruženým a broušený před 

TZ. 

 

Obr. 12 Profily zbytkových napětí vzorku č. 3 s polotovarem rozválcovaným a broušený 

před TZ. 
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V případě broušení, tak jak už bylo uvedeno, profily zbytkových napětí indikují 

poměrně nízké tepelné zatížení broušeného povrchu (pro obě strategie) a ukazují to, 

že řezné podmínky (a také další podmínky broušení) jsou zvoleny správně (obr. 11 

a obr. 12). Důležitým aspektem vyplývajícím z opakovaných měření je skutečnost, 

že profily zbytkových napětí po broušení kroužků připravených před TZ strategií 

rozválcování vykazují mnohem menší rozdíl mezi opakovanými měřeními 

v porovnání s kroužky připravenými strategií soustružení. Jak již bylo uvedeno, 

tento aspekt je velmi důležitý z hlediska funkčnosti součástek vzhledem k tomu, že 

superfinišování (pokud by se následně realizovalo) už výrazněji napěťový stav 

nezmění (otázkou zůstává, do jaké míry se do toho promítá samotná výroba 

polotovaru pro soustružení, jako externí faktor související s dodavatelem materiálu 

anebo tepelné zpracování – kalení, uložení kroužků v peci, jejich vzájemná poloha 

a podobně). Při rozválcování je homogenita produkce monitorovatelná a ovlivnitelná 

během samotné výroby. Vytvoření stagnační zóny po rozválcování se do finální 

kvality povrchu nijak nepromítá vzhledem k tomu, že tato vrstva se po TZ odstraní 

buď soustružením anebo broušením. Rozhodující je stav vrstev hlouběji pod 

povrchem. Stejně tak proces soustružení před TZ jako takový výraznější vliv na 

kvalitu, a s ní související funkčnost, nemá. Vrstva vytvořená podtékáním materiálu 

obrobku pod řeznou hranu se stejně tak odstraní v následujících operacích. Příčiny 

rozdílů tak, jak je ukazují obr. 5.11 a obr. 5.12 je potřebné hledat v rozdílech jednak 

charakteru martenzitu, ale především v jeho homogenitě, ať už v rámci jednoho 

kroužku, ale hlavně v rámci dané výrobní série. Pokud rozválcování určitým 

způsobem zhomogenizuje výrobní dávku, rozdíly na kroužcích po soustružení je 

potřeba hledat pravděpodobně buď: 

 už na straně dodavatele polotovaru, kde vyplývají z nehomogenity struktury 

v rámci dodávaného materiálu (rozdíly mezi tyčemi, resp. v rámci tyče, její 

střed x konec, apod.), 

 už zmiňované tepelné zpracování (to je sice společné pro rozválcované 

i soustružené kusy, ale na druhé straně rozválcované kroužky mohou být 

méně citlivé na oscilaci podmínek kalení v porovnání se soustruženými 

kroužky). 
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4.3 ANALÝZA MORFOLOGIE POVRCHU A PODPOVRCHOVÉ 

VRSTVY POMOCÍ SEM 

Studium morfologie povrchu a podpovrchové vrstvy všech obrobených vzorků 

bylo provedeno pomocí elektronové mikroskopie. Pro zobrazení byl ve všech 

případech využit detektor sekundárních elektronů (SE), přičemž vzorky byly vždy 

studovány při zvětšení 1000x a následně 2000x. Dále byla provedena analýza 

chemického složení pomocí energiově-disperzního detektoru rentgenového záření 

(EDX), jímž byl mikroskop vybaven.  

Morfologie jednotlivých vzorků byla velice odlišná. Je zřejmý rozdíl mezi 

jednotlivými dokončovacími technologiemi po TZ (broušení a soustružení) a také 

v technologiích použitých před tepelným zpracováním (soustružení a rozválcování). 

Porovnáme-li broušené vzorky po TZ (vzorek č. 1 a 3), jeví se morfologie vzorku 

s rozválcovaným polotovarem hladší bez výrazných stop po odebírání materiálu 

jednotlivými zrny brousicího kotouče. Porovnáme-li soustružené vzorky po TZ 

(vzorek č. 2 a 4), jeví se morfologie vzorku s rozválcovaným polotovarem zobrazená 

na obr. 13, opět výrazně spojitější a nejsou na ní patrné téměř žádné stopy po 

nástroji. Diametrálně odlišnou morfologii mají vzorky č. 5 a 6, které po tepelném 

zpracování nebyly žádným způsobem obrobeny, nicméně se mezi sebou také 

výrazně liší. Povrch pouze rozválcovaného vzorku je tvořen jednolitou vrstvou bez 

jakýchkoliv stop po nástroji, zatímco pouze soustružený povrch je tvořen povrchově 

rozpraskanou vrstvou materiálu, která se viditelně vydroluje. Stopy po předchozím 

soustružení jsou na povrchu stále zřetelné.  

Podpovrchové vrstvy, které byly zkoumány v příčném řezu, nevykazují žádnou 

známku defektů v podobě trhlin nebo jiných a jsou zcela homogenní. Analýza 

chemického složení EDX provedená na všech vzorcích nevykazuje přítomnost 

žádného nástrojového materiálu. Pouze u vzorků č. 5 a 6 bez technologické operace 

po TZ došlo k výrazné kontaminaci kyslíkem a uhlíkem.  
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Obr. 13 Morfologie povrchu a podpovrchová vrstva včetně EDX pro vzorek č. 4 

s polotovarem rozválcovaným a soustružený po TZ (a,c) morfologie povrchu při zvětšení 

1000x a 2000x, (b,d) příčný řez vzorkem při zvětšení  1000x a 2000x, (e) analýza EDX 

povrchu zobrazeného za c. 
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4.4 ANALÝZA TOPOGRAFIE POVRCHU 

Topografie obrobeného povrchu je velmi pečlivě zkoumána a posuzována, 

protože na ní závisí požadovaná funkčnost vyrobené součásti. Pro komplexní 

posouzení topografie je nezbytné vyhodnocovat více parametrů nežli pouze ten 

nejpoužívanější, kterým je průměrná aritmetická úchylka povrchu Ra. Z toho 

důvodu byly v tomto experimentu vyhodnocovány 2 parametry objemu 

nevyplněného materiálem a 2 parametry objemu materiálu, 3 parametry základního 

profilu, 3 profilové parametry a 3 jejich plošné ekvivalenty, které zajišťují 

kvantitativní hodnocení plochy všemi technicky významnými směry. Parametry 

objemu nevyplněného materiálem byly materiál nevyplněný objemem údolí na 

povrchu s omezenou stupnicí (Vvv) a materiálem nevyplněný objem jádra na 

povrchu s omezenou stupnicí (Vvc). Parametry objemu materiálu byly objem 

vrcholů materiálu na povrchu s omezenou stupnicí (Vmp) a objem jádra materiálu 

na povrchu s omezenou stupnicí (Vmc). Vyhodnocované parametry základního 

profilu byly průměrná aritmetická úchylka základního profilu (Pa), největší výška 

základního profilu (Pz) a průměrná kvadratická úchylka základního profilu (Pq). 

Parametry vyhodnocované profilovou metodou byly průměrná aritmetická úchylka 

profilu drsnosti (Ra), největší výška profilu drsnosti (Rz) a průměrná kvadratická 

úchylka profilu drsnosti (Rq). Plošnou metodou byly vyhodnoceny parametry 

aritmetický průměr výšky omezené stupnice povrchu (Sa), maximální výška 

omezené stupnice povrchu (Sz) a základ průměrné výšky čtvercem omezené 

stupnice povrchu (Sq). Topografie povrchu byla studována pomocí bezdotykového 

3D profilometru Taylor Hobson Talysurf CCI Lite dle odpovídající normy plošné 

parametry ISO 25178-2, profilové a parametry základního profilu ISO 4287. 

Naměřená data byla následně zpracovávána v softwaru TalyMap Gold, který 

umožňoval vytvoření 2D a 3D modelu analyzovaného povrchu.  

Všechny parametry byly vyhodnoceny na 1024 profilech jediné vyhodnocovací 

délky lr = 0,8 mm získané z povrchu po aplikaci S-filtru a F-operace (S-F) měření 

provedených s objektem 20x. Pro měření bylo zvoleno 5 náhodných míst na každém 

vzorku a následně vytvořen průměr těchto hodnot.  

Analýza topografie povrchu byla realizována na površích (po operacích), které 

potenciálně mohou být finálními povrchy, tedy poslední operací vytvářející povrch, 

který bude vystaven reálnému zatížení v praxi. Jedná se tedy o povrchy po 

soustružení po TZ a broušení. Tato kapitola, kromě porovnání strategií soustružení 

a rozválcování před TZ, prezentuje také porovnání soustružení po TZ a broušení. 

Porovnání soustružení po TZ a broušení je určitým způsobem problematické 

vzhledem k tomu, že obě operace mohou být ovlivněny velkým počtem 

proměnných, které následně ovlivňují nejen topografii povrchu. V této studii je však 

porovnání realizováno na povrchu za podmínek, jaké jsou obvykle používány 

v podmínkách výrobců valivých ložisek.  

Křivka nosného podílu pro objemové parametry a ne ty profilové byla zvolena 

z důvodu vyšší vhodnosti posuzování povrchu ložiskových kroužků. Křivka 

popisuje vhodnost topografie povrchu k ulpívání maziv a také množství výstupků, 
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které budou v průběhu styku s jiným dílem rychle odstraněny - opotřebení povrchu. 

Právě množství maziva, které na povrchu kroužku může ulpět, je velmi důležitý 

parametr pro jeho posuzování. Z níže uvedených obrázků je jasně viditelný rozdíl 

mezi vzorky kroužků, které byly soustruženy po TZ a broušeny. Nejlépe budou 

ulpívat maziva na površích, které byly soustruženy po tepelném zpracování, tedy 

vzorky č. 2 a 4 (obr. 14). 

 
Obr. 14 Topografie povrchu a její vyhodnocení pro vzorek č. 4 s polotovarem 

rozválcovaným a soustružený po TZ (a) 3D reliéf povrchu, (b) křivky 

jednotlivých profilů v řezu, (c) křivka nosného podílu pro parametry objemu, 

(d) vyhodnocené parametry topografie povrchu. 
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Na obrázku 15 bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých parametrů topografie 

povrchů všech vyrobených vzorků. Nejnižších hodnot všech studovaných parametrů 

bylo dosaženo u vzorků č. 2 a 4, jejichž dokončovací operací bylo soustružení po 

tepelném zpracování. Na těchto dvou vzorcích současně také bude nejlépe ulpívat 

mazivo, což je pro ložiskové kroužky velmi důležité. Budeme-li posuzovat pouze Ra 

parametr, tak nejnižší hodnoty tohoto parametru bylo dosaženo u vzorku č. 4 

(polotovar rozválcovaný a soustružený po TZ), a to 0,14 µm. Naopak nejvyšších 

hodnot většiny studovaných parametrů bylo dosaženo u vzorků č. 5 a 6, které byly 

pouze soustruženy či rozválcovány před TZ, ale nebyla na nich provedena žádná 

dokončující operace. 

 
Obr. 15 (a-c) vyhodnocené jednotlivé parametry topografie pro experimentální 

vzorky. 

3D reliéf obrobených povrchů byl dále analyzován semikontaktní technikou 

AFM, která je založena na detekci změn interakčních sil mezi hrotem a povrchem 

obrobku se změnou vzdálenosti hrotu od povrchu. Měření bylo provedeno v módu 

Scanasyst a použitým hrotem o poloměru 0.65 µm. Vyhodnocovaná plocha měla 

rozměr 15x15 µm a je pro jednotlivé vzorky znázorněna na obrázku 16. Tento detail 

topografie by měl ze všech použitých zobrazovacích metod nejpřesněji popisovat 

tvarové charakteristiky na povrchu jednotlivých kráterů, protože tato technika 

analýzy umožňuje pozorování na úrovni atomů. AFM analýza však neumožňuje 

studium reálné barvy povrchu, proto byl použit ke znázornění výškových rozdílů 

barevný filtr. Dále nebylo možné takto zobrazit povrchy vzorků č. 5 a 6, které 

nebyly obrobeny žádnou dokončovací technologii, protože jejich povrch vykazoval 

přílišné výškové rozdíly a měřicí hrot by jimi byl zlomen. 
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Obr. 16 3D reliéf povrchu jednotlivých vzorků získaný pomocí AFM (a) vzorek 

č. 1 polotovar soustružený a po TZ broušený, (b) vzorek č. 2 polotovar 

soustružený a po TZ soustružený, (c) vzorek č.3 polotovar rozválcovaný a po TZ 

broušený, (d) vzorek č.4 polotovar rozválcovaný a po TZ soustružený. 
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4.5 VÝROBA A ANALÝZA TEM LAMELY 

Výroba lamel ze vzorků č. 1 (polotovar soustružený a broušený po TZ) 

a 2 (polotovar soustružený a soustružený po TZ) probíhala pomocí iontového 

svazku, lokalizované depozice a elektronového svazku a byla určena ke studiu 

v transmisním elektronovém mikroskopu (TEM). Vyrobeny byly pouze 2 lamely, 

protože náklady na jejich výrobu a následnou analýzu jsou relativně vysoké. Obecně 

se výroba skládá ze 4 základních kroků. Je to depozice ochranné vrstvy, vytvoření 

hrubé lamely pomocí iontového svazku, přemístění na měděný držák a finálního 

ztenčení. Depozice ochranné vrstvy slouží k ochraně materiálu lamely ve zvolené 

oblasti před iontovým poškozením v průběhu celého výrobního procesu. K depozici 

prvních 0,2 µm platiny byl použit systém indukované depozice elektronovým 

svazkem (EBID). Zbývající 2 µm byly nadeponovány pomocí fokusované 

indukované depozice elektronovým svazkem (FEBID). Výhodou uhlíku oproti 

platině je jeho vyšší odolnost vůči odprašování. V druhém kroku byl okolo ochranné 

vrstvy vytvořen pomocí iontového svazku oboustranný příkop o velikosti 12x20x24 

µm. Poté byla díky změně náklonu vzorku lamela podřezána a připravena na přenos. 

K přenosu je zapotřebí tenký wolframový nanomanipulátor, na který je pomocí 

FIBID připevněna lamela před uvolněním. K uvolnění lamely od základového 

materiálu byl opět využit iontový svazek.  Ve třetím kroku byla lamela pomocí 

nanomanipulátoru a FIBID připevněna k měděnému držáku. V posledním kroku 

byla lamela užitím změny úhlu o ±2 stupně a iontového odprašovaní ztenčena 

z počátečních 2 µm na finální 0,2 µm. Kontrola tloušťky lamely byla provedena 

pomocí skenovacího transmisního detektoru (STEM). Na obrázku 17 je zobrazen 

celý proces výroby lamely. 
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Obr. 17 (a) lokalizace místa, (b, c) depozice platiny, (d) depozice uhlíku, (e ,f) 

vyhloubení oboustranného příkopu, (g) podřezaní lamely pod náklonem, (h) 

odřezání jedné strany lamely, (ch) připevnění nanomanipulátoru pomocí FEBID, 

(i) uvolnění lamely, (j) lamela na měděném držáku, (k) snímek lamely z STEM 

detektoru. 

 

První provedenou analýzou v obou dvou případech bylo studium dopadu obrábění 

pomocí soustružení nebo broušení na krystalografickou strukturu studovaného 

materiálu na povrchové (obr. 18 (a, b)) a podpovrchové úrovni (obr. 18 (c, d)). 

Z porovnání povrchových difrakčních obrazců je patrné, že v obou dvou případech 

došlo ke změně krystalické struktury z polykrystalické na částečně amorfní. Rozdíl 

mezi krystalickou a amorfní vrstvou se projevuje změnou výsledného zobrazení. 

Amorfní vrstva se vyznačuje spojitými kruhy. Oproti tomu polykrystalická 

jednotlivými tečkami. Kromě částečné amorfizace je zřejmé, že obrábění pomocí 

broušení mělo větší amorfizační účinek než soustružení. Z porovnání 

podpovrchových vrstev v difrakčním režimu je patrné, že se jednalo 

o polykrystalický materiál s velmi malými zrny. Určitou míru pravidelnosti 

v pozorovaném difrakčním obrazci podpovrchové vrstvy na obráběném vzorku lze 

pravděpodobně vysvětlit jako signál od jednoho dominujícího polykrystalu. Z tohoto 
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důvodu se jednotlivé difrakční obrazce shodují pouze v polykrystalickém charakteru 

a ne v celkové polykrystalické orientaci. 

 
Obr. 18 (a) difrakční obrazec povrchu vzorku č. 1 (polotovar soustružený 

a broušený po TZ), (b) difrakční obrazec povrchu vzorku č. 2 (polotovar 

soustružený a soustružený po TZ), (a) difrakční obrazec povrchové vrstvy vzorku 

č. 1 (polotovar soustružený a broušený po TZ), (b) difrakční obrazec povrchové 

vrstvy vzorku č. 2 (polotovar soustružený a soustružený po TZ). 

 

Lokální analýza chemického složení a studium lamel z hlediska krystalografie 

proběhlo v transmisním elektronovém mikroskopu. Vhledem ke stejnému 

chemickému složení stačilo provést lokální chemickou analýzu pouze lamely ze 

vzorku č. 1 (polotovar soustružený a broušený po TZ). K lokální analýze 

chemického složení byly provedeny 2 skeny, což je patrné z obrázku 19. První sken 

byl zaměřen na celkové chemické složení lamely. Druhý sken analyzoval oblast 

s chromovými částicemi, které se vyskytovaly s tmavými částicemi korelujícími 

s výskytem dusíku v celkovém skenu. Z druhého měření lokálního chemického 
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složení je patrné, že chromové částice byly dále navázány atomy kyslíku a dusíku. 

K navázání mohlo dojít buď v pruběhu výroby nebo z atmosféry po vytvoření lamel. 

Složení tmavých částic na snímku zkoumané oblasti bylo identifikovano jako nitrid 

křemíku. 

 
Obr. 19 Vyrobená lamela ze vzorku č. 1 a dvě oblasti zkoumání pro analýzu 

chemického složení. 

 

 

5 ZÁVĚRY 

Tato práce byla detailně zaměřena na analýzu funkčních ploch ložiskových 

kroužků v souvislosti s technologií jejich výroby. Jako základní technologické 

procesy byly zvoleny technologie rozválcování a soustružení před TZ, broušení 

a především soustružení po tepelném zpracování. Součástí práce bylo provedení 

komplexní rešeršní studie dané problematiky zaměřující se především na nové 

technologie při výrobě ložisek a studium jakosti obrobených ploch.  

Předmětem experimentální části této práce bylo zkoumání vlastností povrchů 

zkušebních vzorků, přičemž bylo dosaženo následujících závěrů: 
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 analýza mikrostruktury v příčném řezu vzorku neprokázala výrazné rozdíly 

mezi soustruženými a broušenými vzorky, pouze v případě těch broušených 

se na povrchu nacházela poměrně tenká tepelně popuštěná oblast, 

 studium mikrotvrdosti experimentálních vzorků nepřineslo žádné viditelné 

rozdíly v tvrdosti v závislosti na vzdálenosti od povrchu, 

 rozdíl ve zpracování polotovaru před TZ (soustružení nebo rozválcování) 

nemá významný vliv na profil zbytkových napětí po soustružení po TZ, 

v případě broušení po TZ profily zbytkových napětí indikovaly poměrně nízké 

tepelné zatížení broušeného povrchu (shodně pro soustružení i rozválcování 

před TZ) což znamená, že řezné podmínky byly zvoleny správně, 

 ze studia morfologie povrchu pomocí SEM vyplývá, že soustružené vzorky po 

TZ (vzorek č. 2 a 4) mají morfologii výrazně hladší než vzorky broušené 

a nejsou na ní patrné téměř žádné stopy po nástroji, 

 v povrchové ani podpovrchové vrstvě vzorků nebyly studovány žádné defekty 

v podobě trhlin, 

 nejnižších hodnot zkoumaných parametrů topografie povrchu bylo dosaženo 

u vzorků soustružených po TZ, přičemž i na těchto vzorcích bude nejlépe 

ulpívat mazivo, 

 po broušení jsou (Barkhausenův šum) BN hodnoty rozloženy rovnoměrněji na 

kroužcích po rozválcování před TZ v porovnání se strategií soustružení před 

TZ, dále také BN hodnoty po broušení jsou porovnatelné s hodnotami po TZ, 

což indikuje nízké tepelné zatížení povrchu při broušení, v případě 

soustružení po TZ jsou BN hodnoty vyšší v porovnání se stavem po tepelném 

zpracování, 

 alternativní metoda rentgenové difraktometrie (XRD) rámcově potvrdila 

výsledky měření Barkhausenova šumu, 

 na základě analýzy TEM lamely je zřejmé, že dokončovací operace broušení 

mělo větší amorfizační účinek než soustružením po TZ. 

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že dokončovací technologie soustružení 

po tepelném zpracování může dosáhnout srovnatelných či lepších výsledků než 

broušení, a to především z hlediska integrity povrchu. Vliv operací před TZ 

(soustružení nebo rozválcování) na výsledné vlastnosti funkčních ploch ložiskového 

kroužku nebylo možné zcela zhodnotit, neboť v mnoha analýzách tato předchozí 

operace nehrála významnější roli. 
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ABSTRAKT 

Disertační práce je zaměřena na problematiku technologie výroby ložisek. Cílem 

práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu technologických procesů na vlastnosti 

funkčních ploch vnějšího ložiskového kroužku. Jako základní technologické procesy 

byly vybrány technologie rozválcování, broušení a soustružení. Předmětem 

zkoumání integrity povrchu na zkušebních vzorcích je měření a analýza jakosti 

obráběných ploch a zbytkového napětí v povrchových vrstvách ložiskových 

kroužků. Porovnání je provedeno ve vazbě na předchozí operace – rozválcování, 

soustružení a broušení. 

  

ABSTRACT  

The dissertation is focused on the bearing production technology issues. The aim 

of the thesis is to investigate and evaluate the influence of the technological 

processes on properties of the functional surfaces of an outer bearing ring. The 

development, rolling, grinding and turning have been selected as basic technological 

processes. The subject of the surface integrity research on test samples is the 

measurement and analysis of the quality of the machined surfaces and residual 

stresses in the surface layers of the bearing rings. The comparison is made in 

relation to the previous operations - rolling, turning and grinding. 


