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1  ÚVOD 

Přesto, že výhody valivého kontaktu byly známy již ve starém Egyptě, valivé 

ložisko pro hřídele navrhl až téměř o 2000 let později Leonardo da Vinci. Ještě 

dlouho poté však nebyl znám dostatečně přesný způsob pro jejich výrobu. Koncem 

19. století byly položeny teoretické základy kontaktního namáhání u valivých 

ložisek prof. Striebeckem, který vycházel z teoretických prací H. Hertze pro kontakt 

pružných těles. Valivá ložiska byla již před rokem 1900 vyráběna řadou firem a od 

jejich prvního většího uplatnění u šicích strojů v 19. století až  do dnešní doby 

prodělala dlouhý konstrukční a materiálový vývoj. Průmyslová výroba valivých 

ložisek byla zahájena ve Švédsku, které položilo základy teorii únosnosti valivých 

ložisek (Palmgren, Lundberg), přičemž i v současnosti je lídrem na světovém trhu 

valivých ložisek. V Československu byla výroba těchto strategicky důležitých 

strojních dílů rozvíjena teprve po 2. světové válce. Do té doby mělo zvládnutou 

výrobu jen několik vyspělých států. 

Ke standardním kuličkovým ložiskům byla postupně vyvinuta a zavedena výroba 

dalších druhů ložisek, válečkových, kuželíkových, ložisek s možností naklápění, jak 

kuličkových tak soudečkových a další druhy speciálních typů. Použití ložisek se 

rozšířilo od miniaturních rozměrů v řádu milimetrů až do průměru několika metrů. 

Všechny druhy ložisek s čárovým stykem prodělaly z hlediska konstrukce dlouhý 

vývoj. Původní konstrukce plného styku po celé délce valivých těles byla namáhána 

velkými kluznými pohyby valivých ploch vůči sobě. Vyžadovala dokonalé mazání 

a ložiska nesměla být přetěžována, a to ani krátkodobě. Řešením se staly separátory 

použité jako samostatné mosazné nebo ocelové klece, které musely odolat silovému 

namáhání a opotřebení. Postupně byly konstrukce těchto ložisek optimalizovány 

změnou stykových poměrů vypouklým tvarem oběžných drah kroužků nebo 

valivých těles. Dnes převažují konstrukce s logaritmickým průběhem tvaru 

oběžných drah. Touto optimalizací se podařilo zamezit koncentraci napětí na 

hranách valivých těles, snížit prokluzy a energetické ztráty vznikající rozdílnou 

rychlostí odvalování, optimalizovat rozložení a velikost kontaktních napětí. Pro 

návrh valivých kontaktů se dnes běžně používají metody počítačové simulace 

napěťových poměrů například metodami konečných prvků. V posledních 20 letech 

dosáhla technologie rozválcování za studena značného technologického pokroku 

a pozitivních výsledků. Tyto pak byly aplikovány v ložiskové výrobě hlavně s cílem 

úspory vstupního materiálu. Hlavní světový výrobci SKF a FAG tyto technologie 

běžně používají a v současné době se orientují na vývoj rozválcování za polotepla. 

Ve střední Evropě tyto technologie nejsou zatím masivně aplikovány tak, jako 

u předních světových výrobců ložisek. 

  



 6 

2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je optimalizovat vybrané technologické procesy výroby 

ložiskových komponent, které mají významný vliv na jejich způsobilost a na 

celkovou efektivnost výroby. Pro účely disertační práce byl analyzován vybraný 

ložiskový komponent – vnější kroužek S1.Tato práce by měla přispět k rozšíření 

znalostí o komplexním technologickém procesu výroby ložiskového kroužku, a to 

od volby polotovaru až po dokončovací technologie. Postup řešení se bude skládat 

z následujících kroků: 

 analýza současného stavu, 

 výroba zkušebních vzorků experimentu, 

 analýza technologie rozválcování polotovarů za polotepla a její vliv na 

úchylku tvaru v porovnání s rozválcováním za studena, 

 analýza technologické operace hrubovací broušení, která bude 

porovnávat úchylku tvaru před a po hrubovacím broušení polotovarů 

vyrobených rozválcováním za studena, za polotepla a soustružených 

před TZ, 

 zjištění opotřebení nástroje z KNB pro různé řezné rychlosti, který je 

používán pro soustružení po tepelném zpracování, 

 studium dynamiky procesu soustružení po tepelném zpracování včetně 

analýzy jednotlivých složek řezné sily a silového působení, 

 ekonomické porovnání a optimalizace procesů, vyhodnocení 

experimentů, 

 vyhodnocení výsledků. 

Tyto kroky byly realizovány u evropského výrobce valivých ložisek. Pro měření 

a výrobu zkušebních vzorků byly využity provozy Obrobny. Následné zkoumání 

a vyhodnocení přesnosti vyrobených vzorků bylo prováděno ve spolupráci s útvarem 

jakosti výrobního závodu, který disponuje digitálním 3D měřicím zařízením Prismo 

Navigátor 10 Ultra výrobce Carl Zeiss. 

Ekonomické hodnocení výsledků optimalizace bylo provedeno na základě 

výstupu z informačního systému výrobce a byly porovnávány na úrovni vlastních 

nákladů výroby. 

 

3  LOŽISKA –VHODNÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 

VÝROBY 

Pohyblivé části strojních zařízení zahrnují relativní posuvné nebo valivé pohyby. 

Příkladem relativního pohybu jsou lineární kluzné pohyby (např. v obráběcích 

strojích), zatímco rotační pohyby jsou generovány například v kolech motorových 

vozidel. Většina ložisek je použita k podpoře rotačních hřídelí ve strojích. Tření 

dvou těles, které jsou zatíženy normálovou silou (ve směru normály ke kontaktní 
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oblasti) generuje ztráty energie o tření a opotřebení. Hlavním účelem ložisek je 

snížit ztráty způsobené třením. Jejich konstrukce však není snadná, protože je třeba 

zohlednit mnoho aspektů, aby jejich chod byl co nejméně poruchový a nedocházelo 

k jejich častému selhání. 

Výběr vhodného typu ložiska pro jednotlivé aplikace je nezbytný pro dosažení 

spolehlivého provozu strojního zařízení. Většina údržbářských prací ve strojích se 

týká mazání nebo výměny poškozených či opotřebovaných ložisek. Volba vhodného 

typu ložiska je velmi důležitá a přispívá k minimalizaci rizika předčasného selhání 

při opotřebení nebo únavě, čímž je zajištěna dostatečná životnost ložisek. Existují 

další aspekty týkající se výběru, například bezpečnost, a to zejména v oblasti 

leteckého průmyslu. Také náklady jsou vždy důležitou úlohou při výběru ložisek - 

technolog by měl zvážit nejen počáteční cenu ložiska, ale i náklady na údržbu 

a případné ztráty z prostojů výroby po celou dobu životnosti stroje. 

Během minulého století rostl zájem o výzkum tření, opotřebení různých 

konstrukcí ložisek, maziv a materiálů. Tato vědecká disciplína, nazvaná Tribologie, 

se týká tření, mazání a opotřebení interakčních ploch v relativním pohybu. Cíle 

základního výzkumu v tribologii jsou zaměřené na konstrukce ložisek, snížení tření 

a opotřebení. Toto úsilí vedlo k významnému pokroku v technologii ložisek 

v minulém století. Výrazné zlepšení se projevilo zejména v mazání, ložiskových 

materiálech a zavedením valivých ložisek a ložisek kluzných. Zlepšení technologie 

ložisek vedlo ke snížení tření, opotřebení a nákladů na údržbu, stejně jako k delšímu 

životnímu cyklu stroje. 

Prvním krokem v procesu návrhu ložiska je výběr typu. Ve většině průmyslových 

odvětví existuje tradice týkající se typu ložisek používaných v jednotlivých strojích. 

Nicméně, technolog by měl sledovat současný vývoj ložisek, protože v mnoha 

případech může být volba nového typu přínosná. Každý typ ložiska může být 

navržen v mnoha různých provedeních a mohou být vyrobeny z různých materiálů. 

Ložiska je možné rozdělit dle působící síly na radiální (síla působí kolmo na osu 

rotace) a axiální (síla působí v ose rotace). Dále je možné rozdělení dle principu, kdy 

rozeznáváme: 

 kluzná – dělená a nedělená, 

 valivá – kuličková, válečková, jehlová, kuželíková, soudečková a toroidní. 

Dle mazání je možné kluzná ložiska dále rozdělit na hydrodynamická 

a hydrostatická. Podstatou hydrodynamického mazání je tvorba mazacího filmu 

v důsledku rotace zatíženého hřídelového čepu, naopak u hydrostatického způsobu 

je mazací vrstva vytvářena pomocí vnějšího zdroje tlaku (zubovým čerpadlem) [1].  

Dalším speciálním typem jsou elektromagnetická ložiska (patentováno roku 1975 

panem Bodenem a kolektivem [2]), která nalézají uplatnění v unikátních aplikacích. 

Jejich koncepce spočívá v tom, že magnetickou sílu používáme k podpoře zatížení 

ložiska, přičemž elektromagnety jsou umístěny na straně ložiska (statorového 

hřídele). Aktivní kontrola zpětné vazby udrží pohyblivý čep bez jakéhokoli kontaktu 
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s ložiskem. Výhodou je to, že mezi kluznými plochami není žádný kontakt, takže 

opotřebení je zcela vyloučeno (za působení magnetické levitace). Nicolsky [3] ve 

své studii popisuje supravodivý / elektromagnetický hybridní systém ložisek. Tento 

systém se skládá z tažného supravodivého magnetického ložiska a dvou radiálních 

aktivních elektromagnetických ložisek. Axiální ložisko bylo navrženo s použitím 

permanentních magnetů NdFeB, které levitují na sadě supravodivých monolitů 

z YBCO. Použití tohoto supravodivého axiálního ložiska a aktivních ložisek pro 

radiální polohování rotoru bylo testováno na zcela levitujícím vertikálním hřídeli 

v indukčním stroji. Testy byly úspěšné při dosažení řízené levitace až do 

6 300 ot·min
-1

.  

 

3.1 MATERIÁLY PRO VALIVÁ LOŽISKA 

Celosvětově nejpoužívanějším materiálem pro výrobu standardních valivých 

ložisek je ocel jakosti dle ČSN 41 4109. Je široce používána jak pro výrobu 

kroužků, tak i valivých elementů a obvykle bývá kalena na tvrdost 65 HRC. Obecně 

platí, že oceli s obsahem uhlíku nad 0,8% v kombinaci s méně než 5% jiných slitin 

jsou typu nadeutektoidního a je možné je zcela prokalit. Velká ložiska s velkým 

průměrem kroužků jsou však vyrobená z ocelí vhodných pouze pro kalení 

povrchové vrstvy [4]. Tímto materiálem je široce používaná ocel 18CrMo4 

s chemickým složením v hmotnostních procentech dané normou 0,18 % C, 0,4 % 

Cr, 0,4 % Mn, 0,15 % Si, 0,08 % Mo. Oceli vhodné k povrchovému kalení 

s obsahem uhlíku menším než 0,8 % jsou podeutektoidního typu. Výhodou 

povrchově kalených ocelí je, že jsou méně křehké, protože pouze povrch je tvrdý 

a vnitřní průřez zůstává poměrně měkký. Valivá ložiska vyrobená z těchto dvou 

typů ocelí mohou být používána pouze při nízkých teplotách, a to konkrétně do 

177 °C [5,6]. Dalším materiálem vhodným pro výroby valivých ložisek určených do 

korozních prostředí je korozivzdorná ocel X105CrMo17. Ocel neobsahuje nikl 

a může být tepelně zpracována na tvrdost 60 HRC. Hlavní nevýhoda této oceli ve 

srovnání s ČSN 41 4109 je její kratší doba únavy. Z toho důvodu (především pro 

těžká zatížení) se používá pouze tam, kde neexistuje jiný způsob, jak účinně ochránit 

ložisko před korozí [7]. Pro určité aplikace je možné kombinovat vlastnosti 

odolnosti proti korozi a vysoké odolnosti proti únavě použitím chromovaných 

povlaků ložiska ze standardní oceli ČSN 41 4109. Těmito povlaky se ve své studii 

zabýval Bobzin [8], který zkoumal, zda povlaky nanášené odpařením z pevné fáze 

(PVD) jsou schopny působit proti opotřebení a snížení tření. Ve své studii zkoumal 

N povlak (Crx, Al1-x), jeden se sloupcovou strukturou a druhý s jemnozrnnou 

strukturou. Ukázalo se, že PVD povlaky jsou schopny výrazně snížit tření především 

u axiálních valivých ložisek, a to především povlak s jemnozrnnou strukturou.  

Pro aplikace při vyšších teplotách nebo pro letecký průmysl jsou pro ložiska 

používány vysoce legované oceli, které udržují požadovanou tvrdost při vysokých 

teplotách. Příkladem takového materiálu je molybdenová ocel AISI M-50 (chemické 

složení dané normou v hmotnostních procentech - 0,8 % C, 4 % Cr, 0,1 % Ni, 

0,25 % Mn, 0,25 % Si, 4,25 % Mo) vyvinutá v roce 1950, která se používá pro 
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valivá ložiska v leteckých aplikacích. Kromě toho má využití i pro průmyslové 

aplikace v prostředích pracujících za zvýšené teploty až do 315 °C. AISI M-50 je 

ocel vhodná ke kalení, protože má relativně vysoký obsah uhlíku. Tento materiál 

představoval významné zlepšení únavové životnosti ve srovnání s dřívějšími 

ocelemi [11,12]. Během osmdesátých let byl vyvinut a zaveden do 

vysokorychlostních leteckých aplikací materiál M-50NiL (chemické složení dané 

normou v hm. % - 0,15 % C, 4 % Cr, 3,5 % Ni, 0,15 % Mn, 1 % V, 4,0 % Mo), 

jehož mikrostruktura spolu s tvrdostí je znázorněna na obrázku 3.1. Ocel M50NiL je 

povrchově tvrzená, má měkčí jádro a je méně křehká než původní ocel AISI M-50. 

Dále zde byla zlepšena lomová houževnatost, odolnost proti únavě a odolnost proti 

nárazu. Z tohoto důvodu M50NiL postupně nahrazuje AISI M-50 jako materiál pro 

ložiska tryskových motorů v letadlech [9,10].  

Bhattacharyya [13] v rámci své studie provedl zrychlené zkoušky valivé kontaktní 

únavy na ložiskové ocelové M-50 NiL (obrázek 1) za použití zkušebního tilometru 

s vysokou úrovní kontaktního napětí 5,5 GPa. Výsledky ukázaly velké množství 

plastických deformací pod kontaktním povrchem prostřednictvím stupňování 

v důsledku valivé kontaktní únavy. Zdá se, že celá zóna plastické deformace 

(obrázek 2) je ovládána čtyřmi hlavními stresovými stavy, které přispívají k vývoji 

těchto lokací během kontaktní únavy. 

U kuličkových ložisek je velmi důležitá odolnost proti korozi. Korozivzdorná ocel 

DD400 byla vyvinuta pro přesná miniaturní valivá ložiska, přičemž její odolnost 

proti korozi je kombinovaná s adekvátní tvrdostí, což bylo dosaženo zvýšením 

množství rozpuštěného chrómu v materiálu. Korozivzdorné oceli však mají sníženou 

mez únavy, a proto jsou aplikovány pouze pro lehká ložiska [5].  
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Pro valivé elementy ložisek je také možné použít jako materiál keramiku. Tento 

materiál bylo možné použít až po objevu výroby izostatického lisování za studena, 

který podstatně zlepšil strukturu keramiky, nejčastěji pro tento účel užívané Si3N4. 

Nejdůležitějšími vlastnostmi nitridu křemíku, které ho činí vhodným pro valivá 

ložiska, jsou vysoká únavová odolnost, relativně vysoká houževnatost a dobrá 

odolnost proti opotřebení u vysoce zatížených ložisek. Většina aplikací používá jako 

materiál pro valivé prvky nitrid křemíku, přičemž samotný kroužek je vyroben 

z oceli. Takové ložisko je označováno jako hybridní. Keramické válcovací prvky 

mají vysoký elektrický odpor, což je důležité v elektromotorech a generátorech. 

Nicméně nejdůležitější výhodou užití nitridu křemíku pro valivé prvky je jeho nízká 

hustota. Specifická hustota nitridu křemíku je 3,21 g/cm³ [14] ve srovnání 

s hodnotou oceli, která je 7.8 g/cm³. 

Mnoho experimentů potvrdilo, že hybridní ložiska mají delší únavovou životnost 

než při použití ocelových válcovacích prvků z oceli M-50. Při velmi vysokých 

rychlostech je zlepšení v únavové životnosti hybridních ložisek z nitridu křemíku 

ještě výraznější kvůli nižší hustotě, která snižuje odstředivé síly. Nitrid křemíku je 

velmi tvrdý a má mimořádně vysokou pevnost v tlaku, ale pevnost v tahu je nízká. 

 

Obr. 1 (a) mikrostruktura na povrchu oceli M-50 NiL, (b) tvrdost v závislosti na 

hloubce od povrchu materiálu, (c) mikrostruktura 2,5 mm pod povrchem [13]Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. 
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Nízká pevnost v tahu je velkým problémem pro montáž kroužků na ocelové hřídele, 

ale hybridní ložiska mají ocelové kroužky, takže tento problém je vyloučen. 

Hybridní ložiska jsou široce používána pro přesné aplikace včetně obráběcích strojů. 

Byla také zjištěna vysoká tuhost tohoto materiálu, která napomáhá zlepšení přesnosti 

a snížení vibrací, což může být výhodou u vysokorychlostních rotorů. [15,16,17].  

 

    

3.2 SOUSTRUŽENÍ 

Soustružení je technologie třískového obrábění, která pro zhotovení rotačních 

součástí používá jednobřité nástroje. Řezný pohyb je při soustružení válcové plochy 

realizován po šroubovici a při soustružení čelní plochy po Archimédově spirále. 

Více než třetina všech obráběcích operací je prováděna soustružením, což z této 

technologie dělá jednu z nejpoužívanějších obráběcích metod. I přes to, že je 

používán jednobřitý nástroj, je nezbytné zohlednit mnoho faktorů ovlivňujících 

řezný proces.  

Celková řezná síla F a její složky – pasivní síla Fp, posuvová síla Ff a řezná síla Fc 

se pro podélné soustružení válcové plochy stanoví podle vztahů: 

 

Obr. 2 Změna tvrdosti s ohledem na tvrdost materiálu původního (neovlivněného 

kontaktní únavou) je vynesena jako obrysové grafy v únavově postižených plastických 

zónách pro čtyři testované dráhy (počet cyklů 13,5 milionu, 158,4 milionu, 171,8 

milionu a 246 milionu). Šířka a hloubka plastické zóny se zvyšují s nárůstem cyklů. 

Maximální nárůst tvrdosti je těsně pod kontaktní plochouChyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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][NfaCF FcFc yx

pFcc  , (1) 

][NfaCF FfFf yx

pFff  , (2) 

][NfaCF FpFp yx

pFpp  , (3) 

 

kde: CFc, CFp, CFf [-] jsou materiálové konstanty, xFc, xFf, yFp [-] jsou exponenty vlivu 

ap, yFc, yFf, yFp [-] jsou exponenty vlivu f, ap [mm] je šířka záběru hlavního ostří 

nástroje a f [mm] je posuv na otáčku, 

][222 NFFFF fpc  . (4) 

Soustružení po tepelném zpracování je všeobecně použitelné pro materiály 

s tvrdostí od cca 50-60 HRC. Jedinou možností obrábění těchto materiálů bylo 

v minulosti broušení nebo obrábění při extrémně nízkých řezných podmínkách. 

Vývoj moderních řezných materiálů přinesl do obrábění kovů značný progres. 

V dnešní době mohou být i nejtvrdší obrobky soustruženy, zatímco dříve obrobky 

z kalené oceli byly převážně obráběny broušením.  

Volba nástroje pro obrábění tvrdých tepelně zpracovaných materiálů je ovlivněna 

přísnými požadavky, které jsou určeny právě charakteristikami obrobku. V této 

oblasti se mohou vyskytnout problémy různého druhu: velmi rychlé opotřebení břitů 

nástroje, tvorba trhlin nebo vydrolování břitů či nedostatečná jakost obrobeného 

povrchu. I když v mnoha případech obrábění stačí použít nástroje ze slinutého 

karbidu (Suresh [60] ve své studii použil při obrábění kalené oceli AISI 4340 nástroj 

ze slinutého karbidu s povlakem TiC/TiCN/Al2O3 a Sahoo [61] použil pro obrábění 

stejného materiálu nástroj ze slinutého karbidu povlakovaný multipovlakem 

TiN/TiCN/Al2O3/ZrCN a TiN/TiCN/Al2O3/TiN), je nutné v rámci produktivního 

obrábění kalených ložiskových kroužků využít i speciálně vyvinuté řezné nástroje. 

K těmto řezným materiálům patří převážně určité druhy keramiky a kubický nitrid 

bóru. 

Při obrábění tvrdých tepelně zpracovaných materiálů vznikají následující 

problémy: 

 vysoké teploty v oblasti řezání, 

 vyšší a proměnná velikost řezných sil, 

 vysoký tlak na malý průřez třísky v blízkosti ostří, 

 rychlé opotřebení břitu nebo lom břitové destičky, 

 špatná homogenita materiálu obrobku, 

 nedostatečná stabilita procesu. 

Při volbě typu nástrojového materiálu a geometrie břitové destičky je nutné vzít 

v úvahu vysoké teploty a mechanické zatížení, jemuž jsou vystaveny při dané 

operaci a použitých řezných podmínkách. Na břity jsou kladeny značné požadavky, 

zejména s ohledem na: 
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 odolnost proti působení abrazivního opotřebení, 

 chemickou stabilitu, 

 tvrdost za tepla, 

 pevnost v tahu [18]. 

 

3.3 BROUŠENÍ NA BEZHROTÝCH BRUSKÁCH 

Bezhroté brusky jsou velmi výkonné obráběcí stroje, na kterých se mohou brousit 

válcové nebo i jinak tvarové rotační plochy způsobem průchozím a zápichovým. 

Tyto stroje jsou zvláště vhodné pro hromadnou a sériovou výrobu. Vzhledem 

k jejich univerzálnosti a jednoduchosti ustavování obrobku však mohou být použity 

také v malosériové výrobě [19]. 

Bezhrotá bruska, jejíž pracovní schéma je na obr. 3, sestává v podstatě ze čtyř 

hlavních dílčích úseků: lože stroje, brusného vřeteníku, podávacího vřeteníku 

a můstku s opěrnou lištou. Litinové lože má mohutnou rámovou konstrukci 

schopnou utlumit chvění vznikající z rychle rotujících kotoučů a náhonových 

elektromotorů. V loži stroje jsou kromě elektromotorů brousicího a podávacího 

kotouče umístěna také elektrická ovládací zařízení případně nádrže a čerpadla 

mazacího a hydraulického okruhu. Na vrchní části lože jsou upraveny upínací 

a vodicí plochy pro uchycení brusného vřeteníku a podávacího vřeteníku [19]. 

Brusné vřeteno je uloženo v tělese brusného vřeteníku ve dvou kluzných, 

případně valivých ložiscích. Konstrukční provedení ložisek je různé podle typu 

bezhroté brusky. Ve všech případech však musí být ložiska provedena s minimální 

vůlí, s maximální přesností chodu a s vysokou tuhostí, jak při rozběhu vřetene, tak 

i při dlouhodobém chodu stroje. 

Úměrně k menším rozměrům podávacího kotouče, který se otáčí podstatně 

menšími rychlostmi než brousicí kotouč, je provedena také konstrukce podávacího 

vřeteníku. Náhon podávacího kotouče je odstupňovaný. Změnou jeho otáček 

a mírným vykloněním osy podávacího kotouče ve vertikální rovině vůči ose 

brousicího kotouče se dosahuje axiální posuvová složka pohybu obrobku odvozená 

z jeho otáčení. Hloubka záběru broušení se nastaví přísuvem podávacího vřeteníku 

zpravidla pomocí šroubu [20]. 
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Princip bezhrotého broušení spočívá ve 3 - bodovém styku opěr a brousicího 

kotouče s obrobkem, což zaručuje kruhové obrobení ploch. Tento způsob výborně 

eliminuje nerovnosti povrchu způsobené ovalitou. 

Pro ultra přesné broušení platí, že není snadné stanovit kriteria, která tento způsob 

obrábění budou jednoznačně definovat. Když se vychází z pochopení obsahu vysoce 

přesného broušení, je nutné konstatovat, že při broušení křehkých materiálů je 

dosahováno podobné jakosti a integrity povrchu, jako při soustružení a frézování 

materiálů tvárných, kdy povrchy jsou dokončovány při obrábění diamantem. Přesto 

existuje jiný přístup k vysoce přesnému broušení: 

 broušení je proces oddělování materiálu brusivem pevně uchyceným na 

rozdíl od lapování a leštění, 

 oddělení materiálu nastává přerušovaným stykem kotouče a obrobku, 

 povrch je charakterizován statickým rozčleněním parametrů, 

 střední kvadratická přesnost SRq  /10 pro   1 m, 

 průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu Rq  1/100, 

 nepoškozený povrch by měl vyloučit rozptyl světla a být bez trhlin, 

 tvar, topografie, tolerance by měly být dosaženy při jednom stupni 

obrábění. 

Tento poslední požadavek je největší výzvou pro vysoce přesné obrábění a jeho 

uplatnění. Obecně je vysoce přesné broušení užívané při výrobě součástí s vysokou 

jakostí povrchu a s vysokou přesností tvarů. Tento proces je založen na mechanismu 

oddělování materiálu, který je na hranici pásma přechodu křehkého k tvárnému 

materiálu využívající skutečnost, že na povrchu nově vzniklé plochy nevznikají 

trhliny [22]. 

 

Obr. 3 Obecný princip bezhrotého broušení [21]. 
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Ultra přesné dokončovací broušení je charakterizováno úběrem materiálu menším 

než jeden mikrometr, často tvárným způsobem při malém posuvu a malého záběru 

hlavního ostří nástroje a řezné rychlosti do 30 m.s
-1

, přičemž další kritéria jsou 

znázorněna na obrázku 4. Ultra přesným broušením se zabývalo mnoho autorů, jako 

například Brinksmeier [22], Chen [23], Tian [24] nebo Brecher [25]. 

 

 

3.4 ROZVÁLCOVÁNÍ ZA STUDENA 

Materiál je při této technologii tvářen - rozválcován za běžné teploty okolí. 

Rozválcování se provádí na speciálním rozválcovacím stroji. Polotovar je 

soustružený kroužek vhodného tvaru. Rozválcování pak dovoluje podstatně menší 

přídavky, je možno dosáhnout přesnějších rozměrů a je podstatně vyšší využití 

materiálu. Válcuje se tvar blížící se tvaru obrobeného kroužku, takže průběh vláken 

je velmi příznivý k výslednému namáhání ložiskového kroužku. Dalším pozitivním 

aspektem je fakt, že rozválcováním za studena dochází ke zpevnění materiálu [26]. 

Pracovní princip je dán hnanými válci a volně se otáčejícím trnem, který je pro 

válcování vnějšího profilu pomocí podpěrných válců tlačen vzhůru. Stavebnicová 

řada se vyznačuje symetrickou nástavbou, ve které jsou jednotlivé elementy pro 

úsporu prostoru vertikálně uspořádány. Na obrázku 5 je znázorněno schéma principu 

rozválcování Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

 
Obr. 5 Schéma rozválcování Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

Obr. 4 Klasifikace přesnosti a mikrostruktury s ohledem na leštění a běžné broušení 

v závislosti na rychlosti úběru materiálu a velikosti zrna [22]. 
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Problematikou rozválcování za studena se zabývalo mnoho vědců, jako například 

Utsunomiya [28], který řešil elasticko-plastickou analýzu, Yang [29], který provedl 

numerickou simulaci tohoto procesu či Guo [30], který řešil plastickou deformaci 

numerickou simulací s využitím metody konečných prvků. Yan [31] se ve své studii 

zabýval rychlostí posuvu, která musí být během válcování za studena řízena, ale 

nejprve musí být plánována. Dosud byla stanovována především zkouškami 

a zkušenostmi, protože stávající metoda je neefektivní. Ve svém článku však Yan 

nalezl vhodnou metodu pro naplánování rychlosti posuvu. Sestavil také matematický 

model, který je založen na analýze příčiny rozšíření kroužku během válcování. 

Model definuje vztah mezi rychlostí růstu vnějšího kroužku a rychlostí posuvu. 

Rovněž určil extrémy rychlosti posuvu a rychlosti růstu vnějšího kroužku. Studie 

Ryttberga [32] se zabývá vývojem mikrostruktury a struktury při válcování za 

studena ložiskových kroužků z materiálu 100Cr6. Přerušením válcovacího procesu 

v předem definovaných intervalech bylo dosaženo poměrů roztažení v rozmezí od 

1,05 do 1,5, což mělo za následek různé stupně deformace kroužků. Výsledky pro 

kroužky s jednoduchým obdélníkovým průřezem byly porovnávány s výsledky pro 

válcovaný kroužek se složitým průřezem. Porovnání jejich tvrdostí v jednotlivých 

místech je znázorněno na obrázku 6. Kombinací výsledků z optické a skenovací 

elektronové mikroskopie s měřením tvrdosti byly prezentovány dva různé kroužky, 

které vykazují podobný tok materiálu při válcování za studena. Deformace byla 

největší u vnitřního průměru kroužků a klesající směrem k oblasti vnějšího průměru.  

 

Obr. 6 Rozdíly v tvrdosti při studeném rozválcování ložiskových kroužků 

(obdélníkového a složitého průřezu) v jednotlivých místech [32]. 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Dlouhou dobu byla při výrobě ložiskových kroužků aplikována technologie 

výroby polotovarů rozválcováním za tepla anebo zápustkovým kováním. Vývoj 

tvářecí techniky přinesl zlepšení procesů kování projevující se v přesnějších 

výkovcích a lepších mechanických vlastnostech takto připravených polotovarů. 

V procesu tepelného zpracování došlo díky použití ochranné atmosféry k odstranění 

okysličených vrstev, což mělo na obrobek velmi pozitivní účinky. Obě tato zlepšení 

vedla ke snižování nákladů na spotřebu základního ložiskového materiálu. 

Soustružení ložiskových kroužků bylo realizováno obvyklým způsobem na 

přírubových soustruzích, které procházely obdobným vývojem směřujícím ke 

zvýšení výkonnosti a přesnosti, přičemž došlo i ke zvýšení životnosti břitových 

destiček. 

Kladné stránky současného řešení použití technologie rozválcování za studena 

spočívají hlavní mírou v úspoře spotřeby ložiskového materiálu, která se pohybuje 

od 25 % do 35 % podle tvaru součásti. Tato progresivní technologie dává prostor 

nejen pro úsporu spotřeby materiálu, ale i snižuje nároky na pracnost. Na 

soustružení předvalku je třeba o 30 % méně strojního času v porovnání s klasickým 

soustružením kroužků do kalírny z trubky. Následné rozválcování za studena trvá 45 

sekund. Použitím této technologie dojde i ke krácení celkového času potřebného pro 

obrábění ložiskových kroužků. Další důležitou předností rozválcování za studena je 

skutečnost, že ložiskové kroužky vyráběné tímto technologickým způsobem zaručují 

vyšší mechanické vlastnosti celého ložiska a následně prodlužují jeho životnost. 

Výše uvedené kladné stránky pak vytváří větší konkurenceschopnost těchto ložisek 

na světovém trhu 

Největší nevýhodou nového řešení jsou větší deformace po kalení takto 

rozválcovaných kroužků, což bylo řešeno v této dizertační práci. Dalšími 

nevýhodami jsou: 

 použití náročnější technologie vyžaduje vyšší kvalifikaci obslužného 

personálu, 

 nákladově náročnější nářadí na technologii rozválcování za studena. 

Vzhledem ke skutečnosti že technologie rozválcování za studena je progresivní 

technologií, která přináší úspory nejen v oblasti úspory vstupního materiálu, ale 

i pracnosti, nebylo by vhodné tuto technologii opouštět a vracet se ke konvenčnímu 

způsoby výroby. Jako první řešení dané problematiky bylo v rámci experimentu 

odzkoušeno rozválcování za polotepla. Cílem této části experimentu bylo odzkoušet, 

zda použití technologie rozválcování za polotepla přinese menší úchylky ovality 

vnějšího průměru anebo jejich průměrná odchylka bude mít menší rozptyl oproti 

technologii rozválcování za studena. 
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4.1 ANALÝZA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝROBY 

POLOTOVARŮ, BROUŠENÍ A SOUSTRUŽENÍ 

V prvním experimentu týkajícího se technologie rozválcování za studena – což je 

současný stav, byl proveden test, zda rozválcování za polotepla, bude způsobovat 

menší deformace ložiskových kroužků. Právě tyto deformace jsou hlavním 

problémem rozválcování za studena i přes to, že tato technologie přináší velké 

výhody oproti předchozímu způsobu tváření, a to za tepla. 

Dále byla analyzována technologická operace hrubovací broušení, která se 

zabývala porovnáním úchylek tvaru před a po hrubovacím broušení polotovarů 

vyrobených rozválcováním za studena, za polotepla a soustružených před TZ. Dále 

byl proveden experiment zaměřený na analýzu opotřebení použitého nástroje z KNB 

při soustružení po TZ pro různé řezné rychlosti.  

Pro výrobu zkušebních vzorků byly použity dvě oceli vhodné na ložiska, a to 

konkrétně nejpoužívanější ocel 100Cr6 a dále ocel 100CrMnSi6-4. Chemické 

složení obou ocelí dané normou v hmotnostních procentech je uvedeno v tabulce 1.  

 

Tab. 1 Chemické složení ocelí použitých pro výrobu experimentálních vzorků 

Materiál 
Chemické složení dané normou v hm. % 

C Si Mn Cr Mo P S 

100Cr6 
0,93 –

1,05 

0,15-

0,35 

0,25-

0,45 

1,35-

1,60 
max.0,1 0,025 

0,015 

100CrMnSi6-

4 
0,93-1,05 

0,45-

0,75 
1,0-1,2 1,4-1,65 max.0,1 0,025 

0,015 

 

Stav tepelného zpracování: žíhání na globulární karbidy. 

Označení dle EN ISO 683-17 + AC 

Tvrdost materiálu  100Cr6 :                max. 207 HB 

100CrMnSi6-4:   max. 217 HB 

Tvrdost v kaleném a popuštěném stavu:  59 – 62 HRC 

 

4.1.1 Rozválcování za polotepla 

Modernizace technologických procesů při zpracování ložiskové oceli vychází ze 

zavádění nové progresivní technologie rozválcování oceli za studena. Polotovary 

jsou tvarově rozválcovány s přídavky na broušení. Byla zvládnuta technologie 

rozválcování za studena větších průměru a šířek polotovarů. Další krok modernizace 

spočívá ve využití dobrých provozních poznatků z dosavadního rozválcování za 

studena i pro rozměrově větší typy ložisek. Dosud byly větší rozměry vyráběny 

pouze tvářením za tepla v externích kovárnách s velkými přídavky na obrábění 

a dalšími nedostatky výkovků. 

Rozválcování kroužků s poloohřevem je kompromis mezi tvářením za studena 

a za tepla. Probíhá při teplotách 600 až 750 °C. Je optimální tvářet při co nejnižších 
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teplotách z důvodů nákladů na ohřev a vzniku případných okují a oduhličení 

povrchu.  

Hlavním cílem je zvládnutí náročné technologie rozválcování ložiskových 

kroužků s ohřevem, a tím dosažení snížení materiálových nákladů a snížení 

energetické náročnosti na výrobu, zvýšení užitné hodnoty ložisek (především 

trvanlivosti) při použití technologie rozválcováním, kdy dojde ke zpevnění 

povrchové vrstvy oběžných drah a lepší struktuře ložiskových kroužků včetně 

snížení pracnosti při výrobě ložisek. Pro toto porovnání bylo vyrobeno celkem 50 

(25 vzorků vyrobeno rozválcováním za polotepla a 25 vzorků vyrobeno 

rozválcováním za studena) experimentálních vzorků v podobě kroužků, jejichž 

průměry byly velmi přesně změřeny pomocí 3D souřadnicového měřicího přístroje 

Prismo Navigátor 10 Ultra od výrobce Carl Zeiss. Všechny vzorky byly vyrobeny 

z materiálu 100CrMnSi6-4. Porovnání úchylek pro druhy rozválcování je uvedeno 

na obr. 7. 

 

 
Obr. 7 Porovnání úchylek pro jednotlivé druhy rozválcování 

Bohužel, z výsledků tohoto experimentu a následného měření ovality takto 

vyrobených ložiskových kroužků užitím 3D souřadnicového měřicího přístroje je 

jasné, že s rozválcováním za polotepla byly dosaženy podstatně vyšší hodnoty ovalit 

(úchylek tvaru viz obr. 7) než při rozválcování ložiskových kroužků za studena.  

 

4.1.2 Broušení 

V této části experimentu byla provedena analýza vybraných aspektů strategií 

soustružení a válcování za studena ložiskových kroužků před kalením a jejich vliv 

ve výrobním procesu na dokončovací operaci broušení. Cílem tohoto experimentu 

bylo získat data o rozměrové stabilitě, úchylkách tvaru a polohy zkušebních vzorků. 

V rámci tohoto experimentu byly analyzovány úchylky tvaru - ovalita na operaci 

hrubovací broušení.  

Materiálem ložiskových kroužků, které byly pro tento účel vyrobeny v sérii 75 ks 

(25 ks kroužků ze soustruženého polotovaru, 25 ks z rozválcovaného polotovaru za 

studena a 25 ks kroužků z polotovaru rozválcovaného za polotepla) byla ocel 

100Cr6. Pro obrábění byla použita bezhrotá bruska SASL 200 (brousicí kotouč: 

500x500x305 99BA 60K9VV40; podávací kotouč: 300x500x200 A96120R1R; 
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řezná rychlost=35,9 m·s-1; počet průchodů=7; délka cyklu na kus= 1:13 min; 

procesní kapalina: OPTICOOL) a pro měření úchylek 3D souřadnicový měřicí 

přístroj Prismo Carl Zeiss. 

V níže uvedených grafech (obr. 8) jsou vyhodnoceny úchylky ovality před a po 

operaci hrubovací broušení ložiskového kroužku. 

 
Obr. 8 Porovnání výsledných geometrických úchylek pro různé polotovary (a) graf úchylek 

tvaru soustružených polotovarů, (b) graf úchylek tvaru rozválcovaných polotovarů za 

studena, (c) graf úchylek tvaru rozválcovaných polotovarů za polotepla. 

Experimentální broušení bylo provedeno na zkušebních dávkách polotovarů 

vyrobených odlišným způsobem, měřeny byly velikosti přídavků a geometrické 

úchylky na vnější válcové ploše před a po hrubovacím broušení. 

V jednotlivých průchodech byl přídavek redukován následovně: 

1. Tříska  0,60 mm 

2. Tříska  0,43 mm 

3. Tříska  0,30 mm 

4. Tříska  0,20 mm 

5. Tříska  0,12 mm 

6. Tříska  0,08 mm 

7. Tříska  0,05 mm 
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U nižšího přídavku pro polotovary soustružené byl úměrně snížen počet 

průchodů. 

Z grafického přehledu vyplývají následující závěry: 

 úchylky tvaru jsou u rozválcovaných polotovarů vyšší zhruba o 30 %, 

 u rozválcovaných polotovarů je poněkud vyšší rozptyl velikosti úchylky tvaru, 

 rozválcování za polotepla vykazuje vyšší úchylky tvaru před broušením a 

vyžaduje vyšší počet průchodů pro eliminaci úchylek. 

4.1.3 Soustružení po tepelném zpracování 

V rámci následujícího experimentu týkajícího se soustružení po tepelném 

zpracování (polotovar rozválcovaný za studena) bylo hledáno řešení závislosti T = 

f (vc) tak, že bylo sledováno opotřebení VB na hřbetu obráběcího nástroje. Dále byly 

měřeny úchylky tvaru všech 25 ks vyrobených kroužků užitím 3D souřadnicového 

měřicího přístroje. Obrábění bylo realizováno na soustruhu QUICK TURN 150 od 

firmy MAZAK, přičemž použitý soustružnický nůž s vyměnitelnými břitovými 

destičkami z kubického nitridu bóru s označením DNGA 150408 CBN10-IB10HC 

byl dodaný firmou Sandvik. Obráběcí parametry byly: posuv na otáčku = 0,05 mm; 

šířka záběru hlavního ostří nástroje = 0,5 mm; řezná rychlost = 125 až 198 m·min
-1

.  

Úchylky tvaru jednotlivých kroužků byly vyneseny do grafu a znázorněny na 

obrázku 9, ze kterého je patrné, že největší přesnosti tvaru bylo možné dosáhnout 

u vzorku č. 2, a to 0,002 mm. Většina dalších vzorků se však pohybuje okolo 

0,006 mm. 

 
Obr. 9 Dosažené úchylky tvaru po soustružení po TZ.  

Tab. 2 Závislost T - vc pro vyměnitelnou břitovou destičku DNGA 150408CBN10-

IB10HC 

VB [mm] 
0

,2 
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

vc [m·min
-1

] T [min] 

125 
1

7,5 
31,6 48 67,2 92,6   

141   23 44,7 65,7 84,3 101,7 

158 
1

0,3 
19 28,3 38,6 49,7 62 74,8 
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177  10,5 18,3 26,8 35,5 44,9 55 

198   13 22,5 30 38,7 45,7 

 

Výsledky měření trvanlivosti T  závislosti T – vc pro jednotlivé míry opotřebení 

VB v jsou v tab. 2 a jsou podkladem pro řešení optimalizace technologie obrábění 

soustružením po TZ. 

 

4.2 VYHODNOCENÍ DYNAMIKY PROCESU 

Analyzovanými aspekty z hlediska dynamiky procesu byly jednotlivé složky 

řezných sil a silové působení při soustružení po tepelném zpracování. 

Měření složek řezné síly bylo realizováno během soustružení kroužků po TZ, 

upnutých do 4 - čelisťového sklíčidla. Pro měření byl použit třísložkový 

piezoelektrický dynamometr 9441 od firmy Kistler, zesilovač 5806 A SN 176184, 

přičemž vzorkovací frekvence byla 2 kHz. Naměřené záznamy složek řezné síly 

byly zpracovány a vyhodnoceny pomocí software DASYLab 4.0. Pro následující 

testování byl použit soustruh a nástroj dle předchozí kapitoly 4.5. Testovanými 

vzorky byly kroužky soustružené před TZ s ovalitou 0,6 mm a bez ovality a dále 

kroužky rozválcované před TZ s ovalitou 0,29 mm a bez ovality. Ovalita kroužků 

byla opět měřena pomocí 3D souřadnicového měřicího přístroje. 

Charakteristická dynamika řezného procesu, v tomto případe vyjádřená fluktuací 

složek řezné síly, se skládá z vysoko frekvenční složky v souvislosti 

s nehomogenitou struktury a vytvářením segmentové třísky (viz obr. 10). Frekvence 

segmentace třísky je v tomto případě nad 10 kHz, a tedy její reálný průběh v čase 

prostřednictvím použitých dynamometrů není možné detekovat (dynamometry 

KISTLER mají horní frekvenční ohraničení 2 až 3,5 kHz). Avšak i přesto se její 

složky v zaznamenaných signálech složek řezné síly částečně nacházejí. Pro 

strukturní nehomogenitu materiálu je charakteristická ještě vyšší frekvence, která se 

do složek řezné síly promítá v mnohem menší míře, jako dynamická vyvolaná 

segmentací.  
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Obr. 10 -Záznam složek řezné síly v průběhu soustružení po TZ, kroužek soustružený před 

TZ, ovalita po TZ 0,6 mm, nefiltrovaný signál. 

Řeznou sílu je možné rozložit na její statickou a dynamickou složku. Statická 

složka představuje průměrnou hodnotu síly v určitém časovém úseku (např. několik 

sekund), respektive je možné ji identifikovat tak, že se ze signálu odfiltrují její 

časově proměnné složky. Co se týká dynamické složky, je možné ji odfiltrovat ze 

signálu prostřednictvím high pass filtru a analyzovat prostřednictvím více 

proměnných, které lze pro dynamické veličiny použít. Nejčastěji používaným 

parametrem je efektivní, resp. RMS hodnota (root mean square), která v sobě 

obsahuje nejen amplitudové, ale i frekvenční charakteristiky časově proměnného 

signálu. Tento parametr se využívá často i proto, že ho je možné přímo vztahovat 

k celkové destruktivní energii dynamického děje (např. v souvislosti s dynamickým 

účinkem řezného procesu na nástroj – dynamické pulzy, kterým je nástroj vystaven). 

Pro následující experiment analyzující vliv ovality na statické hodnoty RMS 

hodnoty složek řezné síly, byly soustruženy 2 série kroužků po (soustružené před TZ 

a rozválcované před TZ) 4 kroužcích v každé sérii (pro každou strategii tedy 

8 kroužků): 

 kroužky soustružené před TZ s průměrnou ovalitou 0,29 mm, 

 4 kroužky soustružené před TZ s maximální ovalitou 0,6 mm, 

 4 kroužky rozválcované před TZ s průměrnou ovalitou 0,32 mm, 

 4 kroužky rozválcované před TZ s maximální ovalitou 0,7 mm a více. 

Z opakovaných měření vyplývá, že velikost statických složek řezné síly pro 

kroužky rozválcované před TZ je vyšší v porovnání s kroužky soustruženými, jak je 

patrno z obrázků 11, 12, 13. Statické hodnoty složky Fc jsou pro válcované kroužky 

o 60 až 90% vyšší v porovnání se statickými složkami Fc pro kroužky soustružené - 

viz obrázek 11. Obdobný rozdíl je možné pozorovat také pro Fp složku, která je 

znázorněna v grafu na obrázku 12. V případě složky Ff je tento rozdíl v některých 
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případech více jak trojnásobný. Na druhé straně, velikost RMS hodnot pro všechny 

složky a obě použité strategie (soustružení před TZ, rozválcování před TZ) je 

podobná, respektive tak, jak se v některých případech vyskytují vyšší RMS hodnoty 

složek pro kroužky válcované před TZ, tak se vyskytují pro jiná opakovaná měření, 

respektive jiné složky, vyšší RMS hodnoty pro kroužky soustružené. Uvedená 

skutečnost souvisí také s tím, že byly porovnávány kroužky z obou strategií 

s průměrnými hodnotami ovality po TZ, tj. kroužky s ovalitou 0,29 mm po TZ pro 

kroužky soustružené před TZ a kroužky s ovalitou 0,32 mm po TZ pro kroužky 

rozválcované před TZ. Ukazuje se, že rozdíl v ovalitě před TZ mezi jednotlivými 

strategiemi a odlišný stav struktury a napětí nemá podstatný vliv na průměrné 

hodnoty ovality po TZ. Rozdíl je možné vidět hlavně ve variačním rozpětí, 

ve kterém se ovality vyskytují (toto rozpětí je pro kroužky rozválcované před TZ 

větší než v případě kroužků soustružených před TZ). Vzhledem k velmi podobné 

velikosti ovality po TZ je i rozdíl v RMS hodnotě složek řezné síly malý a zjevný 

rozdíl mezi jednotlivými strategiemi není viditelný - viz obrázky 14, 15 a 16.  

Jak již bylo uvedeno, v signálech složek řezné síly se vyskytují jak 

vysokofrekvenční složky v souvislosti se segmentací třísky a nehomogenitou 

struktury, tak i nízkofrekvenční složky související s deformacemi kroužků během 

TZ. Posouzení dynamiky řezného procesu, ať už na základě jednoduchého 

vizuálního porovnání signálů anebo prostřednictvím exaktního hodnocení např. 

prostřednictvím RMS hodnoty, je silně závislé nejen na vzorkovací frekvenci 

měření, ale i na tom, jak se získaný signál dále zpracovává.  

 
Obr. 11 Porovnání statických složek Fc, soustružení po TZ (ovalita kroužků soustružených 

před TZ 0,29 mm, ovalita kroužků rozválcovaných před TZ 0,32 mm). 
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Obr. 12 Porovnání statických složek Fp, soustružení po TZ (ovalita kroužků soustružených 

před TZ 0,29 mm, ovalita kroužků rozválcovaných před TZ 0,32 mm). 

 

 
Obr. 13 Porovnání statických složek Ff, soustružení po TZ (ovalita kroužků soustružených 

před TZ 0,29 mm, ovalita kroužků válcovaných před TZ 0,32 mm). 
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Obr. 14 Porovnání RMS hodnot Fc, soustružení po TZ (ovalita kroužků soustružených před 

TZ 0,29 mm, ovalita kroužků válcovaných před TZ 0,32 mm), nefiltrovaný signál. 

 

 
Obr. 15 Porovnání RMS hodnot Fp, soustružení po TZ (ovalita kroužků soustružených před 

TZ 0,29 mm, ovalita kroužků válcovaných před TZ 0,32 mm), nefiltrovaný signál. 
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Obr. 16 Porovnání RMS hodnot Ff, soustružení po TZ (ovalita kroužků soustružených před 

TZ 0,29 mm, ovalita kroužků válcovaných před TZ 0,32 mm), nefiltrovaný signál. 

Z obrázků 17 a 18 je patrné, že velikost ovality před TZ v podstatě nemá 

výraznější vliv na statické ani RMS hodnoty složek řezné síly, což platí pro obě 

strategie před TZ. Je to dáno skutečností, že kroužky byly upínány do 4 čelisťového 

sklíčidla bez toho, aby se před tím upravovala upínací plocha. Kroužky se opíraly 

o sklíčidlo čelními plochami a upínací síla se vyvodila přes vnitřní plochu. Je 

potřebné konstatovat, že deformace ložiskového kroužku se netýká jen jeho oběžné 

dráhy (jako plochy, která byla cíleně v této studii analyzována jako plocha kritická 

z hlediska funkčnosti ložiska), ale kroužek z hlediska deformací je potřebné 

posuzovat komplexně. Nedeformuje se tedy jen oběžná dráha, ale i vnitřní plocha 

a čelo. Samozřejmě, že deformace různých ploch na kroužku jsou na sobě vzájemně 

závislé, jelikož se jedná o kontinuální těleso spojené v celém objemu. Tyto 

deformace je nezbytné při studiu dynamiky procesu brát do úvahy, jelikož výrazně 

ovlivňují oscilaci vzájemné polohy nástroje a obrobku během soustružení, a tedy 

jeho dynamiku.    

 
Obr. 17 Vliv ovality po TZ na statické hodnoty složek řezné síly, soustružení po TZ, 2 série 

po 4 kroužcích rozválcovaných před TZ. 

 



 28 

 
Obr. 18 Vliv ovality po TZ na RMS hodnoty složek řezné síly, soustružení po TZ, 2 série po 

4 kroužcích rozválcovaných před TZ. 

Ze studie silového působení soustružení po TZ kroužků připravených 

soustružením a rozválcováním před TZ vyplývají následující závěry: 

 jediný výraznější rozdíl mezi jednotlivými strategiemi z hlediska silového 

působení je možné vidět ve velikosti statických složek řezné síly, které 

jsou pro kroužky připravené rozválcováním před TZ vyšší v porovnání 

s kroužky soustruženými, 

 z dynamického hlediska rozdílnost strategií a velikost ovality kroužků 

nehraje výraznější roli, 

 nestabilita řezného procesu při soustružení kroužků bezprostředně po TZ 

s ovalitou související s deformacemi inicializovanými TZ je většinou 

výrazně vyšší, než je při opakovaných řezech (2. tříska) povrchů, na 

kterých byla ovalita odstraněná předcházejícím řezem. 

Při všeobecném zhodnocení ve vztahu k mechanickému zatížení nástroje je 

potřebné vzít do úvahy, že trvanlivost nástrojů často studovaná v podmínkách kvazi 

stabilního řezu (soustružení kroužků bez ovality) bude nižší v porovnání se 

soustružením reálných ložiskových kroužků, kde proměnlivá šířka záběru hlavního 

ostří nástroje povede k tepelným a hlavně k mechanickým rázům, kterým bude 

řezný nástroj vystaven. Tento aspekt je obzvlášť významný v případě řezné 

keramiky, která se na soustružení po TZ používá poměrně často a jejím hlavním 

nedostatkem v řezném procesu je nízká houževnatost. Dynamické zatěžování 

nástroje potom povede k tomu, že trvanlivost hlavně keramických nástrojů bude 

nižší. Jak uvádí Neslušan [33], v oblasti obvykle používaných řezných rychlostí 

způsobuje takovýto charakter zatěžování pokles trvanlivosti až o 40 %. Tento aspekt 

soustružení po TZ bude společný pro obě strategie použité před TZ. Na druhé straně, 

další pokles trvanlivosti při soustružení po TZ kroužků rozválcovaných v porovnání 

s kroužky soustruženými, by měl souviset s výrazně vyššími statickými hodnotami 

složek řezné síly pro rozválcované kroužky. 
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4.3 OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PROCESŮ 

Optimalizace řezných procesů vychází z volby kritérií, která určují postup řešení. 

Nejčastější používaná hlediska jsou ekonomičnost výroby a produktivita 

odpovídající časové náročnosti. 

Optimální řezná rychlost při obrábění materiálů z hlediska minimálních 

nákladů je vypočítána dosazením do Taylorova vztahu. Tento vztah je určen 

konstantou CV vybraného materiálu, optimální trvanlivostí nástrojů Topt. 

a exponentem m pro daný materiál. 

Výsledky experimentu zpracované v programu MiniTab s využitím lineární 

regrese v logaritmických souřadnicích jsou uvedeny v příloze (Regression Analysis: 

VB versus Vc). 

 

Tab. 3 Parametry závislosti T = f ( vc ) z lineární regrese. 

Opotřebení 

VB 
log ( Ct ) 

Konstant

a Ct 

Exponent 

m 

0,4 6,830 6 760 831 2,482 

0,5 6,747 5 584 702 2,356 

0,6 7,204 
15 995 

580 
2,503 

0,7 6,963 9 183 326 2,349 

0,8 7,139 
13 772 

095 
2,392 

 

Z tabulky 3: T = f ( vc ) lineární regrese je pro výpočet optimálních řezných 

podmínek použita závislost pro opotřebení nástroje VB = 0,6 mm (Regression 

Analysis: VB 0,6 versus Vc, viz obrázek 19).  
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Obr. 4. 1 Lineární regrese T = f (vc) pro míru opotřebení VB = 0,6 mm. 

Pro výpočet optimálních řezných rychlostí s použitím kritéria optimální 

trvanlivosti, jak z hlediska minimálních nákladů, tak i z hlediska maximální 

produktivity, jsou podle Taylorova vztahu použity hodnoty optimálních trvanlivostí: 
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 . (5) 

 

Vypočtené hodnoty řezných rychlostí podle jednotlivých kritérií jsou uvedeny 

níže. 

 

Kriterium minimálních nákladů: 

.min8,133
3,77

15995580 1
503,2

1









 mvc  

Kriterium maximální výrobnosti: 

.min312
3,9

15995580 1
503,2

1









 mvc

 

Vyhodnocení: 

Řezná rychlost podle kritéria minimálních nákladů spadá do oblasti doporučených 

řezných rychlostí. 

Řezná rychlost podle kritéria maximální výrobnosti je mimo rozmezí 

doporučených řezných rychlostí. 
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5  ZÁVĚRY 

Tato dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při 

výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie 

dané problematiky, přičemž druhá část byla již čistě experimentálního charakteru. 

V rámci experimentální části byly v komplexním rozsahu analyzovány 

technologické procesy výroby, a to od volby optimálního vstupního polotovaru až 

po optimalizaci technologických procesů dokončovacích technologií obrábění 

vnějšího průměru ložiskového kroužku. Na základě těchto analýz bylo dosaženo 

následujících závěrů: 

 polotovary rozválcované za polotepla měly podstatně vyšší hodnoty úchylky 

tvaru (ovalit) než polotovary rozválcované za studena, z toho důvodu byla 

změna technologie na rozválcování za polotepla zamítnuta, 

 analýza úchylek tvaru (ovalita) po technologické operaci hrubovací broušení 

prokázala, že úchylky tvaru jsou u rozválcovaných polotovarů oproti 

soustruženým vyšší zhruba o 30 % a rozválcování za polotepla vykazuje 

vyšší úchylky tvaru před broušením, 

 pro zjištění opotřebení nástroje VB z kubického nitridu bóru, který je 

používán pro soustružení po TZ, byl proveden experiment, který také 

studoval hodnoty úchylek tvaru po této dokončovací operaci, 

 statické hodnoty složek řezné síly na površích bezprostředně po TZ jsou 

nižší než při následujících opakovaných řezech bez ovality, tzn. při 2. třísce, 

což platí pro obě strategie před TZ (soustružení nebo rozválcování), a také 

pro všechny složky řezné síly Fc, Fp a Ff, 

 maximální, resp. minimální hodnoty, mezi kterými složky řezné síly oscilují, 

jsou výrazně vyšší pro soustružení po TZ kroužků s ovalitou po TZ, než 

v případě opakovaného řezu (2. tříska) na povrchu, kde je předcházejícím 

řezem eliminovaná, 

 výrazné rozdíly v ovalitě kroužků (pro soustružený kroužek ovalita po TZ 

0,6 mm a pro rozválcovaný před TZ 0,32 mm) se do dynamiky řezného 

procesu výrazněji nepromítají, výraznější rozdíl u kroužku s nižší ovalitou je 

možné najít jen pro složku Ff, 

 byla provedena optimalizace řezných procesů, a to z několika hledisek, 

přičemž řezná rychlost podle kritéria minimálních nákladů spadá do oblasti 

doporučených řezných rychlostí a dle kritéria maximální výrobnosti je mimo 

rozmezí doporučených řezných podmínek. 

Výsledky výše zmíněných experimentů mohou v budoucnu přispět k dalšímu 

snižování deformací po tváření a následném tepelném zpracování včetně snížení 
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nákladů na dokončovací technologii v podobě nahrazení broušení soustružením po 

tepelném zpracování. 
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ABSTRAKT 

Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě 

vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané 

problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci 

experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby a to od volby 

vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění 

vnějšího průměru ložiskového kroužku. 

  

ABSTRACT  

 

The dissertation is focused on the optimization of technological processes in the 

production of the outer bearing ring. The first part of the research was focused on 

the latest trends in the production of bearings. In the experimental part the 

technological processes of production were analyzed from the choice of the semi-

finished product to the optimization of finishing technologies for machining the 

outer diameter of the bearing ring. 

 


