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1. Úvod 

 
Výroba valivých ložísk je náročným výrobným proce-

som. I keď jednotlivé výrobné operácie sú vo všeobecnosti 
známe a zvládnuté, pri výrobe ložísk musia byť niektoré reali-
zované v úzkych toleranciách v rozsahu len niekoľkých mik-
rometrov, aby požiadavky tolerančnej analýzy vykonanej pred 
realizáciou dielov boli splnené. Počas výroby je nasadených 
veľké  množstvo  preventívnych,  medzioperačných 
a konečných kontrol a skúšok (rozmerových, chemických, 
metalurgických, životnostných a pod.)1,2.  

Špeciálnou požiadavkou firmy John Deere bolo vyrobiť 
ložiská pre uloženie rotora pre axiálny piestový hydrogenerá-
tor s naklonenou doskou pre jeden zo svojich traktorov. Toto 
uloženie má svoje špecifiká a bolo potrebné upraviť vonkajší 
krúžok, vnútorný krúžok a valivé telieska. Firmu John Deere 
považujeme za Mercedes v oblasti výroby traktorov, kombaj-
nov a ostatnej obdobnej techniky. Preto aj nároky na používa-
né diely sú vysoké. Procesom tepelného spracovania ložisko-
vých  súčastí  so  súvisiacimi  kontrolami  a  skúškami 
(rozmerovými, chemickými, metrologickými či životnostný-
mi) boli venované práce autorov39 a technologickým aspek-
tom výroby ložiskových krúžkov práce1,2. 

Cieľom práce bolo modifikovať proces popúšťania tak, 
aby boli eliminované, resp. vylúčené nežiadúce deformácie 
materiálu a zabezpečiť sprísnenú požiadavku na ovalitu von-
kajších krúžkov.  

 
 

2. Požiadavky zákazníka 
 
Požiadavkou zákazníka bolo vyrobiť ložisko, z materiálu 

100Cr6, ktoré znesie väčšie axiálne zaťaženie bez väčšieho 
zábehu a so zníženou hodnotou ovality krúžkov. Porovnanie 
základných  upravovaných  parametrov  medzi  štandardným 
vyhotovením „štandard“ a žiadaným vyhotovením „špeciál“ 
je uvedené v Tab. I. Úlohou bolo riešiť problematiku redukcie 
ovality vonkajšieho krúžku ložísk 32008AX. Riešenie takejte 
úlohy je o to ťažšie, že sa jedná o tzv. tenkostenné ložisko 
(rada AX), ktoré je oveľa citlivejšie na deformácie materiálu 
krúžkov, ako ostatné ložiská, ktoré majú priaznivejší pomer 
hrúbky a šírky krúžku.  

Deformácie materiálu a ovalitu krúžkov zapríčiňuje vnú-
torné napätie, ktoré vzniká počas obrábania a tepelného spra-
covania. Pri sústružení ložiskových krúžkov je vonkajší krú-
žok upínaný pneumaticky v troch bodoch. K deformácii do-
chádza vplyvom zlého upnutia, alebo vplyvom nedodržania 
technologických podmienok pri väčšom úbere materiálu. Pri 
brúsení krúžkov obdobne. K deformáciám dochádza aj pri 
tepelnom spracovaní, pri kalení krúžkov vplyvom nerovno-
merného ohrevu a ochladzovania. Zákazník pripúšťal sprísne-
nú ovalitu na vonkajšom krúžku po brúsení 0,003 mm oproti 
štandardnej predpísanej hodnote 0,006 mm, čo je sprísnenie 
požiadavky o 50%. Ak chceme dodržať túto finálnu ovalitu 
krúžkov po brúsení, požadovaná ovalita po kalení je  0,1 mm, 
čo je sprísnená hodnota oproti štandardu 0,2 mm. Ovalita je 
definovaná ako rozdiel priemerov meraných v jednej rovine 
kolmo na seba, obr. 1.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Experimentálna časť 
 

Na výrobu krúžkov ložiska a valivých teliesok bola pou-
žitá oceľ 100Cr6 s chemickým zložením (hodnoty v hm. %)2: 

Tabuľka I 
Porovnanie základných parametrov ložísk 32008AX medzi 
prevedením “štandard“ a “špeciál“ 

Diel a parameter ložiska 32008AX 
štandard 

32008AX 
špeciál 

Vonkajší krúžok 
- drsnosť obežnej dráhy  [m] 0,20 0,15 

- vlnitosť  [m] 0,45 0,35 
- ovalita  [mm] 0,006 0,003 
Vnútorný krúžok 
- hádzanie obežnej dráhy     
k otvoru  [mm] 

0,007 0,005 

- hádzanie operného čela 
k základnému čelu  [mm] 

0,007 0,005 

- drsnosť obežnej dráhy  [m] 0,20 0,15 

- drsnosť operného čela  [m] 0,20 0,07 

- vlnitosť  [m] 0,35 0,25 
- ovalita  [mm] 0,006 0,003 

Obr. 1. Definícia ovality 
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C=0,91,1; Mn=0,30,5; Si=0,150,35; Cr=1,31,65; P=max 
0,027; S=max 0,03; Ni=max 0,3; Cu=max 0,25; Ni+Cu=max 
0,5. Požadované mechanické vlastnosti ložísk sa získavajú 
kalením a nízkoteplotným popustením dielov. Kalením sa 
dosahuje požadovaná tvrdosť, popúšťaním sa zmenšuje hod-
nota vnútorného napätia a krehkosť. Výsledné mechanické 
vlastnosti sú potom určené stavom mikroštruktúry, distribú-
ciou vnútorných napätí pred kalením a parametrami procesu 
tepelného  spracovania.  Významnými  parametrami  procesu 
tepelného  spracovania  sú  homogenita  teplotného  poľa 
v ložiskovom krúžku pri ohreve na teplotu kalenia, doba zotr-
vania na teplote kalenia a rýchlosť ochladzovania. Z hľadiska 
rýchlosti ochladzovania je vhodný ložiskový olej J4, ktorým 
pri teplote povrchu 550 °C dá sa dosiahnuť maximálna rých-
losť ochladzovania 65 °C s1. Kalením a popúšťaním ložisko-
vých krúžkov, okrem dosiahnutia požadovanej tvrdosti 60 až 
63 HRc, má sa zabezpečiť rozmerová stálosť. Pre tepelné 
spracovanie bola použitá kaliaca linka s doplneným počítačo-
vým ovládaním a popúšťacia pec PP017/50. Pri štandardných 
ložiskách sú krúžky kalené a popúšťané podľa podmienok 
uvedených v Tab. II (cit.2). Potom nasleduje brúsenie funk-
čných plôch. Pri tomto spracovaní sa dosahuje hodnota ovali-
ty krúžkov po kalení a popustení 0,2 mm.  

Po kalení je požadovaná tvrdosť 63,5–65,5 HRc a po 
popustení 60–63 HRc. Po operácii popúšťanie kontrolujeme 
ovalitu a mikroštruktúru. Aby sme dosiahli požadovanú ovali-
tu 0,1 mm, proces tepelného spracovania Tab. II a následného 
brúsenia nepostačuje. Bolo potrebné vyvinúť, technologicky 
zvládnuť  a  overiť  iný  spôsob  tepelného  spracovania 
a následného brúsenia, ktorý by garantoval menšie vnútorné 
napätia, deformácie a následne hodnoty ovality. Na odstráne-
nie vnútorných napätí sa obvykle používa popúšťanie. To už 
po kalení nasledovalo Tab. II, ale dosahované hodnoty ovality 
boli nepostačujúce. Pri popúšťaní procesom podľa Tab. II klesá 
tvrdosť popúšťaných súčastí, preto prípadné ďalšie popúšťanie 
týmto procesom nebolo možné. Na základe vyššie uvedených 
skutočností a skúseností bol navrhnutý postup, ktorý zabezpečil 
dosiahnutie nižších hodnôt ovality z 0,2 na 0,1 mm: 
1. Tepelné spracovanie (kalenie, popúšťanie) podľa Tab. II 
2. Predbrúsenie funkčných plôch krúžkov na hrubo 
3. Popúšťanie procesom 150°C/60´ Tab. III 
4. Brúsenie funkčných plôch krúžkov na čisto 

Pri dodatkovom popúšťaní boli zmenené dva parametre. 
Teplota popúšťania bola 150±5 °C a doba zotrvania na teplote 
bola 60±5 °C. Týmto procesom tepelného spracovania došlo k 

znížení  hodnoty  vnútorných  napätí  v  ložiskovom krúžku 
a bola docielená redukcia ovality o 50 %. Hodnota tvrdosti po 
dodatkovom popúšťaní ostala nezmenená, 60–63 HRc. Ovali-
ta na hotovom krúžku bola meraná na prístroji Talyrond 73 
(cit.2), obr. 2. 
 

4. Výsledok a diskusia 
 

Pri krúžkoch kalenie a popúšťanie vplýva na ovalitu. 
Príčinou zmien rozmerov po tepelnom spracovaní, je nedosta-
točná stabilita mikroštruktúry kalených a popustených ložis-
kových ocelí  v daných podmienkach prevádzky8.  Cieľom 
tepelného spracovania bolo získať jemnú martenzitickú štruk-
túru súčiastok. Kalením súčiastok z ložiskových ocelí vzniká 
mikroštruktúra tvorená hlavne martenzitom. V martenzitickej 
mikroštruktúre je obvykle prítomný zvýškový austenit, ktoré-
ho objemový podiel je niekoľko percent. Úpravou rýchlosti 
ohrevu na teplotu kalenia, prípadne zaradením predohrevu je 
možné ovplyvniť hodnotu a distribúciu teplotného napätia 
v ohrievanom ložiskovom krúžku. Štruktúrne napätia, ktoré 
vzniknú pri tepelnom spracovaní kalením a popustením sú 
podmienené chemickou koncepciou použitej ocele a paramet-
rami procesu tepelného spracovania. Rozmerové zmeny, ktoré 
nastávajú v priebehu popúšťania môžu byť dôsledkom preci-
pitácie ε-karbidov, rozpadu zvyškového austenitu, precipitácie 
cementitu, zotavením dislokačnej subštruktúry a redistribú-
ciou zvýškových napätí po mechanickom opracovaní9. 

Pre zabezpečenie požiadaviek výroby špeciálnych ložísk 
(viď Tab. I) bolo nutné optimalizovať rozmerové parametre 

Tabuľka II 
Technologický postup pre tepelné spracovanie 

Popis úkonov Kalenie Popúšťanie 
Názov zariadenia Pec Ø 100 PP017 / 50 
Teplota zón [°C ] 840 ± 5 170 ± 5 
Teplota oleja [°C] 50 – 80 – 
Spôsob uloženia 1 rad voľne uložené 
Variátor 3 – 5 – 
Doba ohrevu 
[min ] 

55 – 75 150 ± 5 

Výkon [ks/h ] 1 166 1 166 

Tabuľka III 
Technologický postup dodatkového popúšťania 

Popis úkonu Popúšťanie 
Názov zariadenia PP017 / 50 
Teplota zón [°C ] 150 ± 5 
Spôsob uloženia voľne uložené 
Doba ohrevu [min ] 60 ± 5 
Výkon [ks/h ] 1 166 

Obr. 2. Meranie ovality na meracom zariadení Talyrond 73 
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a  spôsob  tepelného  spracovania  a  následného  obrábania. 
Úpravou režimu tepelného spracovania a brúsenia na čisto 
bola dosiahnutá požiadavka nižšej hodnoty ovality z 0,006 na 
0,003 mm. Spolu s týmito úpravami v tepelnom spracovaní 
a s úpravami rozmerových parametrov bolo dosiahnuté zvýše-
nie úžitkovej hodnoty ložísk. Výťah protokolu o chemickom 
zložení  chemický rozbor použitého materiálu 100Cr6 je 
uvedený v Tab. IV. Materiál odpovedá predpísaným hodno-
tám. 

Výťah protokolu z metalografického rozboru vykonané-
ho podľa DIN 17230, DIN 50602, SEP 1520 a podnikovej 
normy je v Tab. V. Materiál odpovedá predpísaným hodno-
tám. 

Po výrobe overovacej série nasledujú životnostné skúšky 
ložísk na skúšobnej stanici ZT1. Skúša sa naraz 20 ložísk, do 
piateho vypadnutého ložiska, 90 % ložísk musí vydržať 1 mil 
otáčok. Hodnotí sa základná dynamická únosnosť predpísaná 
v katalógu. Bola dosiahnutá 203 % oproti katalógu. 

5. Záver 
 
Popísaný spôsob dosiahnutia nižších vnútorných napätí s 

vplyvom na nižšie deformácie a ovalitu krúžkov vyústil v 
dosiahnutí ovality hotových krúžkov 0,003 mm oproti štan-
dardným požiadavkám na ovalitu 0,006 mm. Výsledok bol 
dosiahnutý pri vyhovujúcom hodnotení chemického, metrolo-
gického a metalografického rozboru ako aj s ďalším efektom 
zvýšenia životnosti ložísk. Následne bol tento postup uplatne-
ný aj pre iné typy tzv. tenkostenných ložísk a pre iných, naj-
mä automobilových odberateľov, ktorí požadovali prísnejšie 
hodnoty ovality. Vo všetkých prípadoch sa potvrdila možnosť 
použitia tejto technológie. 

 
Táto práca vznikla za podpory  grantu VEGA 1/0047/10.  

 
LITERATÚRA  
 
  1. ZVL – ZKL Publ. č. TKS 1/96 S: Montáž, demontáž 

a poruchy valivých ložísk, Management Art, 56 (1996).  
  2. ZVL AUTO spol. s r.o. Prešov: Interná dokumentácia. 
  3. Jech J.: Tepelné zpracovaní oceli. SNTL, Praha 1983. 
  4. Jurko J., Panda A.:  ICACTE 2010, Chengdu, Publisher: 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, 239 
2010. 

  5. Panda A., Jurko J., Gajdoš M: J. Machin. Machin. Mater. 
5, 383 (2009). 

  6. Panda A., Jurko J., Gajdoš M.: Metallurgy 2, 50, 113 
(2011). 

  7. Panda A., Jurko J., Pandová I.: Vývoj, výroba a overenie 
nových výrobkov pre automobilový priemysel.  FVT TU 
Košice so sídl.v Prešove, 2009. 

  8. Vasilko K.: Valivé ložiská.  Alfa, Bratislava 1988. 
  9. Perez M, Sidoroff Ch., Vincent A., Esnouf C.: Acta Ma-

ter. 57, 3170 (2009).  
 

A.  Pandaa,  J.  Jurkoa,  M.  Džuponb,  I.  Pandováa   
(a Faculty of Manufacturing Technologies, Technical Univer-
sity of Košice with seat in Prešov, SR, b Institute of Materials 
Research of the Slovak Academy of Sciences, Košice, Slova-
kia): Optimalization of Heat Treatment Bearings Rings 
With Goal to Eliminate Deformation of Material  

  
Heat treatment of bearings rings brings alongs risk crea-

tion of deformation causation with inner stress. If We want to 
remove (eliminate) inner stress after heat treatment, after this 
operation follow tempering. At generality this tempering re-
moves inner stress. Though for so-called thin-walled bearings 
rings line „AX“ this tempering is insufficient on remove inner 
stress. Paper says about it, how is possible effectively to 
eliminate creation stress thin-walled of outer bearings rings 
from material  100Cr6  with  optimalization  heat  treatment 
processing. Results were verification with performance ex-
periments. 

 
 

 

Tabuľka IV 
Chemický zloženie v hm.%  ložiskového materiálu 100Cr6 

Skúšaný prvok Predpísané  
hodnoty 

Namerané  
hodnoty 

C 0,9 – 1,1 1,02 
Mn 0,3 – 0,5 0,35 
Si 0,15 – 0,35 0,28 
Cr 1,3 – 1,65 1,51 
P max. 0,027 0,01 
S max. 0,03 0,014 
Ni max. 0,30 0,06 
Cu max. 0,25 0,09 
Ni+Cu max. 0,5 0,15 

Tabuľka V 
Metalografický  rozbor  použitého  ložiskového  materiálu 
100Cr6 

Skúšaný znak Max. predpísané 
hodnoty 

Namerané 
hodnoty 

Tvrdosť HRc 60 – 63 62 
Vyhriatie po brúsení žiadne žiadne 
Mikroštruktúra 3 – 6 5 
Karbidická sieťka 5,3 5,2 
Karbidická  
pruhovitosť-uzavretá 

  
6,2 

  
6,0 

Karbidická  
pruhovitosť-uvoľnená 

  
7,3 

  
7,1 

Sulfidy – SS 1,3 1,2 
Oxidy – OA 3,3 3,1 
Oxidy – OS 6,2 6,0 
Oxidy – OG 8,3 8,1 
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1. Introduction 

 
TRIP  (transformation  induced  plasticity)  steels  were 

introduced by Zackay et al.1 in austenitic stainless steels in 
1967, describing a way how the transformation in austenitic 
steel supports „high-strength steels toughness improving“. In 
the 80`s ideas have been expressed about existence of austen-
itic phase in low alloyed steels and possibility of improving 
the formability through the TRIP effect2. Low-carbon multi-
phase steel sheets, which were developed for automotive ap-
plications, have attracted a growing interest in recent years 
due to their high strength and ductility combination3,4. Large 
amount of additions of costly alloying elements and the ac-
companying troublesome process make it difficult to employ 
this phenomenon in manufacturing cost-effective steel sheets 
for automotive use, therefore research has been focused on 
investigation of less expensive TRIP grades5 and resulted in 
the development of C-Mn-Si TRIP steels6,7.  

Si-Mn TRIP steels have been extensively studdied in the 
cold-rolled and annealed state, but can also be obtained in 
hot-rolled steels by cooling to the bainite transformation tem-
perature after rolling, at which the coiling of sheet is simulat-
ed8,9. This process is often referred as „austempering“, which 
followed an intercritical annealing of C-Mn-Si TRIP steels10. 
Many studies have been made on influence of chemical com-
position and annealing on microstructure and properties of 
TRIP steels, but only a few were focused on austempering 
influence, which was investigated and described for the first 
time in laboratory conditions by authors11. 

This paper deals with investigation of C-Mn-Si steel 
mechanical properties evolution via hot rolling and controlled 
cooling process, including two-step deformation and anneal-
ing in intercritical region (α+γ) and in isothermal bainitic hold 
region.  
 
 
2. Experiment 

 
The chemical composition of the C-Mn-Si steel used for 

laboratory experiments is in Tab. I. The samples were re-
heated at austenization temperature 1240 °C during 25 min 

and two-step plastic deformation (first in spontaneous recrys-
tallization  region,  second  in  non-recrystallization  region) 
followed. Experimental schedule is given in Fig. 1. Final 
microstructure was influenced by holding in intercritical tem-
perature region Th = 540740 °C and also by cooling rate12. 
Isothermal annealing (austempering) was also integrated to 
the rolling process (TA = 350–450 °C / tA = 120–480 s), as it 
can be seen in Fig. 1.   
 
 
3. Results and discussion 
 

Structure after austempering consisted of F, P and M. 
Regimes in temperature and time ranges 570 °C/80 s  → (350
450) °C/(120480) s and 680 °C/80 s → 350 °C/(120480) s 
expressed as inappropriate for formation of complex phase 

ON THE ROLLING CONDITIONS OF 1,5 Mn-1,8 Si STEEL 

Fig. 1. Schedule of laboratory controlled rolling and cooling 

1240°C,25min 

1030°C,50% 

830°C,50% 
Air 

cooling 

Th = 540 – 740 °C 
 th = 20 – 250 s  

Intercritical  
annealing TA = 350 – 450 °C 

 tA = 120 – 480 s  

Quenching Austempering 

Air cooling 

Air 
cooling 

T 
[°C] 

t [s]  

Fig. 2. Structure of sample treated after 570 °C / 80 s ; 400 °C / 
120 s) (nital, 1000x) 
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structure containing retained austenite because of high value 
of pearlite (2254 %) in structure, see Fig. 2. This pearlite can 
be characterised as „quasi troostit“ formed at specific isother-
mal conditions at cca 600 °C and low cooling rates. At these 
conditions it is not possible to determine the interlamelar 
distances in pearlite, Fig. 3.  

After Wu et al.13 rapid cooling is necessary for prevent-
ing the relaxation after deformation, so more dislocations stay 
retained  after  several  step  cooling  at  room  temperature. 
Tsusaki and Raghavan14 found that a large dislocation density 
hinders a growth of martensitic plates. The stability of RA 
against the martensitic transformation is improved by increas-
ing dislocation density. In additon, alloying elements of Si 
and Mn cause the increase of RA stability. Si is a ferrite stabi-
liser and helps retarding the precipitation of carbides during 
the bainite transformation15.  

When samples were treated after 680 °C/80 s → (400
450) °C/(120480) s the structure consisted of F, M, B and 

occurence of retained austenite RA was expected in the areas 
of  (martensite  –  bainite)  islands  inside  original  austenite 
grains bounded by ferrite, see Fig. 4a, and confirmed by SEM, 
Fig. 4b.  

The  ULSAB-AVC  concepts  shifted  vehicle  material 
content from a majority conventional (mild) steel to 80 % 
Advanced High-Strength Steels.  

This data shows that since then, automakers have imple-
mented Advanced High-Strength Steels across a broad range 
of vehicle segments.  In automaker press releases, they’ve 
claimed as much as 50 percent AHSS and attributed its use to 
vehicle weight reduction. As you can see in Fig. 5, the study 
data shows the dramatic upward trend for Advanced High-
Strength Steel content in vehicles and what is anticipated out 
to the year 2020 (ref.16).  

Fig. 6 shows the dependence of yield strength and tensile 
strength on austempering temperature. The values of yield 

Steel C Mn Si P S Cu Ni Cr Al Nb Sn 

C-Mn-Si 0.18 1.47 1.8 0.015 0.007 0.06 0.04 0.06 0.028 0.005 0.007 

Table I  
Chemical composition of C-Mn-Si steel [wt.%] 

TROOSTIT 

INCLUSION 

FERRITE 

MARTENSITE 

COOLING RATE 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

E
 °

C
 

pearlite troostit 
+ 

austenite 

troostit 
+ 

martensite 
martensite 

austenite 

Ar1 

Ar n 

Fig. 3. Dejean diagram of austenite decomposition 

4b 

Fig. 4a. Structure of sample treated after (680 °C / 80 s ; 400 °C / 
120 s) (nital, 1000x) 

RARA  

Fig. 4b. SEM, detail 7500x 
 

Fig. 5. A Ducker study conducted in North America reflects in-
crease in AHSS usage16 
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strength are in the range from 505 to 1409 MPa. The values of 
tensile strength are in the range from 749 to 1603 MPa. These 
values are influenced by structure as it consisted for the lowest 
values of F, M, RA and P. For the highest values the structure 
was fully martensitic.  After these regimes (350450 °C /120
480 s) we´ve produced a steel grade TRIP 500/750. From 
graphical dependences is resulting, that regimes with TA=400
450 °C, tA=300480 s produced final martensitic structures 
with high mechanical properties. These regimes are not appli-
cable.  

Comparable results were obtained by Li and Wu10 after 
4-step deformation (970 °C → 700 °C) in the austenite recrys-
tallization  region  (2  passes),  in  the  low-temperature  no-
recrystallization region (2 passes) and austempering at 400 °C/2
120 min. The authors determined the 400 °C/20 min as opti-
mal for RA stability. However, for obtaining comparable 
results in yield and tensile strength values, Jiang et al.17 deter-
mined, for enough volume fraction of RA, the optimal condi-
tions of austempering 410430 °C and 180240 s.  
 
 
4. Conclusions 
 

After realized experiments one can conclude that it is 
possible to obtain complex phase structure, consisting re-
tained austenite, by two-step deformation and annealing in 
intercritical and as well as in isothermal region, without sub-
sequent thermal treatment of steel. For fixation of retained 
austenite it is necessary to include austempering in tempera-
ture interval 350-450 °C into thermo-mechanical processing. 
Comparing conditions of hot plastic deformations with subse-
quent controlled cooling with classical approach, formation of 
retained austenite represents major problem in terms of con-
trol of structure and properties of steels with TRIP effect.  

 
The  authors  are  grateful  to  the  project  VEGA No. 

2/0138/10 for the support of this work. This work was also 
carried out within the frame of the project "Research Center 
of the effectiveness integration of the combined renewable 
energy systems", ITMS 26220220064 financed through Euro-
pean Regional Development Fund.  
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This paper deals with investigation of C-Mn-Si steel 
mechanical properties evolution via hot rolling and controlled 
cooling process, including two-step deformation and anneal-
ing in intercritical region (α+γ) and isothermal bainitic hold 
region, without subsequent thermal treatment of steel. Low-
carbon multi-phase steel sheets, which were developed for 
automotive applications, have attracted a growing interest in 
recent years due to their high strength and ductility combina-
tion.  
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1. Úvod 
 

Vzrastajúce požiadavky na protikorózne správanie výlis-
kov z oceľových plechov v automobilovom priemysle podpo-
rili  vývoj rôznych druhov povlakovaných plechov. Medzi 
povlakovanými oceľovými plechmi majú vzhľadom na pomer 
medzi kvalitou (plnením požiadaviek zákazníkov) a cenou 
svoje nezastupiteľné miesto pozinkované plechy. Vývoj po-
zinkovaných plechov pre automobilový priemysel má svoje 
špecifiká. Výlisky z pozinkovaných plechov musia spĺňať 
požiadavky nie len na mechanické vlastnosti, ale musia mať 
aj bezchybný povrch zinkového povlaku a dobrú priľnavosť 
k základnému materiálu. Čistý zinkový povlak nie je schopný 
často krát bezvýhradne zabezpečiť tieto požiadavky. Spomí-
nané dôvody podnietili postupné nahrádzanie čistého zinku 
povlakmi Fe-Zn, získanými žíhaním pozinkovaných oceľo-
vých plechov. Pozinkované plechy s Fe-Zn povlakmi vykazu-
jú lepšiu zvariteľnosť, lisovateľnosť i lakovateľnosť. Ďalšou 
prednosťou Fe-Zn povlakov v porovnaní s čistými zinkovými 
povlakmi  je   materiálová  úspora  zinku  a  odolnosť  proti 
oteru1,2. 

  
 

2. Program experimentálneho výskumu 
 
Pre experimentálny výskum boli použité extra hlboko-

ťažné pozinkované plechy z IF ocele  (Interstitial-free steel 
podľa EN 10327). Žíhaním pozinkovaných plechov z IF ocele 
(GA1)  boli  získané  plechy  z  Fe-Zn  povlakmi  typu 
„galvanneal“  s  rôznym  stupňom  legovania  povlaku 
(nedolegovaný    GA1,  optimálne  legovaný    GA2 
a prelegovaný  GA3)2. Pri žíhaní dochádza aj k zmene para-
metrov drsnosti Ra, Pc a v % obsahu Fe v povlaku. Zmena 
parametrov Ra, Pc a % obsahu Fe v povlaku môže byť príči-
nou zlepšenia alebo zhoršenia lisovateľnosti Fe-Zn povlako-
vaných oceľových plechov. Obsah Fe v povlaku v skúmaných 
materiáloch bol stanovený titračnou metódou a fázové zlože-
nie povlakov bolo stanovené rastrovacou elektrónovou mikro-
skopiou (REM) s EDX analyzátorom. Jednotlivé fázy boli 
identifikované na základe percentuálneho obsahu Fe a Zn, 
ktoré je  dané stechiometrickým zložením fázy2. Chemické 
zloženie  a  niektoré  vlastnosti  povlakov  sú  uvedené 

v Tab. I a Tab. II. Hodnoty parametrov mikrogeometrie Ra 
a Pc použitých plechov boli určované na zariadení Hommel 
Tester  1000 v smere  90°  vzhľadom k smeru  valcovania 
Tab. III.  

Tribologické charakteristiky boli zisťované trecou skúš-
kou, pri ktorej je pás plechu ťahaný medzi plochými čeľusťa-
mi. Táto skúška modeluje namáhanie kontaktných plôch prí-
strihu a nástroja v oblasti pod pridržiavačom.  Podmienky 
experimentu boli nasledovné: pridržiavacia sila FN =  3.0 kN, 
rýchlosť ťahania pásu plechu v = 10 mm s1, drsnosť hornej a 
dolnej čeľuste Ra = 0.4 µm. Na povrch pásu plechu a na kon-
taktné plochy čeľustí bola nanesená vrstva (2,5 g m2 ) ma-
zadla Anticorit Prelube 3802-39 S. 
Súčiniteľ trenia f bol vypočítaný z Columbovho zákona tre-
nia          

z nameraných hodnôt ťažných Ff a pridržiavacích síl  FN 
(Tab. III).   

TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI POZINKOVANÝCH PLECHOV PRE KAROSÉRIE 
ÁUT  

Tabuľka I 
Chemické zloženie materiálu DX 54 D+Z 

Chemické zloženie [%] 
CMAX MnMAX PMAX S MAX Almin Ti NMAX 
0.015 0.20 0.015 0.015  0.02 0.060.14 0.006 

Tabuľka II 
Vlastnosti povlakov použitých materiálov   

Materiál Hrúbka 
povlaku 

[m] 

Fázové zloženie 
povlaku 

Celkový 
obsah Fe 
v povlaku 

[%] 
prierez povrch 

GA 1 11.6 , ,    5.5 

GA 2 7.6 ,   12.6 

GA 3 8.0 ,   14.4 

      (1) 

N

f

F

F
f

.2


Tabuľka III  
Vypočítané hodnoty súčiniteľa trenia z nametaných ťažných 
a pridržiavacích síl 

Materiál Normálová 
sila FN 

a trecia sila Ff 

Súčiniteľ 
trenia 

f 
 

Parametre  
drsnosti 

FN 
[N] 

Ff 
[N] 

Ra 
[m] 

Pc 
[cm1] 

GA 1 3000 862  0.144 1.3 140 

GA 2 3000 913  0.152 1.25 120 

GA 3 3000 925  0.154 1.18 114 
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3. Dosiahnuté výsledky a ich diskusia 
 

Pri  žíhaní  po  pozinkovaní  dochádza  v  povlaku 
k transformácii čistej zinkovej η fázy (Zn, hcp, mikrotvrdosť 
HV 52-72) na Fe-Zn povlak, ktorý obsahuje intermetalické 
fázy δ (FeZn10, hexagonálna, mikrotvrdosť cca 300 HV), ζ 
(FeZn13, mono-klinická, mikrotvrdosť HV 208) a Г (Fe3Zn10, 
bcc,  mikrotvrdosť HV 326). Fázy prítomné v žíhanom zinko-
vom povlaku majú rôzne vlastnosti, to znamená, že aj úžitko-
vé vlastnosti (korózna odolnosť, oteru vzdornosť, lisovateľ-
nosť, zvariteľnosť, lakovateľnosť a pod.) budú závisieť od  
konkrétneho fázového zloženia povlaku. Pri povlakoch typu 
Fe-Zn sa rozlišujú tri charakteristické morfologické typy po-
vlakov tzv. nedolegovaný s obsahom Fe menším ako 8 %, 
úplne legovaný s obsahom Fe od 8 do 14 % Fe a prelegovaný 
s obsahom Fe väčším ako 14 % (cit.2,4).  

Pri žíhaní po pozinkovaní došlo k vzniku mikroštruktúry 
nedolegovaného povlaku (materiál GA1), ktorý okrem tenkej 
Fe-Zn vrstvy pozostáva z  η, ζ a δ fáz. 

 

 
Obr. 1a. Mikroštruktúra povlaku materiálu GA1-bočný pohľad  

 
Obr. 1b. Mikroštruktúra povlaku materiálu GA1 - priečný rez 
 

Z obr. 2a a obr. 2b je vidieť, že morfológia úplne legova-
ného povlaku je daná predovšetkým  fázou a tenkou medzi-
fázovou vrstvou , ktorej vrstva je tenšia ako 1 m. Na roz-
hraní základný materiál-povlak sú v oblasti  vrstvy prítomné 
jemné trhliny, ktoré vznikli v dôsledku objemových zmien v  
fáze. Optimálne legovaný povlak sa porušuje odroľovaním 
v oblasti  fázy. To znamená, že základný materiál aj pri po-
rušení ostáva chránený zvyškom povlaku pred koróziou. 

Morfológia prelegovaného povlaku materiálu GA3 je 
daná daná  kompaktnou vrstvou  fázy a medzifázovou vrst-
vou , ktorej hrúbka je väčšia ako 1.0 m – obr. 3b. Pre mor-
fológiu povlakov tohto typu je charakteristická prítomnosť 
masívnych trhlín na rozhraní základný materiál  povlak, 
ktoré postupujú cez vrstvy   a  až k základnému materiálu  
obr. 3a a obr. 3b. V tomto prípade dochádza k odlupovaniu 
povlaku na rozhraní základný materiál – povlak, čo môže 
viesť k zhoršeniu koróznej odolnosti Fe-Zn povlaku. 

 

 
Obr. 2a. Mikroštruktúra povlaku materiálu GA2 - povrch povlaku  
  

 
Obr. 2b. Mikroštruktúra povlaku materiálu GA2 - priečny rez   
 

 
Obr. 3a. Mikroštruktúra povlaku materiálu GA3 - povrch povlaku 
 

 
Obr. 3b. Mikroštruktúra povlaku materiálu GA3 - priečny rez 
 

Vplyv morfológie povrchu Fe-Zn povlakovaných ple-
chov bol posudzovaný na základe zmeny súčiniteľa trenia pri 
tlaku pridržiavača 2.5 Mpa. Tlak pridržiavača bol zvolený 
2.5 MPa, preto lebo hodnoty súčiniteľa trenia kolíšu pri níz-
kych hodnotách tlaku pridržiavača (1 až 2 MPa)3. Z obr. 4 je 
možné pozorovať, že so zväčšujúcim % obsahu Fe v povlaku, 
hodnoty súčiniteľa trenia mierne vzrástli. Nárast súčiniteľa 
trenia je prejavom zvýšenej prítomnosti  fázy na povrchu 
materiálu. Skutočnosť, že existuje závislosť medzi súčinite-
ľom trenia a % obsahu Fe v povlaku, potvrdili aj výsledky 
prác4. 
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Obr. 5. Porovnanie súčiniteľov trenia jednotlivých materiálov 

 
Zinkový  povlak  materiálu  GA1  mal  lepšiu  mazaciu 

schopnosť ako povlaky materiálov GA2 a GA3, pri lisovaní 
dochádza častejšie k znečisťovaniu kontaktných plôch nástro-
jov, tiež ku vzniku sklzových čiar na jeho povrchu, čo môže 
viesť k poškodeniu laku karosérie automobilov. Štatistická 
analýza parametrov mikrogeometrie Ra a Pc potvrdila, že 
rozdiely parametrov mikrogeometrie povrchu Ra a Pc použi-
tých plechov by nemali byť príčinou zhoršenia vzhľadu laku 
povrchových dielov karosérie a zhoršenia lisovateľnosti, pre-
tože indexy spoľahlivosti Cpk parametrov Ra a Pc sa pohybo-
vali od 1.4 do 3.03, t.j. boli väčšie ako 1.25. 

Pri preťahovaní pásu plechu s nedolegovaným povlakom 
(s obsahom 5.5 % Fe – GA1) medzi čeľusťami testéra trenia 
bol so zväčšujúcou dráhou preťahovania pozorovaný väčší 
rozptylom trecej sily ako pri preťahovaní pásu plechu s úplne 
legovaným a prelegovaným povlakom. Tento fakt je spôsobe-
ný nalepovaním (oterom, mikronavarním povlaku) na kon-
taktné plochy čeľusti. Oter nebol pozorovaný pri povlakoch 
s 12.6 a 14.6 % obsahom Fe (materiál GA2 a GA3), ktorých 
povlak je tvorený d fázou s mikrotvrdosťou až  6 násobne 
väčšiou ako je  mikrotvrdosť  η fázy (mikrotvrdosť η fázy t.j. 
čistého zinku je  cca 50 HV, mikrotvrdosť  fázy je cca 300 
HV (cit.5). 

 
 

3. Záver 
 
V tomto príspevku sú prezentované tribologické charak-

teristiky pozinkovaných plechov s rôznym stupňov legovania 
Fe-Zn  povlaku.  Tribologické  charakteristiky  (súčiniteľov 
trenia, oter) skúmaných povlakovaných plechov boli zisťova-
né na testeri s rovinnými kontaktnými plochami. Dosiahnuté 
výsledky poukazujú  na to, že  s nárastom stupňa legovania 
povlaku dochádza k zmene hodnôt súčiniteľov trenia.  Menšie 
hodnoty  súčiniteľov  trenia  f   vykazovali  plechy 
s nedolegovaným povlakom ako plechy s úplne legovaným 
a s prelegovaným povlakom. Zvýšenie hodnôt súčiniteľa tre-
nia súvisí s prítomnosťou  fázy na povrchu pozinkovaného 
plechu. Štatistická analýza parametrov drsnosti Ra a Pc potvr-
dila, že nárast hodnôt súčiniteľa trenia nesúvisí so zmenou 
drsnosti, ku ktorej došlo pri žíhaní pozinkovaného plechu 
z materiálu DX 54 D+Z. Celkové hodnotenie tribologických 
charakteristík  Fe-Zn  povlakovaných  plechov  vyznieva 
v prospech pozinkovaného plechu s úplne legovaným povla-
kom. Zistené rozdiely súčiniteľov trenia o 0.008 resp. o 0.01 

nemajú podstatnejší vplyv na tvárniteľnosť,  ale na druhej 
strane  rozdiely  v  mikrotvrdosti  úplne  legovaného 
a prelegovaného povlaku sú väčšie. Odolnosť proti oteru vý-
liskov z materiálu GA2 s úplne legovaným povlakom je vý-
razne  lepšia  ako  pri  výliskoch  z  materiálu  GA1 
s nedolegovaným povlakom. Dosiahnuté výsledky naznačujú, 
že oceľové plechy s Fe-Zn povlakmi typu „galvanneal“ pred-
stavujú po viacerých stránkach progresívny materiál. Efektív-
ne využitie  vlastností týchto povlakov vyžaduje optimalizo-
vať vlastnosti nie len z hľadiska lisovateľnosti, ale aj oteru, 
korónej odolnosti, lakovateľnosti a zvariteľnosti.  

 
Táto práca vznikla s podporou grantu VEGA 1/0890/09.  
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E. Evina, M. Kollárováb (a Technical University of Koši-
ce, Faculty of Mechanical Engineering Fakulty, Košice, b U.S. 
Steel Košice, Slovak Republic): The Tribology Properties of 
Zinc Coated Steel Sheets for Auto Body  
 

Properties of Fe-Zn coatings depend mainly on their 
phase composition. Therefore, steel sheets with Fe-Zn coat-
ings,  so called “galvannealed” coatings with various iron 
content  underalloyed, optimally alloyed and slightly overal-
loyed Fe-Zn coatings were used to perform formability tests. 
Phase composition of individual coatings was determined. 
Relation  between  coating  morphology  and  friction  under 
forming was established. Friction characteristics of examined 
sheets were investigated due to tester with plane contact 
plates.  


