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Seznam použitého označení, zkratek, termínů 
Značka Název značky Jednotka 

TŽ Třinecké železárny - 

KKO kyslíková konvertorová ocelárna - 

ČSN České technické normy - 

DIN Německé národní normy - 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizací - 

� Otáčky tažné rozety  1min−⋅ot  

�� Otáčky motoru   1min−⋅ot  

�� Převodový poměr převodovky  - 

v Rychlost řetězu 1−⋅ sm  

t Rozteč řetězu mm, m 

z Počet zubů hnací rozety - 

�� Obvodová hnací síla N 

�� Pohybový odpor N 

�� Zvedací síla N 

�	 Hrabací odpor N 

�
 Síla pro výpočet pevnosti svaru  N 

�� Součinitel pohybového odporu - 

� Dopravované množství  13 −⋅ hm  

� Objemová hmotnost 3−⋅ mkg  

� Tíhové zrychlení 2−⋅ sm  

� Dopravní výška m 

�� Hmotnost délkové jednotky řetězu s korečky 1−⋅ mkg  

�	 Měrná hrabací práce 1−⋅ kgJ  

�� Obsah korečku 3−m  

� Součinitel plnění korečku - 

�� Počet současně hrabajících korečku - 

s Dráha hrany korečku m 

�� 
Součinitel bezpečnosti proti přetržení při dynamickém 

zatížení 
- 
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Značka Název značky Jednotka 

� Smykové napětí kolmé na směr svaru MPa 

�
 Smykové napětí kolmé na směr svaru MPa 

� Účinná výška svaru mm 

� Výška svaru mm 

� Délka svaru mm 

���
 Dovolené napětí svárového spoje ve smyku MPa 

 ! Mez kluzu MPa 

" Převodní součinitel svarového spoje - 

� Součinitel bezpečnosti  - 

SCH ..  Náchylnosti ocelí k horkým trhlinám kg 

TpSef Výpočet teploty předehřevu podle Seferiána: °C 

s Tloušťka materiálu mm 

MAG Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu - 

HB Tvrdost dle  Brinella - 

R Třecí odpor kg 

τ Dynamický součinitel tření - 

µ Statický součinitel tření - 

P Hmotnost tělesa kg 
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1. Cíl diplomové práce 

Odběr homogenizované směsi se v každém homogenizačním prostoru provádí 

jedním naběracím velkostrojem KN 200. Odběr se provádí pomocí nekonečného 

řetězu, ve kterém je osazeno 61 korečků každý o objemu 200 dm3. Úkolem mé 

diplomové práce je navrhnout řešení, které prodlouží životnost korečkového řetězu, 

kde nejslabším místem řetězu je odlitek článku silného. 

 

 U zkušební dodávky 12 ks odlitků článků vyzkoušet materiál GS30Mn.5 dle 

DIN 17205, kde byla provedená změna toleranční pole tepelného zušlechtění 

na hodnotu 750-850 MPa.  

 Navrhnout alternativní výkresovou dokumentaci, kde polotovarem je 

svařovaný článek včetně konstrukčního materiálu a technologického postupu 

výroby  

 Odzkoušet odlitky článku silného bez vnitřních pouzder z důvodu zesílení 

tloušťky stěny článku 

 Všechny navržené články odzkoušet v řetězu s články s původního materiálu 

ČSN 422709.1 a provést vyhodnocení  
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2. Úvod 
 

Třinecké železárny v Třinci patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní 

výroby v České republice. Byly založeny v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té 

době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. Počátky hutní výroby v Třinci jsou spjaty 

s výrobou slévárenského železa v dřevouhelné vysoké peci. Výhodná poloha 

železáren, jejich napojení na Košicko-bohumínskou železniční dráhu, dostupnost 

surovin postupně umožnila v 70. letech devatenáctého století tehdejšímu majiteli – 

Těšínské komoře – soustředit hutní provozy z nedalekého okolí právě do Třince. 

Již ve dvacátých letech 20. století patřily železárny k nejmodernějším hutním 

závodům s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve střední Evropě. V roce 1929 

představoval jejich podíl na československé výrobě surové oceli 23 % a válcovaného 

materiálu dokonce 31 %. 

Růst produkce oceli a válcovaného materiálu dosáhl svého historického vrcholu 

v 80. letech 20. století. Vedle růstu produkce byl důraz také kladen na zavádění 

moderních hutních technologií. K nejvýznamnějším investicím tohoto období patří 

vybudování kyslíkové konvertorové ocelárny s následným blokovým a později 

i sochorovým kontilitím. Od roku 1995 je veškerá ocel vyráběna v konvertorech nebo 

elektrických obloukových pecích, přičemž 90 % vyrobené oceli je kontinuálně 

odléváno. 

Aglomerát pro vysoké pece se vyrábí ve dvou aglomeracích s celkem čtyřmi 

spékacími pásy. Na aglomeraci č. 1 se vyrábí rovněž ocelárenský aglomerát pro 

potřebu KKO, jenž nahrazuje dolomitické vápno. Výrobní kapacita aglomerací je 

2,7 mil. tun aglomerátu ročně. Vstupním materiálem jsou prachové železné rudy 

dovážené z Ruska a Ukrajiny, dále dolomit, vápenec, prachový koks a odpady 

vznikající v procesu výroby oceli v TŽ. 

Směs pro výrobu aglomerátu je zakládána do 2 x 6 homogenizačních hromad. 

Obsah železa v aglomerátu pro vysoké pece je 53 - 54 % a pro ocelárny 8 – 12 %. [12] 
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3. Homogenizace 
 

3.1. Význam homogenizace 

Kolísání chemického a granulometrického složení aglomerátu má nepříznivý vliv 

na chod vysokých pecí. Z toho důvodu je nutno jednotlivé druhy surovin před 

zpracováním homogenizovat, neboť homogenizací dojde ke zvýšení stability složení 

a zrnitosti surovin pro aglomerace, a tím i stabilizaci kvality aglomerátu.  

Kromě homogenizačního účinku dochází při komplexní homogenizaci několika 

druhů rud i k tzv. "zrání vsázky", což je dlouhodobý proces, spočívající 

v rovnoměrném rozložení vlhkosti na povrchu rudných zrn. Vyzráváním se zlepšují 

sbalovací vlastnosti rud, které za normálních podmínek obtížně přijímají vodu.  

Maximální rovnoměrností homogenizovaných surovin se dosáhne při práci ve 

velkých hromadách, v nichž je segregovaný materiál na krajích hromad v malém 

poměru k celkovému vhodně homogenizovanému množství. viz.obr.3.1  

 

 
Obr.3.1. – Homogenizční skládky 
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3.2. Zakládání surovin na rudišti a odběr homogenizačních hromad 

Zakládání surovin do skládek se provádí zakladači ZPH 1200. Zakládání surovin se 

provádí v tenkých horizontálně kladených vrstvách kolmo na směr pojezdu 

velkostroje. Každou surovinu je třeba zakládat vždy od kraje hromady a rovnoměrně 

postupovat po celé délce skládky. Při klopení surovin, určených pro homogenizační 

skládku, je nutno zabezpečit plynulé vynášení materiálu na tunelové pásy. Není 

přípustné naplňovat tunelové pásy nárazově velkými kvanty materiálu. Množství 

materiálu dopravovaného na každém tunelovém páse nemá být vyšší než 800 t/h.  

Při zakládání homogenizačních hromad je max. množství stejného substrátu 

v zakládané vrstvě odstupňováno podle založeného množství surovin na hromadě. 

Minimální množství surovin ve vrstvě je 250 tun. Pro umožnění zakládání souvislých 

vrstev ze substrátů, které se vyskytují v menším množství a jsou podobného 

charakteru, je možno je sdružit do skupin takto:  

 

 kychtový prach, vysokopecní kaly, odprašky, rudná směs, podsítné 

z aglomerátu 

 struskové výrobky 

 koncentráty, okuje 

 aglorudy. 

 

Zakládání jednotlivých homogenizačních hromad se provádí na předem předepsané 

parametry, a to: 

 

 KD (korekční dolomit v prognóze procesu spékání) 

 obsah Fe v aglomerátu   [%]   

 obsah P v aglomerátu    [%]   

 obsah Mn v aglomerátu [%] 

 obsah Zn v aglomerátu  [%] 

 poměr CaO : Mg0 v HS 

 bazicita v prognóze procesu spékání. 
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Při přípravě nových homogenizačních hromad je nutno zbytek hromady dobrat 

naběračem až na koncový vypínač a tato směs se založí do současně zakládané 

hromady. Příprava nové homogenizované hromady k nasazení do aglomerace se 

provádí tak, aby se koreček dostal do záběru v plné výšce hromady a v řezu byly jasně 

patrné jednotlivé vrstvy. 

Zásobování aglomerací homogenizovanou směsí je nutno zabezpečovat plynulým 

chodem naběrače při odebírání přiměřené třísky.  

3.3. Odběr homogenizované směsi 

Odběr homogenizované směsi se v každém homogenizačním prostoru provádí 

jedním naběracím velkostrojem KN 200. Odběr se provádí pomocí nekonečného 

řetězu, ve kterém je osazeno 61 korečků každý o objemu 200 dm3. Směr odběru 

třísky je paralelní se směrem pojezdu velkostroje, kolmo na rovinu zakládání 

jednotlivých vrstev. viz.obr.3.2 

 

 
Obr.3.2. – Odběr směsi naběračem KN 200 
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Nevhodně segregovaný materiál na svahu skládky je nutno nejdříve odebrat pro 

opětnou homogenizaci až do hloubky plného řezu korečku, kdy jsou jasně viditelné 

vrstvy jednotlivých komponent vsázky. Teprve pak je možno začít odběr pro potřeby 

aglomerací. Při určování velikosti třísky odběru je rozhodující zatížení pohonu 

korečku. V  žádném případě však nesmí hloubka třísky překročit výšku bočního nože 

korečku. Max. zátěž korečkového pohonu je jištěna hydraulickou spojkou mezi 

převodovkou a hnací rozetou.  

3.4. Naběrač KN 200  

Naběrač KN 200 viz.obr.3.3 je určen k odebírání materiálu založeného zakladačem 

z  jednotlivých hromad homogenizační skládky. Při chodu korečku za současného 

pojezdu naběrače dochází k odebírání materiálu ve směru sypného úhlu založených 

surovin, a tím k  promísení jednotlivých surovin uložených na skládce. Odebraný 

materiál je vyklápěn z korečku do šikmé výsypky, která ústí na pás naběrače. Z tohoto 

pásu jde materiál výsypkou na odsunový pás naběrače na skládkovém mostě. Výšku 

nastavení korečkového ramene je možno měnit pomocí vrátku.  

Je umístěn na vozíku, který je táhly pevně spojen s turasovým vozem korečku. [11] 

 

 
 

Obr.3.3. – Naběrače KN 200 

 

 

 

 

hnací rozeta 

vodicí rozeta 
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Technické údaje naběrače KN 200 tab.3.4 

Tab.3.4. Parametry naběrače KN 200 

Teoretický výkon při spec. váze = 2 t/m3 600    t/h   

Obsah korečku  200 l 

Počet korečků                   61 ks 

Článkování                    čtyřnásobné  

Rychlost zdvihu vodiče              0,077 m/s 

Rychlost pojezdu vozíku             0,050  m/s 

Rychlost pojezdu stroje - pracovní     0,025 m/s 

Rychlost pojezdu stroje - přemísťovací   0,125 m/s 

Pás naběrače - šířka                 800 mm 

                     - dopravní výška       2,628 m 

                     - dopravní délka        75,5 m 

Šířka naběrače                      ´80,0 m 

Výška naběrače                      28,8 m 

Rozpětí kolejiště portálu         58+0,05 m 

Rozchod kolejí                     1 435 mm 

Rozchod kol podvozku                1 425 mm 

Počet kol - pevná noha - celkem         40 ks 

                                     - hnaných       16  ks 

                                     - kyvná noha - celkem   24 ks 

                                     - hnaných  4          8 ks 

Pohon korečkového řetězu 

výkon motoru 110 kW 

otáčky motoru 987 ot/min 

převodovka TSA 031371-08-3x50x1000 50 i 

počet zubů hnací rozety 4 ks 

počet ploch hnací rozety 8 ks 

rozteč řetězu 315 mm 

roztečná kružnice unášeče hnací rozety 760 mm 

rozteč os rozet 38000 mm 

[11] 
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4. Problematika poruch korečkového řetězu 

 

Při odebírání materiálu ze založených hromad z homogenizační skládky 

korečkovým naběračem dochází k namáhání mezi články  a tažnou čtyřzubou rozetou, 

viz.obr.4.1 přičemž dochází k zeslabení článků o tažnou rozetu a následnému přetržení 

článků řetězu. viz.obr.4.2. K přetržení dochází po druhém zkracováni nataženého 

korečkového řetězu. Řetěz se zkracuje, když hodnota mezi teleskopy napínací rozety 

je přibližně 580mm. Po druhém zkrácení lze již řetěz napínat jen do hodnoty kolem 

340mm, po tom začíná docházet k trhaní článků silného korečkového řetězu. 

U původního materiálu článků silného se provádělo první zkracování po výměně 

korečkového řetězu zhruba po 2 měsících. Následující zkracování korečkového řetězu 

bylo prováděno zhruba po další 3 měsících. Za další měsíc až měsíc až měsíc a půl 

začalo docházet k jednostrannému trhaní článku silného. Po čtyřech přetrženích 

článku byl vždy celý korečkový řetěz preventivně vyměněn, aby nedošlo 

k oboustrannému přetržení článků, což by zapříčinilo spadnutí celého korečkového 

řetězu z korečkového vodiče. Při jednostranném přetržení článků lze poruchu 

odstranit během hodiny, kdy se vymění článek nebo celé korýtko a ztráty jsou 

zanedbatelné. Při oboustranném utržení korečku jsou prostoje až tři denní jelikož 

padající korečkový řetěz vesměs poškodí korečkový vodič, korečky, řetěz a vodicí 

kladky řetězu. 

 

 
Obr.4.1. – Tažná rozeta naběrače KN 200 
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Obr.4.2. – Utržený článek naběrače KN 200 

 

V souvislosti se zvyšující se poruchovostí korečkového řetězu naběrače č. 1 a 2 na 

homogenizačním rudiště, byla svolána schůzka, cílem které bylo zvýšení životnosti 

daného řetězu. Bylo konstatováno, že nejslabším místem řetězu je odlitek článku 

silného z materiálu. ČSN 422709.1 viz. obr č.4.3.  

 

 
Obr.4.3. – Odlitek článků silného – mat. ČSN 422709.1 

 



 

~ Prodloužení životnosti korečkového řetězu naběrače KN200 ~ 

 

Ostrava 2009   ~ 18 ~ 
 

V jednom řetězu je zabudováno 244 silných článků, kde jedna polovina je 

přivařena přímo na koreček, druhá polovina slouží jako mezičlánek řetězu. Vzhledem 

ke snížené životnosti a zvyšující se poruchovosti byla přijatá tato opatření:  

 Navrhnout a odzkoušet při další výměně korečkového řetězu jiný druh 

materiálů a provedení článku silného.  

 U zkušební dodávky 12 ks článků vyzkoušet materiál GS30Mn.5 dle DIN 17205 

,  kde byla provedená změna toleranční pole tepelného zušlechtění na 

hodnotu 750-850 MPa.  

 Navrhnout alternativní výkresovou dokumentaci, kde polotovarem je 

svařovaný článek.  

 Odzkoušet odlitky článku silného bez vnitřních pouzder z důvodu zesílení 

tloušťky stěny článku 

 Všechny navržené články odzkoušet v řetězu s články s původního materiálu 

ČSN 422709.1 

 

4.1. Vlastnosti materiálů 

Materiál původního odlitku 422709.1 

Ocel na odlitky manganová, na velmi namáhané strojní součásti. Stav 

normalizačně žíhaný. Mez kluzu Re – 300 MPa, a pevnosti v tahu Rm – 520 –

 700 MPa. viz příloha č.1 

C Si Mn P S P+S 

0,20-0,28 0,20-0,50 1,20-1,60 0,05-0,06 0,05-0,06 0,09-0,11 

 

Materiál navrženého odlitku GS30Mn5  

Nízkolegovaná, feriticko-perlitická manganová ocel, která odolává zvýšenému 

opotřebení třením, vhodná na více namáhané strojní součásti, např .tlukadla, články 

traktorových pásů, odlitky strojních součástí ve stavu zušlechtěném. Mez kluzu Re – 

min. 450 MPa, mez pevnosti Rm – 650 - 800 MPa. viz příloha č.1 

C Si Mn P S P+S 

0,20-0,28 0,20-0,50 1,20-1,60 0,05-0,06 0,05-0,06 0,09-0,11 
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Navržený svařovaný článek z materiálu 30CrMO12, S355Jr, C45 

30CrMo12  

Legovaná konstrukční ocel pro strojní součástí s vysokými požadavky na pevnost 

a houževnatost. Mez kluzu Re – min. 680 MPa, mez pevnosti Rm - min. 900 MPa  

viz příloha č.2 

 

C Si Mn P S Cr Ni Mo 

0,28-0,35 max.0,40 0,40-0,70 max.0,035 max.0,035 2,80-3,30 max.0,6 0,30-0,50 

 

 

S355Jr  

Nelegovaná jakostní ocel na svařované, nýtované a šroubované konstrukce používané 

za normálních teplot. 

Mez kluzu Re – min. 345 MPa, mez pevnosti Rm – 450-600 MPa. viz příloha č.3 

C Si Mn P S N Cu 

max.0,24 max.0,55 max.1,66 max.0,035 max.0,035 max.0,012 0,55 

 

 

C45  

Uhlíková jakostní ocel pro namáhané strojní součásti. 

Mez kluzu Re – min. 430 MPa, mez pevnosti Rm – 650-800 MPa. viz příloha č.4 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cr+Mo+Ni 

0,42-0,50 max.0,40 0,50-0,80 max.0,045 max.0,045 max.0,40 max.0,1 max.0,40 max.0,63 

[7] 

Do korečkového řetězu bylo nabudováno k odzkoušení viz.obr.4.4 

12 ks svařovaných článků s pouzdry  

6 ks odlitkových článků s pouzdry mat.422709.1 

6 ks odlitkových článků bez pouzder mat.422709.1 

6 ks odlitkových článků s pouzdry mat. GS30Mn5  

6 ks odlitkových článků bez pouzder mat. GS30Mn5  

 

Před nabudováním proběhlo měření tvrdosti všech zkoušených článků, kde tvrdost po 

tepelném zpracování odpovídala požadovaným hodnotám.viz tab.3.1 
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Obr.4.4.– Schéma zabudování zkušebních článků 
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Při první kontrole po jedno-měsíčním provozu jsme již museli eliminovat články 

bez pouzder, protože docházelo enormnímu vydírání jak vnitřního průměru článků 

řetězu, tak i spojovacích čepů. viz.obr.4.5 a 4.6. Tyto články jsem museli vyměnit, jinak 

by mohlo dojít přetržení korečkového řetězu, což by mělo za následek poničení 

korýtek a článků a tím by došlo ke zkreslení vyhodnocení zkušebního provozu. 

 

 
Obr.4.5. – Odlitek článku bez pouzdra 

 

 
Obr.4.6. – Čep spojovací 

 

Další kontroly článku silného korečkového řetězu byly prováděný po 3 a 6 m. 
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4.2. Měření tvrdosti zkoušených článků 

Tvrdost zkoušených článků byla měřená digitálním tvrdoměrem THE 130 viz.obr.4.1. 

 

 

Obr.4.1. – tvrdoměr THE 130 
 

Tvrdoměr THE130 představuje kompaktní přístroj s důrazem na jeho malé 

rozměry, vysokou přesnost měření, velkým rozsahem měření a jednoduchost 

obsluhy. Je vhodný pro měření tvrdosti železných kovů s možnosti uplatnění 

v širokém spektru průmyslu.  

Tvrdoměr má integrovanou nárazovou hlavici typu D. přístroj je schopen 

vypočítat tvrdosti v jednotkách Vickers, Brinell, Rockwell nebo Shore. Lze nastavit 

požadovaný směr nárazu pro správné naměření tvrdosti materiálu. Střední hodnota 

měření je vypočítána automaticky.[11]  

Měření bylo prováděno před montáži a po uplynuti 3 a 6 měsíců provozu.  

Na každém článku bylo provedeno pět měření. Tab.4.1. 

 

Tab. 4.1 měření tvrdostí článků 

 
Doba řetězu v provozu 

 
před montáží 3 měsíce 6 měsíců 

 
tvrdost HB tvrdost HB tvrdost HB 

počet 
měření 

Svařovaný 
článek  

Odlitek 
GS30Mn5 

Odlitek 
422709 

Svařovaný 
článek  

Odlitek 
GS30Mn5 

Odlitek 
422709 

Svařovaný 
článek  

Odlitek 
GS30Mn5 

Odlitek 
422709 

1 284 260 186 291 249 166 277 201 129 

2 279 252 192 280 237 155 269 213 146 

3 286 244 190 278 262 171 278 221 138 

4 281 250 181 279 235 154 279 198 135 

5 290 255 194 282 248 156 268 220 133 

 
284 252 189 282 246 160 274 211 136 
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graf.4.1. – tvrdost článků 

 

 

4.3. Metalografický rozbor článků 

Vzhled dodaných článků je zachycený na obr. 4.8 až 4.13.  

Články 1 a 4 – materiál 42 2709.1,  

Články 2 a 5 – materiál GS30Mn5. 

Články 3 a 6 – svářenec z materiálů:  pouzdro 90x55x48 - 30CrMO12,  

      týč plochá 70x20x245 - S355Jr,  

      tyč plochá 75x10x258 - C45 

 

Články byly rozřezány v místě vizuálně největšího opotřebení oka viz obr. 4.14.  Z plochy 

řezů byly následně připraveny metalografické výbrusy a bylo provedení měření 

tloušťky článků v nejslabším místě 
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Obr.4.8 – 4.13 – Dodané články 

 
 

 
Obr. 4.14 – Místa odběrů vzorků pro metalografické výbrusy 

 
 

Průměrná tloušťka článků byla zjišťována na výbrusech viz.obr.4.15. a 4.16. Měřením 

pomocí posuvného měřidla byly získány tyto přibližné hodnoty:   

článek 1 – opotřebení po 6-ti měsících  - 7,5 mm,  

článek 2 – opotřebení po 6-ti měsících  - 8,0 mm,  

článek 3 – opotřebení po 6-ti měsících  - 9,5 mm,  

článek 4 – opotřebení po 3  měsících  - 11,0 mm,  

článek 5 – opotřebení po 3  měsících  - 12,0 mm   

článek 6 – opotřebení po 3  měsících  - 16,5 mm.  
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Obr. 4.15 – tloušťka článku po 3 měsících 

 

 
Obr. 4.16 – tloušťka článku po 6 měsících 

 
 

Struktura článků byla pozorována po naleptání metalografických výbrusů v 2% 

nitalu. Lité články 1 a 2, měly být, podle výkresu, zušlechtěné na dolní pevnost, články 

4 a 5 na horní pevnost. Struktura článku 1 byla tvořená jemnými zrny feritu a perlitu, 

a hrubšími ostrůvky bainitu (viz.obr. 4.17 a 4.18). Článek 4 měl struktura tvořenou 

feritem, perlitem a bainitem (viz.obr. 4.23 a 4.24). U článků 2 a 5 byla struktura tvořená 

bainitem a feritem, ale u článku 5 bylo výraznější jehlicovité uspořádání (viz.obr. 4.19, 

4.20, 4.25 a 4.26).  

Články 3 a 6 byly svařence z tvářené oceli. U článku 3 a 6 zušlechtění bylo provedeno, 

struktura byla sorbitická s rovnoměrně vyloučenými drobnými karbidy (viz.obr. 4.21, 

4.22, 4.27 a 4.28).  
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60x        300x 

  Obr. 4.17 a 4.18 – Struktura článku 1 - jemná zrna feritu a perlitu s hrubšími ostrůvky bainitu 
 
 

   
60x        300x 

Obr. 4.19 a 4.20 – Struktura článku 2 - bainit a ferit 
 
 
 

   
60x        300x 

 Obr. 4.21 a 4.22 – Struktura článku 3 - struktura byla sorbitická s rovnoměrně 
vyloučenými drobnými karbidy 
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60x        300x 
Obr. 4.23 a 4.24 – Struktura článku 4 - feritem, perlit a bainit 

 
 
 

   
60x        300x 

Obr. 4.25 a 4.26 – Struktura článku 5 - bainit a ferit 
 
 
 

   
60x        300x 

Obr. 4.27 a 4.28 – Struktura článku 6 - struktura byla sorbitická s rovnoměrně vyloučenými 
drobnými karbidy 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejlepší vlastnosti, jak po stránce tvrdosti, tloušťky 

materiálu, tak po stránce metalografického rozboru má svařovaný článek silný.  
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5. Návrh konstrukce článku řetězu vč. výběru vhodného 

konstrukčního materiálu 

5.1. Původní konstrukce článku 

Odlitek je zhotovený z  materiálu 422709.1. Je to manganová ocel pro zvýšené 

opotřebení třením s podmíněně zaručenou svařitelnosti, zušlechtěná, s použitím pro 

více namáhané strojní součástí např. tlukadla, články traktorových pásů aj. viz obr.5.1 

 

 
Obr. 5.1 – Odlitek článku  

 

5.2. Navrhovaná konstrukce článku 

Novou konstrukci článku jsem navrhl jako svařovaný článek, který je svařovaný z 

pěti části : 

Pozice 1 – 2ks Kroužek D90/55x48 z materiálu 30CrMo12 

Pozice 2 – Týč plochá tl-20-70x245 z materiálu S355JR 

Pozice 3 – Týč plochá tl.10-75x258 bez děr z materiálu C45 

Pozice 4 – Týč plochá tl.10-75x258 s dírami z materiálu C45 Viz obr.5.2  

 

Přesnost svařované konstrukce je dána dodržením jmenovitého rozměru, tvaru a 

polohy jednotlivých dílů. Je závislá jak na přesnosti jejich výroby, tak na pnutí, 

deformaci a smrštění vyvolaných svařováním. Pro stanovení tvarových a rozměrových 

odchylek platí norma ČS N05 0235. Pro dodržení výrobních tolerancí, zamezení 

deformací svařované konstrukce, zvýšení bezpečnosti a produktivity práce se 

používají svařovací přípravky[4]  
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Obr. 5.2 – Návrh části svařovaného článku 

 

 

Obr. 5.3 – zobrazení provedených svarů článku 

 

 

Obr. 5.4 – svařovaný článek  
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5.3. Výpočet sil v řetězu 

Otáčka tažné rozety 

� # ��
��

# 987
50 # 19,74 -.//1��2 

Rychlost řetězu 

3 # 4·�·6
7888 # 97:·;·7<,=>

7888 # 49.74-1 · 1��@72 A0,829 1 · �@7C  

 

Dopravené možství 

� # 3600 · ��
/�

· 3 · � # 3600 · 0,2
1,26 · 0,829 · 0,8 # 378 -19�@72 

 

Pohybový odpor  

�� # �� · F � · �
3600 · 3 · � · � G 2 · �� · � · �H # 

 

1,2 I 9=;·J88
9K88·8,;J< · 9,81 · 27 G 2 · 220 · 9,81 · 27L # 147903-M2  

 

Zvedací síla 

 

�� # � · �
3600 · 3 · � · � # 378 · 200

3600 · 0,829 · 9,81 · 27 # 6710 -M2 

 

Hrabací odpor  

 

�	 # �	 · NO·P·QR·�S
� ·# 40 · 8,J·8,;·J88·7:

7; # 1067 -M2  

 

Obvodová hnací síla  

�� # �� · �� · �	 # 147903 G 6710 G 1067 # 155680-M2 

Součinitel bezpečnosti proti přetržení při dynamickém zatížení 

�� T 5 

 [3]  
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Síla pro výpo čet pevnosti svar ů 

 

�
 # �U·VO
W # :·7::K;8

J # 389200 -M2  
 

Kontrola pevnosti svaru 

�
 # �

2 · � · � G � · � X ���
 

 

�
 # 389200
2 · 5,6 · 70 G 10 · 192 # 144-YZ�2 

 

���
 #  ! · "
� # 350 · 0,9

1,5 # 210 -YZ�2 

 

144 [ 210 

Pevnost svaru je dostačující [4] 

 

6. Technologický postup výroby svařovaného článku 

Technologický postup jsem navrhl s ohledem na možnosti výroby v naší dílně za 

použiti vlastních dostupných strojů. Nejdříve musíme dle výkresu č.VP-2-0002-9 

viz příloha č.11   zhotovit jednotlivé součásti viz obr.č.5.2.  

Zhotovení pozice 1. viz obr. č. 5.2  

 Řezání 

 Soustružení 

Zhotovení pozice 2, 3, 4. viz obr. č. 5.2 

 Řezání plazmou 

Zhotovení svařovaného článku 

 Svařování článku silného 

 Opracování svařovaného článku na hotovo 

 Kálení a popouštění 

 Kontrola rozměru svaru a tvrdosti 
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6.1. Řezání  

Kotoučová pila ZTS typ PKA 25B viz.obr.6.1. Kulatinu 30CrMo12 o průměru 95mm 

uřezat na délku 52mm. Řezací čas segmentovým kotoučovým pilovým listem 

o průměru 910mm, počtem zubů 96mm a šířkou zubů 8mm, při v = 17 m/min, n = 7 

a s = 28 mm/min je zhruba 4 min.[2]  

 

 

 

Obr.6.1 – kotoučová pila ZTS 

 

6.2. Soustružení 

 Universální hrotový soustruh  TOS SU 50A  viz obr.6.2. 

Uřezaný materiál průměru 95 mm x 52  mm upnout do sklíčidla a zarovnat čelo. 

Navrtat obrobek středicím vrtákem a převrtat skrz vrtákem ø 53 mm. Obrobek 

obrátit, upnout za díru ø 53 mm a vystředit. Zarovnat čelo na délku 50 mm 

s přídavkem 0,5 mm na dokončovací frézování po svařování a tepelném zpracování 

a vnější průměr osoustružit vnějším nožem na ø 90 mm na hotovo. Srazit hranu 

1 x 45°. Obrobek vyjmout ze sklíčidla a postoupit k další operaci.  
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Obr.6.2 – Soustruh TOS SU 50A 

 

Řezné podmínky při soustružení volíme obecně tak, že z celkového přídavku na 

obrábění nejprve stanovíme hloubku záběru; přídavek odebíráme pokud možno na 

jednu třísku; hloubka záběru je omezena délkou ostří nože (v záběru nemají být více 

než 2/3 délky ostří), výkonem stroje a tuhostí stroje a obrobku; hloubka záběru při 

soustružení se obvykle pohybuje v rozsahu 0,03 až 30 mm :  

 pro hrubování    3 až 30 mm, 

 na čisto     0,5 až 3 mm, 

 pro jemné soustružení   0,03 až 0,5 mm. 

 

Následně stanovíme hodnotu posuvu; volba posuvu závisí na požadované jakosti 

obrobené plochy a je ovlivněna též geometrií břitu, tuhostí stroje a jeho výkonem. 

Posuv se volí co největší tak, aby vyhovoval uvedeným kritériím; obvykle se pohybuje 

v rozsahu 0,05 až 2 mm/ot, např. :  

 

 při hrubování     0,3 až 2 mm/ot (u velkých strojů i více), 

 na čisto     0,1 až 0,3 mm/ot, 

 pro jemné soustružení   0,05 až 0,1 mm/ot. 

 

Řezné rychlosti pro soustružení se obvykle pohybují v rozsahu 10 až 600 m.min-1 

a jsou závislé zejména na druhu obráběného materiálu, na způsobu obrábění a na 
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druhu nástrojového materiálu; pro nástroje z rychlořezné oceli (RO) a ze slinutých 

karbidů (SK) a jednotlivé způsoby soustružení vnějších rotačních ploch, jsou 

v následujícím přehledu uvedeny orientační hodnoty řezných rychlostí [2]  

    RO    SK 

 při hrubování    10 až 90 m.min - 1 40 až 300 m.min -1 

 na čisto    20 až 120 m.min - 1 50 až 500 m.min -1 

 pro jemné soustružení  40 až 150 m.min - 1 60 až 600 m.min -1 

 

V daném rozsahu zpravidla platí nejnižší řezné rychlosti pro obrábění legovaných 

ocelí, vyšší řezné rychlosti je možno volit pro obrábění nelegovaných uhlíkových ocelí 

a litiny. Vysoké rychlosti lze použít pro obrábění hliníku a jeho slitin. Maximální 

hodnoty řezné rychlosti uvedené v jednotlivých rozsazích platí pro povlakované 

nástroje. Při vnitřním soustružení se hodnoty řezných rychlostí snižují až o 20 %.[2] 

 

 

6.3. Řezání plazmou 

Pro zhotovení dílů pozice 2, 3, 4 viz obr.č.5.2 z výkresu č. VP-2-0002-09 

viz příloha č.11 byla použitá nekonvenční metoda obrábění -  řezaní plazmou. 

Proces plazmového řezání je vhodný pro řezání kovů, přičemž dosahuje vysoké 

řezací rychlosti u desek tloušťky do 30 mm. Se silnějšími zdroji do 1000 Amp lze řezat 

nerez ocel a hliník do tloušťky 150 mm. 

Při obrábění paprskem plazmy je obráběný materiál odtavován a odpařován 

paprskem plazmy, vystupujícím vysoko rychlostí z plazmového hořáku. Plazma je 

směs volných elektronů, pozitivně nabitých iontů a neutrálních atomů – má vysokou 

teplotu 10000 až 30000 °C. jako pracovní plyn se používá vzduch, argon, vodík, dusík 

a jejich směsi. Proces obrábění je tak intenzivní, že hloubka tepelně ovlivnitelné 

vrstvy nepřevyšuje 1 mm. Vzhledem k vysokým rychlostem obrábění je povrch 

relativně jemný a rozměrová přesnost odpovídá hrubovacím operacím.[6] 
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Palicí stroj EAGLE. 

Stroj EAGLE viz obr.6.3 je konstruován specielně pro přesné aplikace řezání 

plazmou s velkým rozsahem rozměrů plechu. Konstrukce má mnoho předností pro 

zlepšené využití a efektivní manipulaci s deskou. Má rovněž všechny moderní 

konstrukční prvky a technologické postupy a umožňuje tak uživateli řezání dílů při 

nejnižších cenách a v nejvyšší kvalitě.  

Šířka řezání do 3,5 m. 

 Řezací parametry podle tloušťky plechu. 

 Pracovní rychlost do 30 m/min. 

 Vysoká akcelerace.[11] 

 
 

Obr.č. 6.3 – Palicí stroj EAGLE 3000 
 
 

Plazma pro úkosování – Nabízí nejrychlejší řezací nástroj na úkosy a dělají se 

s ním přesné V-řezy od +/- 45º. Toto zařízení má hlavu pro úplnou rotaci a může být 

doplněno suchou nebo vodní plazmou. Úhel lze automaticky nastavovat v průběhu 

řezání viz obr.6.4.[11]  

 

 
 

Obr.6.4 – Hlava pro ukosování 
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6.4. Svařování 

Jedním z důležitých aspektů při svařování uhlíkových ocelí je rychlost ochlazování 

tepelně ovlivněné oblasti, která mimo jiné závisí na množství dodaného tepla. Proto 

je u těchto ocelí mnohdy nutné použít předehřev ke zpomalení ochlazování. 

Předehřev je nutné použít pokud svařovaná tloušťka s > 25 mm, nebo C > 0,20 hm.%, 

nebo Cekv > 0,45 hm.%.  

6.4.1. Hodnocení náchylnosti ocelí k horkým trhlinám 

 
Mat.30CrMo12 

 

4,4  > 1,6  => ocel je náchylná k horkým trhlinám. 

 

 

Mat.S355Jr  

 

4,6  > 1,6  => ocel je náchylná k horkým trhlinám. 

 

Mat.C45 

 

15,9  > 1,6  => ocel je náchylná k horkým trhlinám. 

[8] 
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6.4.2. Výpočet teploty předehřevu 

Teplota předehřevu se volí proto, abychom zabránili vzniku teplých trhlin. 

Teplotu dohřevu volíme o stejné velikosti jako teplotu předehřevu z důvodu 

zabráněni vzniku studených a lamelárních trhlin. Při dohřevu dochází k vydifundování 

difúzního vodíku ze svarového kovu a tím se snižuje náchylnost na vznik příslušných 

trhlin. [8] 

Výpočet podle Seferiána: 30CrMo12 
 
Cp = CC +CS  

Cc = 
( )

360

282040360 MoNiCrMnC ⋅+⋅++⋅+⋅
      [%] 

 
( )

%797,0
360

8,286

360

5,0286,0203,37,04028,0360 ==⋅+⋅++⋅+⋅=cC  

 

CS = cCs⋅⋅005,0      s- tloušťka materiálu  

0677,0797,017005,0 =⋅⋅=sC % 

Cp = 0,797 + 0,0677 = 0,865 % 
 

TpSef = 350 . 25,0−pC   [°C]   

CTpSef °=−⋅= 27425,0865,0350  

 
Výpočet podle Seferiána: S355Jr  

 
Cp = CC +CS  

Cc = 
( )

360

282040360 MoNiCrMnC ⋅+⋅++⋅+⋅
      [%] 

 
( )

%424,0
360

8,152

360

028020066,14024,0360 ==⋅+⋅++⋅+⋅=cC  

 

CS = cCs⋅⋅005,0      s- tloušťka materiálu  

0424,0424,020005,0 =⋅⋅=sC % 

Cp = 0,424 + 0,0424 = 0,466 % 
 

TpSef = 350 . 25,0−pC   [°C]   

CTpSef °=−⋅= 16225,0466,0350  

 
 
 



 

~ Prodloužení životnosti korečkového řetězu naběrače KN200 ~ 

 

Ostrava 2009   ~ 38 ~ 
 

Výpočet podle Seferiána: C45 

 
Cp = CC +CS  

Cc = 
( )

360

282040360 MoNiCrMnC ⋅+⋅++⋅+⋅
      [%] 

 
( )

%583,0
360

210

360

1,0284,0204,08,04042,0360 ==⋅+⋅++⋅+⋅=cC  

 

CS = cCs⋅⋅005,0      s- tloušťka materiálu  

0292,0583,010005,0 =⋅⋅=sC % 

Cp = 0,583 + 0,0292 = 0,612 % 
 

TpSef = 350 . 25,0−pC   [°C]   

CTpSef °=−⋅= 21125,0612,0350  

[8] 
 

Na základě provedených výpočtů volím pro provedení teplotu předehřevu okolo 

250 oC 

 

Pro koutové svary lze použit i přídavné materiály nižší pevnosti, ale s lepšími 

plastickými vlastnostmi. Při svařování oceli o různé pevnosti se volí přídavné 

materiály pevnostně odpovídající spojovanému materiálu o nižší pevnosti. Podmínky 

svařování (např. předehřev) se volí podle spojovaného materiálu o vyšší pevnosti. 

Doporučené přídavné materiály uvádí ČSN 73 2601 Provádění ocelových 

konstrukcí.[4] 
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6.4.3. Technologický postup svařování článku silného s dírami dle v.č. VP-2-0002- 9 

Volím  

Svařování metodou MAG. Je to Obloukové svařování tavící se elektrodou 

v aktivním plynu. Tato metoda je univerzální, kterou je možno ukládat svarový kov ve 

větším množství a ve všech svařovacích polohách. Má široký výběr přídavných 

materiálů, ochranných plynů a velký sortiment vyráběných svařovacích zařízení. 

Používá se pro svařování velmi lehkých až středně těžkých ocelových konstrukcí, pro 

svařování slitin hliníku a zvláště tam, kde se vyžaduje vysoký podíl ruční práce 

svářeče. Doporučené přídavné materiály uvádí ČSN 73 2601[8] 

 

Metoda svařování - 135 (MAG) 

Přídavný materiál – drát OK AristoRod 13.12, Ф 1,2 mm. Označení dle EN 12070 – 

G CrMo 1Si, výrobce ESAB. viz příloha č.9 

Ochranný plyn – CORGON 18 (82 % Ar, 18 % CO2). Označení dle EN 439-M21, výrobce 

Linde 

Zkoušky svarů – vizuální kontrola všech svarů v rozsahu 100 % s vyhodnocením  dle 

ČSN EN ISO 5817, st. B 

Celý svařenec stehovat i svařovat shodným drátem  - OK AristoRod 13.12 

 Ф 1,2 mm. 

Svařovací parametry nastavit dle příslušných WPS. viz příloha č.5 

 

 Na poz. 2 připravit svarové hrany pro svar typu K (z obou stran v radiusu 

zkosení 8 x 45°) frézováním, popř. pálením a broušením viz obr.6.5 

 Stehovat poz. 2 k válečkům poz. 1 

 Svařovat (s předehřevem válečků cca 250 °C poz. 1), střídavě z obou stran, aby 

nedocházelo k jednostranné deformaci 

 Po svaření brousit svar v místech umístění pozic 3 a 4, vizuální kontrola svaru 

 Ke stávajícímu svařenci stehovat boční plechy poz. 3 a 4 
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 Svařovat dle výkresové dokumentace, v místech styku s poz. 2 – koutové 

oboustranné svary a = 6 mm, v místech styku s válečky poz. 1  - ½ V svary – 

tyto svařovat s předehřevem cca 250°C poz.   

 Broušení, vizuální kontrola všech svarů 

 Tryskání 

 Opracování svařovaného článku  

 

 
 

Obr.6.5 – Svařovaný článek silný 
 
 
 

Svařovací stroj KIT 500WS 

Pro svařování článků použijeme svařovací stroj KIT 500WS standart viz obr.6.6. KIT 

jsou svařovací stroje určené ke svařování metodami MIG (Metal Inert Gas) a MAG 

(Metal Active Gas). Zdroje svařovacího proudu s plochou charakteristikou. Jedná se 

o svařování v ochranné atmosféře aktivních a netečných plynů, kdy přídavný materiál 

je v podobě „nekonečného“ drátu podáván do svarové lázně posuvem drátu. Tyto 

metody jsou velice produktivní, zvláště vhodné pro spoje konstrukčních ocelí, 

nízkolegovaných ocelí, hliníku a jeho slitin .  
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Stroje jsou řešené jako pojízdné soupravy, lišící se od sebe navzájem výkonem 

a výbavou. Zdroj svařovacího proudu, zásobník drátu a posuv drátu jsou v jedné 

kompaktní plechové skříni s dvěma pevnými a dvěma otočnými koly viz obr.č. [11].  

 

Stroje KIT jsou určeny ke svařování tenkých, středních a větších tloušťek 

materiálů při použití drátů od průměru 0,6 do 1,2 mm (KIT 400WS) a od 0,6 do 

1,6 mm (KIT 500WS). Standardní vybavení strojů je uvedeno v kapitole „Vybavení 

strojů KIT“. Svařovací stroje jsou v souladu se všemi normami a nařízeními Evropské 

Unie a České republiky [11].  

 

 

 

Obr. 6.6 – Svařovací stroj KIT 500WS 
 

 

6.5. Frézování 

 Frézka FNG 40 CNC viz obr.6.7. 

Svařovaný článek upnout a frézovat boční stěny válcovou frézou na tloušťku 

90@8\711 . Frézovat díry 2 x Ø55H11 na rozteč 315±0,1. Vrtat pozici 4 viz obr.4.2  skrz 

vrtákem 2 x Ø18 na rozteč 140±0,2mm. Obrobek otočit a zarovnat čela válcových 

ploch článku na rozměr 48@\0,311. Hotový výrobek ojehlit  a předat ke kontrole.  
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Obr.6.7 – Frézka FNG 40 CNC 
 

 
Řezné rychlosti jsou závislé zejména na druhu obráběného materiálu, na 

materiálu nástroje a na způsobu frézování.  

 

Hloubka záběru při frézování se pohybuje v rozsahu 0,5 až 20 mm i více, pro 

jednotlivé fáze frézování se volí obvykle v rozsahu : 

 

 pro hrubování     10 až 20 mm i více, 

 pro středně těžké obrábění    2 až 10 mm, 

 na čisto      0,5 až 2 mm, 

 

Posuv na zub by neměl klesnout pod 0,05 mm, protože pak už se začíná 

projevovat vliv poloměru ostří břitu nástroje, to platí zejména pro nástroje s břity 

z povlakovaných slinutých karbidů. Posuv na zub se obvykle pohybuje v rozsahu 

0,05 až 0,4 mm. Pro běžné a tvarové frézování se posuv na zub obvykle volí v rozsahu:  

 

 běžné frézování     0,1 až 0,4 mm, 

 frézování tvarovými frézami    0,05 až 0,2 mm; 
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Řezné rychlosti pro frézování se obvykle pohybují v rozsahu 20 až 570 m.min -1
 

a jsou závislé zejména na druhu obráběného materiálu, na materiálu nástroje a na 

způsobu frézování. Pro středně těžké frézování nástroji z RO a SK jsou v následujícím 

přehledu uvedeny orientační hodnoty řezných rychlostí :  

   RO     SK 

 ocel, ŠL   20 až 40 m.min -1 
  120 až 200 m.min -1 

 měď    40 až 60 m.min -1   240 až 280 m.min -1 

 hliník    120 až 250 m.min -1   450 až 570 m.min -1 

 

Řezné podmínky při vrtání se pohybují v širokém rozsahu v závislosti na druhu 

nástroje.viz tab.6.1. Řezné rychlosti jsou v porovnání se soustružením a frézováním 

nižší vzhledem k nepříznivým podmínkám, za kterých vrták pracuje. Odvod tepla 

z místa řezu v díře je špatný a břit je značně tepelně zatížený, proto se při vrtání 

používá v naprosté většině případů chlazení chladící kapalinou, obvykle s emulzí. Při 

vrtání hlubokých děr se používá speciálních olejů.  

 

Tab.6.1: Řezné podmínky pro vrtání 
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6.6. Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování vychází z pozice č.1. viz. obr.5.2  tzn. z jakosti 30rMo12, u které 

má být dosaženo tvrdosti 250 – 280 HB. Při kalení je zvoleno kalicí médium olej, při 

němž dochází u jakosti C45 k menšímu pnutí, z toho důvodu by sváry nemusely také 

praskat. [5] 

6.6.1. Kalení  

Začínající teplota pece bude 300°C ( z ekonomických důvodu ).  

Ohřev 60 – 80 °C/hod do teploty 600°C, pak následuje 1 hodina prodleva z důvodu 

ohřevu v celém objemu. Pak je ohřev rychlejší ( oduhličení povrchu ) 80 – 100°C/hod 

na kalící teplotu 860°C, pak prodleva 2 hodiny. Následuje vytažení a vložení do 

olejové lázně, ve které se mírně roštem s články z důvodu zabránění vzniku tep. 

vzduchových polštářů v oleji. viz obr.6.8 [5] 

 

 
Obr.6.8 – kalení 

 

6.6.2. Popouštění  

Popouštění začína na teplotě pece 300°C. Ohřev bude 80°C/hod na teplotu 580 – 

620°C, výdrž 2 hodiny. Následuje výjezd na vzduch. Počet článků pro vsázku 60 ks, na 

kalicím roštu, na kterém budou tyto články uloženy. viz obr.6.9 [5] 
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Obr.6.9 – popuštění 

 

Při nedodržení technologie svařování a tepelného zpracování došlo po 

2 měsíčním zkušebním provozu k přetržení článku silného korečkového řetězu mezi 

plochou oceli a válcovou částí článku viz.obr. č.6.10  

 

 

Obr.6.10 – Porucha článků silného – nedodržení technologického postupu 
 

6.7. Kontrola 

Kontrolu rozměru zhotoveného svařovaného článku silného provést dle výkresové 

dokumentace za použitím kalibrovaných měřidel. Vizuální kontrolu všech svarů v 

rozsahu 100 % s vyhodnocením dle ČSN EN ISO 5817, st. B viz.příloha č 7, penetrační 

kontrolu svarů u náhodně vybraných kusů dle ČSN EN 571-1 viz.příloha č 8, a kontrolu 

tvrdostí po tepelném zpracování. 
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7. Montáž soupravy jednoho korečku 

Částí souprava jednoho korečku: viz obr.7.1 

 

1ks – koreček – pozice 1 

2ks – článek silný bez děr – pozice 4 

4ks – článek tenký se čtyřhranem – pozice 3 

4ks – článek tenký bez čtyřhranu – pozice 5 

8ks – pouzdro široké – pozice 8 

8ks – čep – pozice 6 

8ks – klín – pozice 7 

4ks – kluznice – pozice 2 

4ks – šroub, podložka, matice, – pozice 9, 10, 11 

 

  
 

 Obr.7.1. – Souprava jednoho korečku 
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Při montáži soupravy jednoho korečku č. VP-2-0005-09 viz příloha č.13 je 

nejdůležitější správné naváření článků silných na koreček naběrače. To znamená, že 

musí být dodržená jak vodorovná tak i svislá rovnoběžnost článků vůči sobě,viz obr.7.2, 

jinak by docházelo k velkým namáháním mezi jednotlivými díly při skládání celého 

korečkového řetězu 

 

 
 Obr.7.2 – koreček kompletní 

 
 

Původně byly články silné navařovány na koreček za pomoci ručního 

přeměřování. Při tomto způsobu výroby docházelo k hrubým nepřesnostem při 

dodržování souosostí a rovnoběžnosti článků vůči sobě. Abych eliminoval tyto 

nedostatky a zjednodušil práci, navrhl jsem montážní přípravek, který umožnil tyto 

nedostatky odstranit, což zvýšilo i produktivitu práce viz obr.7.3, výkresová 

dokumentace č. VP-2-0015-09 a VP-2-0016-09 viz příloha č.19 a 20. 

Samotná montáž je řešená jako stacionární soustředěná – celé montáži je 

vyhrazeno jedno stacionární pracoviště a provádí ji jedna skupina pracovníků. 

Nejdříve se nalisuje pouzdro široké do článku silného spolu s vymezovacím klínem 

a článek silný se přivaří pomoci přípravku, dle sestavného výkresu č. VP-2-0005-09 

viz příloha č.12 na samostatný koreček.  
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Kompletní korečky se poskládají rovnoběžně za sebou po 10ks. Následně se 

kompletní korečky pomoci článků tenkých, mezičlánků silných, čepů a zajišťovacích 

klínů spoji mezi sebou dle výkresu č. VP-2-0004-09 viz příloha č.12 

 

 

Obr.7.3 – přípravek pro svařovaní článků na koreček 
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7.1. Technologický postup svařování silného článku s dírami 

 s korečkem dle v.č. VP-2-0005-09 

 
Volím  

Metodu svařování - 135 (MAG) 

Přídavný materiál – drát OK AristoRod 12.50, Ф 1,2 mm. viz příloha č.10 

Označení dle EN 440 – G3Si1, výrobce ESAB 

Ochranný plyn – CORGON 18 (82 % Ar, 18 % CO2). Označení dle EN 439-M21, výrobce 

Linde 

Zkoušky svarů – vizuální kontrola všech svarů v rozsahu 100 % s vyhodnocením  dle 

ČSN EN ISO 5817, st. B 

 

Články s korečkem stehovat i svařovat shodným drátem  - OK AristoRod 12.50 Ф 1,2 

mm. 

Svařovací parametry nastavit dle příslušných WPS. viz příloha č.6 

 

 Na korečku poz. 1 připravit svarové hrany pro svar typu ½ V (z jedné strany) 

frézováním, popř. pálením a broušením 

 Stehovat články poz. 2 ke korečku poz. 1 

 Svařovat svar svar ½ V a svar a=7, střídavě oba svary, tak aby nedošlo 

k jednostranné deformaci 

 Broušení, vizuální kontrola svarů 
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7.2. Kontrola rozměrových obvodu 

 Tolerance uzavíracího členu se rovná součtu tolerancí všech zbývajících  členů 

obvodu bez ohledu jsou-li zvětšující nebo zmenšující 

 Tolerance vždy kladná 

 

 
Obr.7.4 – spoj řetězu 

 

Číselné hodnoty B, C, D, L, s viz.orbr.č.7.4 byly odečteny z příloh výkresové 

dokumentace. 

B – výkres č.VP-3-0007-09 – viz.příloha č.14 

C – výkres č.VP-3-0005-09 – viz.příloha č.15 

D – výkres č.VP-3-0006-09 – viz.příloha č.16 

L – výkres č.VP-3-0020-09 – viz.příloha č.18 

s – výkres č.VP-3-0021-09 – viz.příloha č.17 

 

Kontrola smontovatelnosti 

] # 20@8
\8,: 

^ # 48@8,9
\8,9 

_ # 20@8
\8,: 

� # 25@8,J
\8,J 

` # 115@8\7 

3 #?  
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Tv = TL+TB+TC+TD+Ts 

Tv = 1+0,5+0,6+0,5+0,4 = 3 

Tv > 0 => montážní skupina je smontovatelná 

 

Stanovení jmenovitého rozměru v 

v = L – B – C – D – s = 115 – 20 – 48 – 20 – 25 = 2 mm 

 

Stanovení mezních rozměrů v 

vmax = Lmax – Bmin – Cmin – Dmin –  smin = 116 – 20 – 47,7 – 20 – 24,8 = 3,5 mm 

vmin  = Lmin– Bmax– Cmax– Dmax– smax =115 – 20,5 – 48,3 – 20,5 – 25,2 = 0,5 mm 

 

Kontrola tolerance 

Tv =vmax - vmin = 3,5 - 0,5 = 3 

 

3 #  2@7,:
\7,:-112  

 

Vůle odpovídá požadavkům[14] 
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8. Mazání 

Mazání velmi ovlivňuje životnost řetězu. Jeho vhodný způsob podporuje 

odolnost proti opotřebení, odolnost proti působení koroze a odolnost proti oxidaci 

všech komponentů řetězu. Mazání řetězu musí splňovat tyto hlavní funkce: 

 

 snižovat součinitele tření 

 snižovat opotřebení řetězu a přinášet energetické úspory 

 chránit řetězy proti korozi 

 zabezpečovat správnou funkci řetězu 

8.1. Snížení součinitele tření 

Třecí odpor "R", který se projevuje tehdy, jestliže se dvě tělesa pohybují jedno na 

druhém, má směr opačný než je vlastní směr pohybu. Tento třecí odpor závisí na 

dvou faktorech:  

 na hmotnosti tělesa "P" 

 na statickém součiniteli " μ " nebo na dynamickém součiniteli tření " τ " 

 

 

Hodnota R je následující : 

R = μ . P ( kg ) 

R = τ . P (kg ) 

Součinitel tření “ τ“ je vždy nižší, než součinitel “μ”. To znamená, že síla potřebná 

k překonání třecího odporu v případě uvedení tělesa do pohybu je mnohem větší 

(1,5 až 3 krát), než síla, která je nutná pro udržení pohybu. Součinitel tření “μ” a “τ” 

závisí na kvalitě stykových ploch, na způsobu styku (kluzký, smykový, valivý) a na 

přítomnosti maziva. Na značné snížení hodnot “μ” v případě aplikace minerálního 

oleje mezi dva kovy ukazuje obr.8.1.  
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Obr.

 

Hodnoty součinitele tření “

s použitím minerálního oleje (znázorněno plnou čarou) a za podmínek 

(znázorněno přerušovanou čarou).

Vliv druhu maziva na velikost součinitele tření “

 

Obr.8.2. – znázor

Hodnoty součinitele tření “

mazivech. 

* EP = extrémně vysoký tlak (přísady pro extrémní tlaky).

~ Prodloužení životnosti korečkového řetězu naběrače KN200 ~

 

 
 

Obr.8.1. – hodnoty “µ” při užití minerálního oleje 

Hodnoty součinitele tření “μ” pro různé materiály proti oceli za podmínek mazání 

s použitím minerálního oleje (znázorněno plnou čarou) a za podmínek 

(znázorněno přerušovanou čarou).  

liv druhu maziva na velikost součinitele tření “μ”.viz.obr.8.2 

znázorňuje vliv druhu maziva na velikost součinitele t

 

Hodnoty součinitele tření “μ” pro styk mezi ocelí a ocelí v závislos

* EP = extrémně vysoký tlak (přísady pro extrémní tlaky). 

 

e KN200 ~ 

 ~ 53 ~ 

 

ůzné materiály proti oceli za podmínek mazání 

s použitím minerálního oleje (znázorněno plnou čarou) a za podmínek bez mazání 

 
initele tření “µ”. 

í a ocelí v závislosti na různých 
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8.2. Omezení opotřebení řetězu

Vzájemný pohyb mezi pouzdrem a čepem, mezi pouzdrem a válečkem bez 

mazání vede k postupné abrazi příslušných ploch. 

opotřebení řetězu, k značnému zvýšení odporu tření a tím také ke zvýšení 

potřebného výkonu motoru. Přítomnost vhodného mazacího filmu zabraňuje 

přímému styku kovových ploch a výše uvedené nedostatky odstraňuje

 

 

 Obr.8.3.Suché t

8.3. Ochrana proti korozi

Jakýkoliv kov, který není chráněn, má tendenci oxidovat. Tento jev může být 

podpořen zvláštními provozními podmínkami, jako jsou:

 

 vysoké teploty 

 zvýšená vlhkost

 přítomnost chemických agresivních látek

 

Oxidace představuje hrozbu pro životnost řetězu. Přítomnost filmu maziva na 

povrch řetězu zabraňuje oxidaci a bojuje proti tvorbě koroze. Účinnost této ochrany 

může být zlepšena tím, že takové mazivo bude obsahovat inhibitor koroze.
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Vzájemný pohyb mezi pouzdrem a čepem, mezi pouzdrem a válečkem bez 

Tento stav vede k předčasnému 

otřebení řetězu, k značnému zvýšení odporu tření a tím také ke zvýšení 

potřebného výkonu motoru. Přítomnost vhodného mazacího filmu zabraňuje 

přímému styku kovových ploch a výše uvedené nedostatky odstraňuje viz Obr.8.3 a 8.4 

 

.Tření při mazání 

Jakýkoliv kov, který není chráněn, má tendenci oxidovat. Tento jev může být 

ace představuje hrozbu pro životnost řetězu. Přítomnost filmu maziva na 

povrch řetězu zabraňuje oxidaci a bojuje proti tvorbě koroze. Účinnost této ochrany 

může být zlepšena tím, že takové mazivo bude obsahovat inhibitor koroze.  
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8.4. Správná funkce řetězu 

Každý uživatel se snaží vyřešit problémy s mazáním použitím jednoho mazadla. 

Toto se vždy nedá plně docílit, protože existuje mnoho parametrů, které mají vliv na 

volbu příslušného mazadla. Základním takovým parametrem je provozní teplota 

řetězu. Provozní teploty, za kterých řetězy pracují, můžeme rozdělit do čtyř zón:  

 nízká teplota až do - 40°C 

 běžná teplota od 15°C do 110°C 

 vysoká teplota od 150°C do 250°C 

 velmi vysoká teplota nad 250°C 

Provozní teplota řetězu naběrače KN200 je zhruba -20°C až 40°C. 

 

Nízká teplota (až do - 40°C) 

Je nezbytné používat syntetické mazadlo o co nejnižší viskozitě. Často je možné 

řešit problém mazání s použitím disperzního mazacího tuku. Tento musí být 

rozpuštěn ve vhodném rozpouštědle. Po odpaření rozpouštědla zůstane na povrchu 

součásti řetězu tenký film mazacího tuku, který vykazuje zvýšenou přilnavost a 

odolnost proti mechanickému působení eventuálně přítomných medií z okolního 

prostředí.  

 

Běžná teplota (až do 110° se špičkami až do 150°) 

Tento rozsah představuje provozní podmínky, které jsou nejvíce rozšířené. Zde se 

nedoporučuje používat minerálních olejů. Pro tyto teploty je vhodné používat pouze 

speciální mazadla na řetězy. Tato mazadla jsou legována nebo obsahují přísady. Tyto 

přísady zamezují skapávání mazadla a zlepšují jeho kapilaritu. [13] 

 

8.5. Systémy mazání 

Volba správného mazadla a mazacího systému výrazně zvyšuje životnost řetězů, 

proto doporučuji provést mazání olejovou mlhou celý korečkový řetěz po každých 2 

hodinách provozu minerálním olejem na parafinové bázi. 
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9. Technicko ekonomické zhodnocení 
 

Náklady na opravu a výměnu 1ks korečkového řetězu velkostroje: 

Náhradní díly (5,7 t):         1 500 000 Kč 

Oprava korečků (montáž pouzder článků a navařování článků):     115 000 Kč 

Kompletace celého korečkového řetězu              20 000 Kč 

Výměna korečkového řetězu naběrače KN200:         20 000 Kč 

Náklady celkem:         1 655 000 Kč 

 

Průměrná životnost korečkového řetězu s odlitky článku silného se pohybovala 

kolem šesti měsíců. 

Odhadovaná životnost korečkového řetězu se svařovanými články silnými je 

minimálně jeden rok, což je 100% nárůst životnosti. Na homogenizačním rudišti se 

nacházejí dva naběrače KN200, takže předpokládána celková výše úspor je přibližně 

3 310 000 Kč ročně 

 

 

10. Závěr  
 

Z výše uvedeného vyplývá, že náklady na výrobu, opravu, kompletaci a výměnu 

celého korečkového řetězu jsou dosti vysoké a proto každé další prodloužení 

životnosti přináší velké úspory finančních nákladů na opravy naběračů KN200.  

Kompletní korečkový řetěz se svařovanými články byl nabudován dne 25.7.2008. 

Jelikož tento řetěz do 16.5.2009 nebyl ještě podruhé zkracován je předpokládaná 

životnost řetězu  minimálně 1 rok 

Navržené a realizované řešení popsané v této diplomové práci tedy přineslo 

výrazné snížení finančních nákladů potřebných na opravu naběračů. 

 

Poděkování 
 

Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří svým dílem významně přispěli ke 

vzniku této práce, ale hlavně svým spolupracovníkům na úseku VOyv v TŽ a.s. 
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