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Anotace: 

Tématem této práce je posouzení vlivu řízeného ochlazování na konečné vlastnosti 

vysokopevnostních řetězů. 

Cílem práce je zjistit, zda řízené ochlazování má vliv na mechanické vlastnosti tyčové 

oceli a následně vyrobených řetězů pevnostní třídy 10.  

V teoretické části jsou blíţe popsány jak směrnice PAS 1061, tak i samotná výroba 

vysokopevnostních řetězů. Dále je zde uvedeno sloţení oceli 23MnNiMoCr54 a vliv daných 

prvků na její vlastnosti. Následuje popis trati Třineckých ţelezáren (KJT), na níţ byly tyče 

pro výrobu řetězů válcovány. Materiál pro výrobu řetězů byl válcován řízeně a ochlazován 

buď volně nebo řízeně (zrychleně či zpomaleně). 

Na odebraných vzorcích pak byly zkoumány mechanické vlastnosti a to jak 

z vyválcovaného materiálu tyčí, tak i z řetězů jiţ vyrobených. Jednotlivé technologie výroby 

jsou pak vyhodnoceny na základě dosaţených výsledků těchto zkoušek. Výsledky těchto 

zkoušek jsou pak mez kluzu, mez pevnosti, taţnost, kontrakce a nárazová práce. V rámci 

experimentů došlo také k měření teploty chlazeného materiálu pomocí termovize. 

  



 

 

 

 

Abstract 

The theme of this work is to evaluate the impact of controlled cooling on the final 

properties of high-strength chains. 

The objective is to determine whether the controlled cooling affects the mechanical 

properties of steel bars and subsequently produced chains with strength class 10. 

There are described the directives PAS 1061 in the theoretical part and also production 

of high-strength chains. Moreover it is indicated the composition of 23MnNiMoCr54 steel 

and the impact of stated chemical elements on its properties. There is also the description of 

the Continuous light section mill in TŢ, in which the bars for chains were rolled. The 

materials for chains were controlled rolled and cooled either freely or controlled (accelerated 

or decelerated). 

 

Then on taken samples there were examined the mechanical properties of rolled bars 

and chains already produced. Each technology of production is evaluated on the results of 

those tests. The results of these tests are yield stress, ultimate stress, tension, contraction and 

impact energy. Within the experiment it was also measured the temperature of cooled material 

using thermovision. 

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=subsequently
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1. Úvod 

V současné době je poptávka po vysokopevnostních řetězech třídy 8 a 10. Tyto 

nejvyšší třídy zavazují řetězárny k tomu, aby hotový řetěz měl zároveň vynikající 

pevnost a vrubovou houţevnatost. Tyto protichůdné vlastnosti jsou při vlastní výrobě 

řetězů obtíţně splnitelné, a proto se dané nároky přesouvají na ocel, respektive materiál 

z oceli válcovaný. 

Jednou z moţností pro splnění těchto poţadavků je dolegování příslušné oceli, 

které sice můţe přinést zlepšení vlastností, avšak také přináší navýšení ceny daného 

výrobku. Jako ekonomicky schůdnější se pak jeví pouţití řízeného válcování konvenčně 

pouţívané oceli. 

V TŢ, a.s. proběhly v minulosti experimenty, při nichţ bylo klasické válcování 

vysokopevnostní řetězové oceli 23MnNiMoCr54 nahrazeno válcováním řízeným. Při 

daném experimentu došlo ke zlepšení vlastností řetězů vyrobených z řízeně 

odválcovaného materiálu, avšak zlepšení bylo z pohledu přísných poţadavků třídy 10 

stále nedostatečné. 

V moţnostech kontijemné trati v TŢ,a.s. je však i řízené dochlazování 

odválcovaného materiálu, kterým lze také ovlivnit konečné vlastnosti produktu. 

V rámci experimentu (v této práci popisovaného) byla ocel 23MnNiMoCr54 na 

kontijemné trati řízeně odválcována do drátu a následně byly svitky dochlazeny. 

Chlazení probíhalo buď volně na vzduchu, zpomaleně v izolovaných tunelech nebo 

zrychleně ventilátory. 

Tento pokus byl vyhodnocen pomocí mechanických zkoušek a zkoušek vrubové 

houţevnatosti nejen na odválcovaném materiálu, ale i na hotových řetězech vyrobených 

v Řetězárně,a.s. 
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2. Teoretická část 

2.1. Vysokopevnostní řetězy 

Vysokopevnostní řetězy se pouţívají v mnoha technických odvětvích jako je 

lesnictví, průmysl a další. Bývají vyrobeny z legované vysoce kvalitní oceli, mají 

vysokou pevnost v tahu a odolnost proti opotřebení. Mezi nejznámější a nejpouţívanější 

řetězy patří svařované článkové řetězy pro vázací či důlní pouţití. 

Řetězy jsou rozděleny do pevnostních tříd, jejichţ vlastnosti specifikuje norma 

ČSN EN 818-1[1]. Vysokopevnostní řetězy pak jsou řetězy označeny třídou 8 – 10, 

přičemţ se dané třídy odlišují ve jmenovitém napětí stanoveném při minimální síle při 

přetrţení (tab. 1). Zákazníky nejpoţadovanější třídou je 10. 

Tab 1. - Rozdělení krátkočlánkových řetězů do jednotlivých pevnostních tříd dle normy ČSN 

EN 818-1[1] 

Třída 
Jmenovité napětí stanovené při minimální síle při 

přetržení 

[N/mm
2
] 

Přesná 

tolerance 

Střední 

tolerance 

M 4 400 

P 5 500 

S 6 630 

T 8 800 

V 10 1000 

 

Pro výrobu vysokopevnostních řetězů se pouţívají oceli uvedené v normě DIN 

17115 [2]. Pro pevnostní třídu 10se v TŢ,a.s. konvertorově vyrábí ocel 

23MnNiMoCr54. Z této oceli se pak následně válcují tyče a dráty, které jsou jako 

polotovary dodávány zákazníkovi. Jednou z významných řetězáren, odebírající 
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polotovary na výrobu řetězů je Řetězárna, a.s. v České Vsi, coţ je také dceřiná 

společnost TŢ a.s. 

2.2. Výroba řetězů 

Výchozím polotovarem je, jak jiţ bylo popsáno, buď drát nebo tyče kruhového 

průřezu. Tyče jsou v řetězárně dále zpracovávány tak, ţe jsou řezány na úpichy, které 

jsou po ohýbání za tepla odporově svařeny do podoby článku. Tyče jsou v řetězárně 

zpracovávány technologií opakovaného moření – ţíhání a taţení za studena. Moření 

probíhá v kyselině sírové a slouţí k odstranění okují. Ochrana proti korozi je zajištěna a 

to namáčením v suspenzi hydroxidu vápenatého ve vodě (vápenné mléko). Dalším 

krokem je ţíhání a to při teplotách 600 – 760
o
C. Toto ţíhání slouţí ke sníţení pevnosti 

vzhledem k limitům výrobního zařízení. Z takto připraveného materiálu je jiţ pouze na 

jednom stroji vyroben článek řetězu.  

Všechny svařené řetězy jsou následně pomocí indukčního ohřevu ve vertikální 

průběţné peci zušlechtěny na poţadovanou pevnostní třídu. 

Takto připravený řetěz musí být dále kalibrován. Kalibrací jsou řetězy zkoušeny a 

to tak, ţe je řetěz zatíţen přinejmenším výrobní zkušební silou, takţe je kaţdý článek 

zároveň také přezkoušen. Kalibrovací síla je podle typu řetězu 50% - 80% minimální 

síly při přetrţení. Tímto procesem lze také odhalit nedostatky, kterými případně řetěz 

disponuje.  

 

2.2.1. Směrnice PAS 1061 

Řetězy zušlechtěné a zkoušené na třídu 10 pak musí splňovat poţadavky 

technologické směrnice PAS 1061 [3]. Tato specifikace definuje všechny poţadavky na 

krátkočlánkové řetězy z kruhové oceli pevnostní třídy 10 a na materiál pro jejich výrobu 

s ohledem na bezpečnost jejich pouţití ve vázacích řetězech a pro všeobecné účely 

zdvihu[3]. 

Jedná se o velmi přísnou specifikaci řetězů pevnostní třídy 10, která zahrnuje 

poţadavky, které lze velmi obtíţně splnit. Mezi ně patří: 
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1. Pevnost 

 Minimální pevnost vysokopevnostního řetězu třídy 10 je 1000 MPa 

2. Nárazová práce 

 Minimální nárazová práce vysokopevnostního řetězu třídy 10 je 42J 

3. Únavová odolnost při kmitavém napětí 

  Kaţdý vzorek musí snést minimálně 20 000 kmitů při zkušební 

frekvenci 25Hz 

4. Ohybová houţevnatost 

 Vzorek je podroben plynulé ohybové zkoušce, kdy je prohnut o 

hodnotu f 

5. Odolnost vůči korozi 

 Relativní odolnost proti korozi způsobené korozním praskáním pod 

napětím (vodíkovým zkřehnutím) je nutno prokázat v rámci typové 

zkoušky zkoušku na odolnost proti korozi. Vzorek řetězu (minimálně 

5 článků) po zatíţení výrobní zkušební silou musí být po dobu 500 

hodin ponořen do vodného roztoku thiokyanátu. Po ukončení této 

zkoušky se kontroluje zkušební kus řetězu pomocí elektromagnetické 

kontroly trhlinek co do jejich výskytu[3]. 

6. Tepelná stabilita materiálu 

 Dodatečně je nutno prověřit chování materiálu při pouţití s ohledem 

na vliv tepla. K tomuto musí být provedeno po jedné zkoušce tahem 

za zpracovávanou tavbu materiálu při různých teplotách (200
o
C, 

250
o
C, 300

o
C, 350

o
C po jedné hodině výdrţi na teplotě následuje 

chlazení na vzduchu). Získané výsledky poté musí vyhovovat 

poţadovaným hodnotám pro lomovou sílu a taţnost[3].  
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2.3. Válcování tyčí 

Tyče, které se pouţívají pro výrobu řetězů jsou vyráběny válcováním, které se dělí na  

(viz.obr 1): 

 Konvenční 

- Při konvenčním válcování dochází k finální deformaci ve fázi stabilního 

austenitu. Hrubé austenitické zrno je akceptováno proto, aby umoţnilo 

nízké namáhání na mezi kluzu materiálu.  To se vyuţívá pro individuální 

sníţení počtu průchodů. Celková rekrystalizace mikrostruktury probíhá 

jen po válcování[6]. 

 

 Řízené 

 
Obr.1 - Schematické znázornění konvenčního a řízeného válcování [6]. 

 

 

2.4. Řízené válcování a ochlazování 

Řízené válcování je proces, při kterém dochází ke zjemnění vzniklé feritické 

struktury, dochází ke zvýšení pevnosti a odolnosti proti křehkému porušení. Výsledná 
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struktura je pak rovnoměrná a jemnozrnná. Ocel má v konečné fázi dobrou 

houţevnatost a vyšší pevnost.  

Při řízeném válcování sledujeme dva aspekty: 

1. oblast přeměny γ/α 

2. oblast, ve které austenit jiţ nerekrystalizuje 

Řízené válcování probíhá v několika fázích: 

1. Předválcování 

 Probíhá tváření materiálu za vysokých teplot, přičemţ dochází ke zjemnění 

austenitického zrna opakovanou statickou rekrystalizací 

2. Prodleva 

 Při prodlevě dochází k ochlazení materiálu na poţadovanou doválcovací 

teplotu 

 

3. Doválcování 

 Během doválcování dochází buď k dynamické rekrystalizaci, nebo 

k rekrystalizaci jiţ nedochází 

4. Ochlazování 

 Bývá buď volné a nebo řízené (např. pomocí ventilátorů) 

Během válcování za tepla se s rostoucím stupněm plastické deformace 

mikrostruktura prodluţuje a roste hustota dislokací, které vedou k mříţkovým pnutím, 

jeţ zvyšují energii mříţky. Zvýšení energie pak způsobuje změnu mikrostruktury 

1. Rekrystalizace 

2. Zotavení 

Během válcování za tepla dochází k dynamickému a statickému zotavování a 

rekrystalizaci austenitu.  

Řízené válcování vede ke vzrůstu hodnoty meze kluzu a ke sníţení přechodové 

teploty. 
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Zrychlené ochlazování se vyuţívá ke zlepšení morfologie sekundární fáze a tím ke 

zvýšení meze pevnosti. Při zrychleném ochlazování dochází ke zvýšení pevnosti v tahu 

vyvoláno jemnou disperzí částic druhé fáze[7]. 

Řízené válcování se podle teploty doválcování dělí na: 

 normalizační válcování 

 termomechanické válcování 

 

2.4.1. Normalizační řízené válcování 

Normalizační válcování je proces, ve kterém probíhá válcování v teplotní oblasti 

normalizace. Pro získání materiálu se zlepšenými mechanickými vlastnostmi je 

poţadováno provedení finálního tváření ve spodní části stabilního austenitu 30 – 50 °C 

nad Ac3. 

Austenit staticky a dynamicky úplně rekrystalizuje dokonce před přeměnou γ/α 

tak, ţe transformační procesy jsou ovlivněny hlavně zjemněním a zrovnoměrněním 

austenitického zrna. Sníţení řádkovitosti mikrostruktury ocelí je docíleno pomocí 

zvýšené rychlosti nukleace pro přeměnu z austenitické fáze. Feritická zrna se netvoří 

pouze na hranicích zrn austenitu, ale rovněţ v zrnech austenitu [6]. 

2.4.2. Řízené termomechanické válcování 

Termomechanické válcování je proces, při kterém probíhá finální doválcování 

v teplotní oblasti mezi Ac1 a Ac3 (viz.obr.2 ), ve které se austenit buď nerekrystalizuje 

vůbec, nebo pouze částečně dynamicky během válcování. Základem pro dosaţení 

jemnozrnné transformované struktury je řízený vývoj austenitické mikrostruktury 

během celého válcovacího procesu. Aţ do přeměny austenitu je vlivem statické a 

dynamické rekrystalizace produkována velmi jemnozrnná austenitická matrice. Před 

finálním doválcováním je nutno provalek ochladit natolik, aby jiţ nemohla proběhnout 

ţádná další rekrystalizace. Během posledních průchodů finální stolicí dochází ke 

zvyšování nukleačních zárodků. Nukleace během přeměny tvářeného austenitu 

probíhá[6]: 
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 během prodluţování austenitických zrn během válcování (zvyšování 

hraničních ploch) 

 na nejvíce poruchových hranicích tvářených austenitických zrn 

 na deformačních pásech vzniklých v zrnech austenitu během tváření 

 

2.4.3. Rekrystalizace: 

Dává vzniknout zcela novým zrnům shodné fáze, a to především nukleací zárodků 

a jejich dalším růstem. Pro zahájení rekrystalizace je potřeba dosáhnout kritické 

deformace. 

Rekrystalizace se děli na: 

1. Dynamickou – probíhá během úběru procesu 

2. Postdynamická – probíhá buď před úběru nebo po něm 

Hnací síla pro rekrystalizaci je buď uloţena v energii dislokace (primární 

krystalizaci) nebo v hranicích zrn (sekundární rekrystalizace). 

2.4.4. Zotavení 

Při tomto procesu: 

 dochází k anihilaci (klesá hustota dislokací) 

 dochází ke vzniku subzrn (polygonizace) 

 přeskupování dislokací 

Nedochází k dokonalému uzdravení, protoţe nedochází ke vzniku nových zrn. 
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2.5. Kontijemná trať TŽ a.s. 

Válcování tyčí probíhá na KJT (viz.obr 3) 

 
Obr.3 - Schéma KJT  

 

Sklad sochorů 

Zde jsou uskladněny sochory o rozměrech 150 x 150mm, které slouţí jako 

výchozí polotovar.  

Krokové pece 

Jedná se o ohřívací pec, která postupně nahrazuje pece strkací. Pohyb ohřívaného 

materiálu v peci je zajištěn pomocí krokovacího zařízení, které se skládá z části 

pohyblivé a nepohyblivé. Krokovací zařízení v dřívějších dobách bylo poháněno 

elektromotorem. Dnes však bývá poháněno hydraulickými válci. 

Mezi výhody krokových pecí patří [ 8 ]: 

 Vyšší měrný výkon 

 Menší teplotní rozdíl po průřezu materiálu 

 Nízký opal a oduhličení vsázky 
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 Moţnost ohřevu rozměrově různorodého sortimentu bezprostředně za sebou 

Mezi nevýhody patří [ 8 ]: 

 Vyšší měrná spotřeba tepla 

 Vyšší investiční náklady  

 Náročnější údrţba 

 Větší spotřeba chladící vody 

Ostřik okují 

Při válcování za tepla se povrch pokrývá vrstvou okují, které je nutno odstranit 

před samotným válcováním, aby byl povrch kovově čistý, protoţe by mohlo dojít 

k zaválcování a tím vzniku vad. K odstranění dochází pomocí vysokotlakého ostřiku 

vodou.  

 

Čtyřstolicové přípravné pořadí SMS 

Čtyřstolicové válcovací pořadí, kde první dva válce jsou horizontální a další dva 

jsou vertikální. Slouţí k předválcování sochorů, které jsou nahřány z krokové pece.  

Izolovaný valník 

Slouţí k přepravě sochorů a dopravuje provalek do pravé nebo levé válcovací ţíly 

následného pořadí. Valník je izolován, aby nedocházelo k ochlazení a byla udrţena 

poţadovaná válcovací teplota.  

Předválcovací pořadí 

Skládá se z 8 stolic s válci, uspořádány horizontálně. Slouţí k předválcování 

sochorů.  
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Levé hotovní pořadí 

 

Pravé hotovní pořadí 

1. Válcovací pořadí 8 stolic 

2. Uspořádání 3V a 5H 

3. Obsahuje chlazení typu Thermex 

4. Pouţívá se na zpracování 

betonářské a uhlíkové oceli běţné 

jakosti 

 

Skládá se z: 

 vysokotlakého zokujení 

 osmistolicového hotovního pořadí 

(3V a 5H) 

 slittingu 

 vodní chladící dráhy pro řízené 

chlazení provalku 

 dvoustolicového bloku (ASC), které 

slouţí pro přesné válcování 

 chladícího loţe nebo Garretova 

navíječka, na kterou je navinut 

svitek např. drátu 

5. Pouţívá se pro zpracování 

náročnějších (kvalitnějších) 

materiálů 

 

 

2.6. Složení oceli 23MnNiMoCr54 

Sleţení oceli 23MnNiMoCr54 je uvedeno v tabulce 2 

Tab.2 – Chemické sloţení řetězové oceli 23MnNiMoCr54 

 
Rozsah chemického složení (hmot. %) 

C Si Mn P S Al Cr Cu Mo Ni N 

min. 0,2  1,1   0,02 0,4  0,5 0,9  

max. 0,26 0,25 1,4 0,02 0,02 0,05 0,6 0,25 0,6 1,1 0,012 

Součet hmotnostních podílů fosforu a síry můţe být maximálně 0,035 %. 
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Vliv legujících prvků na vlastnosti materiálu 

Uhlík (C) 

 Zvyšuje prokalitelnost, tvrdost a pevnost 

Mangan (Mn) 

 Zvyšuje mez pevnosti v tahu a mez kluzu 

 Má dobrou afinitu k S 

Nikl (Ni) 

 Zvyšuje houţevnatost, mez kluzu a pevnost 

 Zlepšuje prokalitelnosti 

Molybden (Mo) 

 Zvyšuje prokalitelnost, pevnost za tepla, odolnost proti korozi a chemickým 

vlivům 

Chróm (Cr) 

 Zvyšuje korozní odolnost, prokalitelnost, pevnost, otěruvzdornost a pevnost za 

tepla  

Síra (S) 

 Zlepšení obrobitelnosti 

Měď (Cu) 

 Zlepšení odolnosti vůči kyselinám, kalitelnost, odolnost proti korozi 

 Zhoršuje svařitelnost a houţevnatost 
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Křemík (Si) 

 zvyšuje pevnost a tvrdost 

  zhoršuje tvařitelnost a elektrickou a tepelnou vodivost 

Fosfor (P) 

 Sklon k sekundární segregaci 

 Vyvolává popouštěcí křehkost, zhoršuje vrubovou houţevnatost, vyvolává sklon 

k lámavosti zastudena, zhoršuje tvařitelnost. 

Hliník (Al) 

 Sniţuje náchylnost ke stárnutí, zvyšuje odolnost proti oxidaci 

Dusík (N) 

 Je příčinou náchylnosti ke křehnutí po tváření 
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3. Experiment 

Popis experimentu 

Sochory 150 x 150 mm, délky 12m, z oceli 23MnNiMoCr54 byly ohřívané v 

krokové peci a dále válcovány na spojité KJT trati do pr. 15 mm. Po doválcování na 

ASC byl materiál (odborný název takového materiálu je kruhová ocel ve svitcích) 

navíjen do svitků v Garettových navíječkách.  

V rámci tohoto experimentu byly tři sochory řízeně válcovány s doválcovací 

teplotou 860°C. Daný materiál nebyl po doválcování chlazen a teplota navíjení se 

pohybovala také kolem 860°C.  

Následně byly jednotlivé svitky dále dochlazeny a to buď volně na vzduchu, 

zpomaleně v izolovaných tunelech nebo zrychleně ventilátory. Tímto způsobem vznikly 

tři různé způsoby výroby materiálu, ze kterého byly posléze vyrobeny v Řetězárně,a.s. 

řetězy. 

Rozpis plánu válcování kruhové oceli pr. 15 mm do svitků pro experiment: 

Svitek č.1  

Dochází k řízenému válcování (cca 860 °C) a následnému ochlazování ve 

vyhřátých tunelech  

 tunely se vyhřívají svitky, tzn. materiálem, který se válcoval před daným 

pokusem 

 na vyhřátí je pouţito 8-11 svitků o teplotě 600-700
o
C 

 Tunely jsou vyhřáty přibliţně na 300
o
C 

Svitek č.2  

Dochází k řízenému válcování (cca 860 °C) a následnému ochlazování volné na 

vzduchu  
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Svitek č.3 

Dochází k řízenému válcování (cca 860 °C) a následnému zrychlené ochlazování 

ventilátory (3 příklopné ventilátory, v kaţdém svitek pobyl 30s (tedy dohromady 

3x30s)). 

3.1. Snímky z termokamery 

 
Obr.4 - Svitek cca 5 minut po odválcování 
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Obr.5 - Termofoto svitku cca 5 minut po odválcování – chlazeno na vzduchu 

 

 
 

 

 

 
Obr. 6 - Svitek před vjezdem do tunelu 
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Obr. 7- Termofoto svitku před vjezdem do tunelu (svitek dlouho stál  – proto teplota sníţená) 

 

 
 

 

 
Obr.8 - Svitek chlazený ventilátorem 
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Obr. 9- Termofoto svitku zchlazeného ventilátory  

 

 
 

 

3.2. Výroba řetězu 13 x 39 mm 

Všechny svitky byly převezeny do Řetězárny,a.s., kde byl materiál po omoření a 

vyţíhání přetaţen z pr. 15 mm na průměr 13 mm a po opětovném ţíhání a moření byl 

zhotoven řetěz 13 x 39 mm. Tento řetěz byl zušlechťován v průběţné lince pomocí 

indukčního ohřevu a to způsobem:  

1. ohřev na austenitizační teplotu 880°C 

2. kalení do vody s polymerem  

3. ohřev na teplotu 380°C (popouštění) 

4. dochlazení ve vodě s přípravkem proti korozi (cca 5 minut po ohřevu). 

5. Po nakalibrování řetězů byly odebrány vzorky na mechanické zkoušky. 
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3.3. Zkoušky tyčí: 

3.3.1. Zkouška tahem 

Tato zkouška probíhá při různých deformačních rychlostech za studena. 

V první své fázi rovnoměrné deformace se vyznačuje homogenní jednoosou 

napjatostí. V druhé fázi, kdy dochází k místní deformaci, se vyznačuje nehomogenní 

tříosou napjatostí, která má vţdy stejnou povahu[9]. 

Při této zkoušce se zkoumaná tyč prodluţuje a zmenšuje svůj průměr aţ do 

porušení pevnosti. Výsledkem je pak mez kluzu a mez pevnosti.  

Mez kluzu se pak mění s teplotou a to tak, ţe s rostoucí teplotou dochází 

k výrazným změnám. Při teplotě pod bodem mrazu je mez kluzu vyšší neţ u teploty 

blíţící se teplotě tání.  

 

3.3.2. Příprava vzorků pro zkoušku tahem 

Vzorky pro tuto zkoušku byly odebrány z válcovaného materiálu podle normy 

ČSN EN ISO 6892-1.  Praktické zkoušce tahem musejí být podrobeny tři vzorky řetězu 

podle EN 818-1. Po ukončení statické zkoušky tahem musí být splněny poţadavky PAS 

1061 

 Způsob odběru a provedení zkoušky je popsáno ve směrnici PAS 1061.  

3.3.3. Zkouška vrubové houževnatosti 

Zkušební tyč normalizovaných rozměrů a tvaru se opatří vrubem a pomocí 

Charpyho kladiva se tyč přerazí.  

Vrubová houţevnatost je podíl nárazové práce (KV) spotřebované k proraţení 

původního průřezu zkušební tyče v místě vrubu[10]. 
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3.3.4. Příprava vzorků pro zkoušku vrubové houževnatosti 

Vzorky pro tuto zkoušku jsou dány normou ČSN ISO 148-1. Tato zkouška se 

provádí při teplotách -40
o
C.  Zkoumané vzorky jsou odebírány z tyčí po válcování a 

z vyrobených řetězů  

3.4. Postup provedení zkoušek 

Z kaţdého svitku byly odebrány vzorky na tahovou zkoušku (vzorky cca 600 mm 

dlouhé) a vzorky na zkoušku vrubové houţevnatosti po zušlechtění (vzorky cca 400 mm 

dlouhé). Vzorky byly odebrány ze spodní části svitku. Po odebrání byly vzorky rovnány 

a to za tepla (ohřívají se v peci na 300
o
C po dobu 30minut) a po vychladnutí dále 

zkoušeny. Pro zkoušku vrubové houţevnatosti byly vzorky obrobeny do příslušných 

rozměrů, tedy 10 x 10 x 55 mm. 

 Zkoušky, které se provádí po zušlechtění se před zkoušením ještě zušlechťují a 

to následujícím postupem:  

1. ohřev na austenitizační teplotu 880°C 

2. kalení do vody 

3. popouštění při teplotě 380°C (1 hodina)  

4. chladnutí na vzduchu. 

 Zkoušky nárazové práce se ještě chladí na -40
o
C a to pomocí dusíku.  

Pro kaţdý svitek pak byla provedena tahová zkouška v „přírodním stavu“ (tedy 

materiálu po odválcování, viz.tab. 3), tahová zkouška po zušlechtění (viz. tab.4)a 

zkouška vrubové houţevnatosti při -40°C po zušlechtění (viz.tab.5). 
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4. Výsledky 

4.1. Zkoušky odválcovaného materiálu 

 

Tab. 3 -  Výsledky tahové zkoušky v „přírodním stavu“ 

Číslo svitku 
Mez kluzu 

Rp0,2 (MPa) 

Mez pevnosti 

Rm (MPa) 

Tažnost 

A5 (%) 

Kontrakce 

Z (%) 

1 727 1105 14,2 46,5 

2 979 1107 13,5 49,3 

3 1024 1099 15,0 50,0 

 

 
Obr. 10 - Grafy hodnot tahové zkoušky v „přírodním stavu“ (Rm, Rp0.2) 
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Tab. 4 - Výsledky tahové zkoušky po zušlechtění dle PAS 1061 – třída 10  

Číslo svitku Mez kluzu 

Rp0,2 (MPa) 

Mez pevnosti 

Rm (MPa) 

Tažnost 

A5 (%) 

Kontrakce 

Z (%) 

1 1215 1348 11,4 58,1 

2 1148 1347 11,5 59,3 

3 1248 1344 10,7 56,9 

 

 
Obr. 12- Výsledky tahové zkoušky po zušlechtění dle PAS 1061 – třída 10 (Rm,Rp0,2) 
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Obr. 11 - Grafy hodnot tahové zkoušky v „přírodním stavu“ (A5, Z) 
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Obr. 13- Výsledky tahové zkoušky po zušlechtění dle PAS 1061 – třída 10 (A5, Z) 

 

Tab. 5 - Výsledky zkoušky vrubové houţevnatosti při -40°C po zušlechtění dle PAS 1061 

třída 10 

Číslo svitku Nárazová práce KV (J) 

1 38,1 

2 31,7 

3 34,5 
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Obr. 14- Výsledky zkoušky vrubové houţevnatosti při -40°C po zušlechtění dle PAS 1061 třída 10 

 

4.2. Zkoušky řetězů 

Na tahovou zkoušku se pouţívá 5-i nebo 7-i článkový vzorek řetězu a zkouška 

probíhá na trhacím stroji do porušení článků. 

Pro zkoušku vrubové houţevnatosti byly odebrány z nesvařeného ramene článků 

řetězu tři vzorky (pro kaţdou skupinu svitků vţdy 3 ks), které byly obrobeny na rozměr 

10x7,5x55mm. Po zchlazení na teplotu -40°C byla provedena zkouška, výsledky 

zprůměrovány pro danou skupinu a přepočteny na standardní velikost vzorku. 

 

Tab. 6 - Výsledky mechanických a plastických vlastností řetězů 

 

Číslo svitku Rm (MPa) A5 (%) KV (J) 

1 1045 25,3 32,8 

2 1047 24,0 28,4 

3 1058 32,6 31,5 
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Obr.15- Výsledky mechanických a plastických vlastností řetězů (Rm) 

 

 
Obr.16- Výsledky mechanických a plastických vlastností řetězů (A5, KV) 
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5. Diskuze 

Ze získaných výsledků je patrné, ţe se nijak výrazně neprojevil vliv různých 

způsobů dochlazení materiálu na pevnosti vysokopevnostní řetězové oceli 

23MnNiMoCr54, potaţmo hotových řetězů. Mez pevnosti se u jednotlivých svitků po 

odválcování i po zušlechtění lišila řádově v jednotkách MPa a totéţ bylo pozorováno u 

řetězů. Zde je celkem zajímavé, ţe u materiálu zchlazeného zrychleně ventilátory byla 

mez pevnosti u technologických zkoušek nejniţší, zatímco u řetězu nejvyšší. Rozdíl 

hodnot je však velmi malý. 

Získané výsledky pro mez pevnosti u řetězů ze všech dochlazovacích skupin 

ukázaly, ţe byly splněny poţadavky PAS 1061, kdyţ hodnoty překračovaly 1000MPa. 

Jak bylo očekáváno, odlišnosti v dochlazení materiálu se projevily v mezi kluzu. 

Zpomalené chlazení mělo výrazně niţší mez kluzu v „přírodním stavu“, tedy po 

odválcování neţ ostatní způsoby. Na druhou stranu po zušlechtění byla mez kluzu druhá 

nejvyšší, coţ můţe být způsobeno homogenizací materiálu při pomalém chladnutí. 

Zrychlené chlazení pomocí tří ventilátorů vneslo do materiálu výrazně vyšší mez 

kluzu. Toto by mohlo být způsobeno vznikem více zákalných mikrostruktur ocel (bainit, 

martenzit). Bohuţel nebyla v rámci tohoto experimentu provedena metalografická 

analýza, tak není moţné toto tvrzení potvrdit. 

Vzorky po konvenčním chlazení (chlazení volné na vzduchu) měly ve stavu po 

zušlechtění nejniţší mez kluzu. 

Hodnoty taţnosti a kontrakce byly po zušlechtění nejlepší u konvenčního 

chlazení, ačkoliv se opět lišily řádově v jednotkách. 

Výsledky nárazové práce potvrdily příznivý vliv zpomaleného chlazení na 

vrubovou houţevnatost, coţ se potvrdilo na hotových řetězech. Nejniţší výsledky byly 

obdrţeny pro konvenční způsob chlazení. Výsledky však celkově ukázaly na 

nedostatečnou vrubovou houţevnatost. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, zda mají různé druhy dochlazování válcovaných tyčí 

na kontijemné trati v TŢ, a.s. vliv na mechanické vlastnosti oceli 23MnNiMoCr54. 

Jednotlivé odválcované svitky pr. 15 mm byly dále experimentálně dochlazovány 

a to ve vyhřátých tunelech, volně na vzduchu a pomocí ventilátoru. V konečné fázi 

tohoto pokusu byly zjišťovány mez pevnosti, nárazová práce a taţnost u hotových 

řetězů.  

Z daného experimentu lze vyvodit závěr, ţe ani jeden způsob řízeného dochlazení 

oceli 23MnNiMoCr54 po doválcování nepřispěl k dosaţení podmínek PAS 1061 pro 

třídu 10, neboť nebyly současně splněny obě podmínky, tedy Rm ≥ 1000 MPa a                 

KV ≥ 42 J. Z pevnostního hlediska se jeví jako nejlepší způsob zrychlené chlazení 

pomocí ventilátorů, z hlediska vrubové houţevnatosti pak zpomalené chlazení 

v tunelech. 
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