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ABSTRAKT 

Diplomová práce je řešena v kontextu s problematikou dosažení požadované meze 

pevnosti při poměrně vysokému požadavku na vrubovou houževnatost vysokopevnostních 

řetězů třídy 10. Cílem práce je tedy popsat, jak ovlivňují různé způsoby tepelného zpracování 

mechanické vlastnosti daných řetězů s ohledem na požadavky dané technologickou směrnicí 

PAS 1061. V této souvislosti byly provedeny zkoušky vybraných způsobů tepelného 

zpracování a u zkoušených řetězů byly zjištěny mechanické vlastnosti. Výsledky provedených 

zkoušek slouží k popisu vlivu konkrétních způsobů tepelného zpracování řetězů třídy 10 na 

mechanické vlastnosti, což může být přínosem pro technickou praxi. Na základě výsledků 

zkoušek byl vybrán nejvhodnější způsob tepelného zpracování s ohledem na požadavky 

směrnice PAS 1061. 

Klíčová slova 

vysokopevnostní řetězy, tepelné zpracování, pevnost, houževnatost 

ABSTRACT 

The thesis deals with the methods of achieving the required ultimate strength at the 

relatively demanding requirements for notch toughness of high-strength class 10 chains. The 

objective  of the paper is therefore to describe the mechanism, in which various types of heat 

treatment affect the mechanical properties of the chains with reference to the requirements 

laid down under the PAS 1061 technological practice. In this context, tests were conducted 

for selected heat treatment methods, and mechanical properties of the tested chains were 

determined. The results of the tests conducted were used to describe the effects of specific 

heat treatment methods employed for class 10 chains on the mechanical properties, which 

may also be useful for the technical practice. Based on the test results, the most appropriate 

heat treatment method was identified with regard to the requirements laid down under the 

PAS 1061 practice. 
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1 ÚVOD 

V současné době roste poptávka po nejvyšších jakostních třídách vysokopevnostních 

řetězů. Tyto poptávky vycházejí z požadavků zákazníků po vyšších užitných vlastnostech 

řetězů jako je pevnost, houževnatost, odolnost vůči únavě a opotřebení či nižší hmotnost při 

dané pevnosti. Na základě těchto vlastností jsou pak řetězy zařazeny do tříd tak, že 

s rostoucím číslem třídy, roste jejich kvalita. Nejžádanější třídou řetězů je v současnosti třída 

10. 

U těchto řetězů třídy 10 patří mezi hlavní a určující vlastnosti vysoká pevnost a 

zároveň dobrá vrubová houževnatost. Jedná se zde tedy o protichůdné vlastnosti, jelikož 

obecně platí, že s rostoucí pevností dochází ke snižování houževnatosti materiálu. Protože 

dosažení takovéto úrovně kombinace mechanických vlastností není jednoduché, volí se různé 

alternativy pro její splnění. 

Jedním ze způsobů zvýšení úrovně mechanických vlastností je legování dané oceli, 

které je spojeno i s vývojem technologie řízeného válcování takovéto oceli. Tyto možnosti 

ovšem mnohdy nestačí ke splnění podmínek mechanických vlastností daných specifikací PAS 

1061. Tato veřejně dostupná směrnice PAS 1061 byla přijata mezi výrobci a zákazníky pro 

specifikaci požadavků, které jsou na řetězy pevnostní třídy 10 kladeny. Pro vysokou 

náročnost daných požadavků je velice složité tyto požadavky splnit. Směrnicí se řídí celá řada 

výrobců u nás i ve světě.  

Jako další možnost pro dosažení daných požadavků na vlastnosti se jeví vlastní tepelné 

zpracování řetězů. Cílem této diplomové práce je tedy posouzení vlivu různých způsobů 

tepelného zpracování a nalezení vhodného způsobu pro splnění daných mechanických 

vlastností. 
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2 VYSOKOPEVNOSTNÍ ŘETĚZY 

Mezi vysokopevnostní se řadí řetězy třídy jakosti 8 až 10. Jedná se o řetězy používané 

k vázání, manipulaci a upevňování různých břemen v hutním průmyslu, strojírenském 

průmyslu, dolech, ve stavebnictví a dalších odvětvích. Mezi základní vlastnosti těchto tříd 

patří vysoká mez pevnosti, relativně vysoká vrubová houževnatost při této vysoké pevnosti, 

vysoká tvrdost a odolnost vůči únavě a korozi. 

Pevnostní třídy řetězů se podle normy ČSN EN 818-1[1] liší podle jmenovitého napětí 

stanoveného při minimální síle při přetržení. Například pro vysokopevnostní třídu 8 je 

jmenovité napětí 800 N/mm2, pro třídu 10 pak 1000 N/mm2. 

2.1 Výrobní cyklus vysokopevnostních řetězů 

Oceli pro výrobu vysokopevnostních řetězů jsou uvedeny v normě DIN 17155 [24]. 

Lze říci, že ani jedna ocel uvedená v DIN17115 nesplňuje požadavky třídy 10, nejvíce se však 

přibližuje ocel 23MnNiMoCr5-4, která se vyrábí kyslíko - konvertorovým způsobem a po 

mimopecním zpracování je plynule odlita do sochorů. Sochory jsou pak válcovány na 

spojitých válcovacích tratích do polotovarů v podobě drátů nebo tyčí kruhového průřezu [2]. 

2.1.1 Výroba řetězů z polotovarů 

Výroba samotných řetězů se provádí v podnicích zvaných řetězárny. Jedním z velice 

známých takovýchto podniků je Řetězárna, a.s. v České Vsi. 

Jak již bylo zmíněno, výchozím polotovarem pro výrobu vysokopevnostních řetězů 

třídy 10 jsou dráty nebo tyčová ocel. Třinecké železárny, a.s. dodávají dráty a rovné tyče ve 

formě svazků, přičemž do průměru 18 mm se materiál dodává pouze ve svitcích. Tyto svitky 

se nejprve připravují mořením v kyselině sírové z důvodu odstranění okují. Z důvodu ochrany 

vůči korozi se svitky, pro vytvoření pasivační vrstvy na povrchu, namáčejí v suspenzi 

hydroxidu vápenatého s vodou. Dalším krokem přípravy polotovarů je žíhání, jež slouží ke 

snížení pevnosti z důvodu limitů výrobního zařízení. Tyče se již dále tepelně či chemicky 

nezpracovávají [2, 3]. 

Samotná výroba řetězů je prováděna na speciálním automatickém stroji. Jednotlivé 

kroky výroby řetězů na tomto stroji se skládají z přípravy úpichů, ohýbání a svařování. 

Nejprve se tedy provede střih materiálu na jednotlivé úpichy, následuje ohýbání, kdy je 
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materiál za studena postupně ohýbán do tvaru jednotlivých článků a ty jsou do sebe 

navazovány. Poté jsou tyto články odporově svařovány na tupo s odtavením či bez odtavení. 

Takto vyrobené hotové řetězy se dále tepelně zpracovávají a zkouší výrobně zkušební silou. 

Konečnou operací je pak provedení požadovaných zkoušek, které ověří kvalitu řetězů pro 

příslušnou třídu [3]. 

2.2 Tvarová a rozměrová charakteristika článkových řetězů 

Mezi rozměrové charakteristiky článkových řetězů patří: [4] 

• jmenovitá tlouštka dn 

• průměr materiálu řetězu 

• průměr místa svaru ds 

• úsek místa svaru e 

• rozteč P 

• vnitřní a vnější šířka b1 a b2 

• vnitřní délka řetězového úseku L 

Tvar a uvedené rozměry článkových řetězů jsou znázorněny na obr. 1. 

 

Obr. 1:   Rozměry článkového řetězu [3] 

Jmenovitá tloušťka je jmenovitý průměr kruhového polotovaru, z něhož je řetěz 

vyroben. Roztečí se rozumí vnitřní délka řetězového článku, jež u krátkočlánkových řetězů 

odpovídá trojnásobku jmenovité tloušťky. Krátkočlánkový řetěz se vyznačuje menší roztečí a 

tedy i nižší délkou řetězového úseku než řetěz dlouhočlánkový [1, 5]. Konkrétní hodnoty výše 

uvedených parametrů jsou podle specifikace PAS 1061 [4] uvedeny v tab. 1. 
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Tabulka 1:   Rozměrové charakteristiky vysokopevnostních řetězů třídy 10 [4] 
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3 MECHANICKÉ VLASTNOSTI ČLÁNKOVÝCH 

VYSOKOPEVNOSTNÍCH ŘETĚZŮ TŘÍDY 10 DLE 

PAS 1061 

Technologickou směrnici PAS 1061 lze obecně považovat za závaznou v oblasti 

vysokopevnostních řetězů třídy 10, neboť splnění všech v ní uvedených podmínek je 

požadováno certifikační organizací. 

Článkové řetězy dle PAS 1061 pak jsou povinny splňovat přísné hodnoty pro pevnost, 

nárazovou práci získanou ze zkoušky rázem v ohybu a tažnost. Kromě toho musí řetěz 

vydržet požadovaný počet cyklů při únavové zkoušce a musí podstoupit korozní zkoušku. 

3.1 Pevnost 

Mezi základní mechanické vlastnosti, které jsou zkoušeny u řetězů a na které jsou 

kladeny vysoké nároky, jsou pevnost a houževnatost. Pro řetězy třídy 10 je stanovená 

minimální hodnota meze pevnosti v tahu 1000 MPa. Pro dosažení hodnoty 1000 MPa byl 

stanoven koeficient, který určuje pevnost výchozího materiálu, ze kterého je řetěz vyroben. 

Koeficient má hodnotu 1,42. Pro dosažení pevnosti 1000 MPa je tedy potřeba, aby výchozí 

materiál měl pevnost minimálně 1420 MPa [4, 24]. 

3.2 Vrubová houževnatost 

K uvedenému požadavku na hodnotu meze pevnosti, je i poměrně vysoký požadavek 

na vrubovou houževnatost. Vrubová houževnatost je dle specifikace PAS 1061 

charakterizována nárazovou vrubovou prací. Vzorky z nesvařených ramen článků řetězů musí 

jako střední hodnotu ze tří zkoušek vykazovat nárazovou vrubovou práci nejméně 42 J při 

teplotě -40 oC [4]. 

3.3 Tažnost 

Tažnost je, stejně jako mez pevnosti v tahu, parametr zjištěný tahovou zkouškou. 

Hodnota tažnosti pro článkové řetězy třídy 10 činí minimálně 25 %. 
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3.4 Průhyb 

Podle předpisů normy DIN EN 818-2, musí jednotlivé články řetězu odolávat 

minimálnímu průhybu při dané jmenovité tloušťce a nesmí vykazovat viditelné vady [4]. 

3.5 Chemické složení řetězů třídy 10  

Lze říci, že ani jedna ocel uvedená v DIN 17115 nesplňuje požadavky třídy 10 dle 

PAS 1061, nejvíce se však přibližuje ocel 23MnNiMoCr5-4. Pro dosažení požadovaných 

vlastností je však nutné tuto ocel náležitě dolegovat. K tomuto účelu by mohly sloužit prvky, 

které vytvářejí precipitační zpevnění jako např. Ti, Nb, V, B, které tvoří za vysokých teplot 

nitridy a karbonitridy přispívající ke zpevnění matrice. Rozsah obsahu legujících prvků pro 

vysokopevnostní řetězy třídy 10 je uveden v tab. 2 [24]. 

Tabulka 2:  Chemické složení článkových řetězů z oceli 23MnNiMoCr5-4 [24]

 

3.6 Vliv chemického složení na mechanické vlastnosti řetězů 

Prvky obsažené v ocelích se dají obecně rozdělit na legující a doprovodné. Zatímco 

legující prvky jsou přidávány do ocelí úmyslně za účelem zlepšení jejich vlastností, 

doprovodné prvky se do ocelí dostávají v průběhu výroby a jejich vliv na vlastnosti bývá 

většinou nežádoucí. Zde jsou popsány prvky, které jsou obsaženy v oceli 23MnNiMoCr5-4 

pro vysokopevnostní řetězy. 

3.6.1 Uhlík 

Uhlík je austenitotvorný prvek se zásadním vlivem na dosažení požadované tvrdosti a 

pevnosti ocelí. Opačný účinek má uhlík ovšem na houževnatost. S rostoucím obsahem uhlíku 

se obecně zhoršuje svařitelnost a zvyšuje kalitelnost ocelí. 

3.6.2 Křemík 

Křemík se řadí mezi feritotvorné nekarbidotvorné prvky. Má pozitivní vliv na 

zpevnění a na tvrdost. Křemík se rovněž využívá pro jeho dezoxidační účinky. 
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3.6.3 Mangan 

Mangan zvyšuje tvrdost a pevnost na úkor snížení houževnatosti. Je to prvek 

austenitotvorný, jež výrazně zvyšuje prokalitelnost ocelí. 

3.6.4 Chrom 

Chrom je feritotvorný prvek s pozitivním vlivem na pevnost ocelí. V závislosti na 

obsahu uhlíku je schopen vytvářet karbidy, které jsou velice tvrdé. Tvorba těchto karbidů je 

ovšem negativní z hlediska náchylnosti k mezikrystalové korozi. 

3.6.5 Molybden 

Molybden je feritotvorný karbidotvorný prvek zvyšující tvrdost ocelí. Intenzivně 

zvyšuje prokalitelnost ocelí a zabraňuje popouštěcí křehkosti při vysokoteplotním popouštění. 

3.6.6 Nikl 

Nikl je prvkem austenitotvorným s pozitivním vlivem na pevnost. Je to 

nekarbidotvorný prvek zvyšující prokalitelnost ocelí. Nikl také zplastičňuje matrici a to 

dokonce i při nízkých teplotách [32, 34]. 

3.6.7 Titan, niob, vanad, hliník, bór 

Jedná se o mikrolegující prvky, které zpevňují ocel tvorbou karbidů, nitridů a 

karbonitridů. Tyto precipitáty brání migraci hranic zrn a tím se podílejí na zpevnění matrice a 

zvýšení houževnatosti, jelikož s jemnozrnnější strukturou se pevnost a houževnatost zvyšuje. 

Z hlediska zvýšení mechanických vlastností je důležité, aby precipitáty byly jemné a 

v optimalizovaném množství. 

Titan je prvek, který má vysokou afinitu ke kyslíku, do oceli se přidává v množství 

0,02 – 0,06 %. Váže se na prvky v pořadí kyslík, dusík, uhlík, síra. Nitridy a karbidy titanu 

vznikají cca při teplotě 1200 °C. Při téže teplotě vznikají i karbonitridy titanu, jež jsou 

spojené se zjemněním zrna a se zpevněním. Při teplotě okolo 900 °C vznikají tyto precipitáty 

ve feritu a to jak na hranicích, tak uvnitř zrn. 

Dalším mikrolegujícím elementem je niob. Stejně jako u titanu dochází k tvorbě 

precipitátů  nejprve vazbou na dusík a poté na uhlík. Teplota vzniku precipitátů je cca 1100 

°C. Se vzájemnou rozpustností karbidů a nitridů niobu souvisí vznik karbonitridů Nb (CN). 
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Jsou velice jemné a vznikají ve vysokém množství výhradně na hranicích primárního 

austenitického zrna. Rovněž je možný vznik precipitátů Ti Nb (CN).  

Dalším prvkem je vanad. Vanad má velmi silnou vazbu na dusík a uhlík, z čehož 

vyplývá vznik VN, VC a V (CN). Tyto precipitáty vznikají při teplotě přibližně 700 °C ve 

feritu, preferenčně intragranulárně. 

Hliník je feritotvorný prvek, který podporuje dezoxidaci. Je to rovněž prvek se silnou 

vazbou na dusík, čímž je schopen vytvářen nitridy hliníku AlN. Jejich tvorba při teplotě cca 

700 °C je prioritní na hranicích austenitických nebo feritických zrn. Nitridy hliníku mají efekt 

na zjemnění zrna. 

Bór je intersticiální prvek s nejmenším atomárním poloměrem. Je schopen vytvářet 

karbidy na hranicích austenitických zrn, např. Fe23(BC6). 

3.6.8 Fosfor a síra 

Protože tyto prvky zvyšují křehkost, jejich přítomnost je v ocelích nežádoucí. Z tohoto 

důvodu nesmí součet obsahů těchto prvků překročit hodnotu 0,035 %. Jedná se o povrchově a 

segregačně aktivní prvky. Nebezpečná je jejich koncentrace na hranicích austenitických zrn, 

kde způsobují křehkost.  

Síra je schopna vytvářet sulfidy FeS, které se lokalizují na hranice austenitických zrn a 

při teplotě přibližně 990 °C se rozpadají. Známa je také velmi silná vazba síry na mangan 

nebo na kyslík. 

Fosfor má velký atomární poloměr, což vede ke zpevnění matrice, negativní vliv má 

ovšem na houževnatost. Při vyšších obsazích může tvořit fosfidy, např. Fe2P, FeP nebo Fe2P2 

[34]. 
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4 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

Vlastnosti ocelí jsou závislé nejen na chemickém složení, ale především na struktuře, 

tzn. na fázovém složení, na tvaru a uspořádání jednotlivých fází [10]. 

Tepelné zpracování je obecně děj, u kterého řízenými změnami teploty v čase měníme 

strukturu materiálu a tím i jeho vlastnosti. Cílem tepelného zpracování je tedy vytvoření 

takového strukturního stavu materiálu, který zabezpečí, aby bylo dosaženo požadovaných 

technologických a užitných vlastností materiálu [6]. 

Teplotní cyklus tepelného zpracování se skládá z ohřevu, výdrže a ochlazování. Ohřev 

materiálu je charakterizován rychlostí ohřevu uváděné v jednotkách °C/s nebo °C/hod. Výdrž 

je charakterizována teplotou, na kterou byl materiál ohříván a na které byla provedena výdrž, 

a dobou po kterou byl materiál udržován na této teplotě. Ochlazování je charakterizováno 

rychlostí ochlazování a uvádí se ve stejných jednotkách jako rychlost ohřevu [7]. 

4.1 Ohřev oceli 

Při ohřevu dochází v oceli k výměně tepla. Tato výměna tepla se dělí na vnější a 

vnitřní a dochází k ní prouděním, vedením nebo sáláním. Vnější výměnou se rozumí výměna 

tepla mezi okolním prostředím a povrchem materiálu a proměna probíhá zejména prouděním 

nebo sáláním. Tepelný tok při vedení tepla prouděním odpovídá přibližně hodnotě součinitele 

přestupu tepla prouděním α, což vyplývá z rovnice (1) [6, 9]. 

q = α · T − T     [W·m-2·K-1]                                                                                  (1)                    

kde   q     je  tepelný tok  

         α     -   celkový součinitel přestupu tepla prouděním 

         Tz     -   teplota prostředí 

         Tv    -   teplota povrchu materiálu 

Vnitřní výměnou se zase rozumí výměna tepla mezi povrchem materiálu a veškerým 

zbylým objemem. Protože tato výměna probíhá vedením, je charakterizována součinitelem 

tepelné vodivosti λ. Nejvyšší tepelnou vodivost mají nelegované oceli. S rostoucí mírou 

legování se tepelná vodivost snižuje. 

Při ohřevu oceli je velice důležitý gradient teplot mezi povrchem a středem materiálu 

tedy, aby byl gradient co nejnižší. Je to dáno tím, že s rostoucím gradientem teplot roste pnutí 
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v materiálu. Aby byl gradient teplot mezi povrchem a středem co nejnižší, musí být λ co 

nejvyšší a α co nejnižší [6]. 

Při stanovení technologických parametrů tepelného zpracování je nutné brát v úvahu 

rozměrové charakteristiky daného výrobku. Z tohoto pohledu můžeme rozlišit, zda se jedná o 

výrobky, které mají malý příčný průřez s rovnoměrným rozložením teploty nebo zda jde o 

silnostěnné výrobky s nerovnoměrným rozložením teploty. Pro charakterizaci tepelného 

zpracování materiálu v celém jeho objemu je proto vhodné použít jako dělící kritérium 

Biotovo číslo viz rovnice (2) [6]. 

												 = 	
	 ·

																																																																																																																																			 2  

kde   α      je  celkový součinitel přestupu tepla prouděním 

         b      -    charakteristický rozměr výrobku 

         λ      -    součinitel tepelné vodivosti 

Charakteristický rozměr výrobku je obecně dán poměrem objemu a povrchu výrobku 

viz rovnice (3) [6]. 

												 = 	 				 																																																																																																																						(3) 

kde   V     je  objem výrobku 

         S     -    povrch výrobku 

U výrobků, které mají při jejich tepelném zpracování Biotovo číslo menší nebo rovno 

hodnotě 0,25, lze gradient teplot mezi povrchem a středem zanedbat, jelikož se předpokládá, 

že mají v každém časovém okamžiku stejnou teplotu v celém objemu. U materiálu s vyšším 

Biotovým číslem gradient teplot zanedbat nelze a musí se při ohřevu materiálu zohlednit [6]. 

4.2 Způsoby tepelného zpracování 

Způsoby tepelné zpracování ocelí se obecně dělí: 

 rovnovážné 

 nerovnovážné 

Při rovnovážném způsobu tepelného zpracování dosahujeme, ve srovnání s výchozím 

stavem, rovnovážnější struktury. Takovéto postupy tepelného zpracování vedou k dosažení 

termodynamické rovnováhy, jež je za ideálních podmínek popsána rovnovážným diagramem 

Fe – Fe3C a nazývají se žíhání.  Postupy tepelného zpracování vedoucí ke struktuře, která se 
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vyznačuje určitým stavem nerovnovážnosti, se nazývají kalení. Po kalení se, právě z důvodu 

přiblížení nazpět k rovnovážnému stavu struktury, provádí většinou popouštění materiálu. 

Kombinace kalení a popouštění materiálu se často označuje jako zušlechťování materiálu [8, 

10]. 

4.2.1 Žíhání 

Proces žíhání se skládá z ohřevu materiálu na určitou teplotu, na které je materiál po 

určitou dobu udržován s následným ochlazením, zpravidla pomalým. Teplota ohřevu při 

žíhání, doba výdrže na této teplotě a rychlost ochlazování závisí na druhu materiálu a účelu, 

jehož má být žíháním dosaženo [7]. 

Žíhání ocelí se obecně dělí na žíhání bez překrystalizace a s překrystalizací. Při žíhání 

bez překrystalizace nedochází k fázové transformaci na austenit, teplota ohřevu tedy 

nepřekračuje dolní kritickou teplotu Ac1. Ke strukturním změnám tedy dochází pouze ve 

smyslu změny velikosti a tvaru částic, ovlivnění koncentrace mřížkových poruch a změny 

velikosti vnitřních napětí. Žíhání s rekrystalizací se obecně vyznačuje fázovou přeměnou na 

austenit. Teplota ohřevu tedy překračuje kritickou teplotu přeměny Ac1 respektive Ac3 nebo 

Acm, podle toho zda se jedná o ocel s eutektoidním, podeutektoidním, či nadeutektoidním 

složením [10, 11]. 

Hlavní postupy žíhání bez rekrystalizace jsou žíhání na snížení pnutí, rekrystalizační 

žíhání a žíhání na měkko. U žíhání s rekrystalizací se jedná o homogenizační žíhání, 

normalizační žíhání, žíhání izotermické a žíhání ke zhrubnutí zrna [10]. 

4.2.1.1 Žíhání na snížení pnutí 

Žíhání na snížení pnutí se uskutečňuje při teplotách 450 – 600 °C a jejím účelem je 

snížení pnutí způsobené například tvářením za studena nebo svařováním. Další využití tohoto 

způsobu tepelného zpracování se může týkat i výrobků s velmi proměnlivými rozměry. Při 

uvedených teplotách žíhání je mez kluzu tak nízká, že dochází k vyrovnání (relaxaci) pnutí 

místní plastickou deformací. Princip tohoto způsobu žíhání tedy spočívá ve snižování meze 

kluzu s rostoucí teplotou [10]. 

4.2.1.2 Rekrystalizační žíhání 

Principem rekrystalizačního žíhání je obnova plastických vlastností u materiálů, které 

jsou ve stavu po tváření za studena. Většinou se jedná o oceli s velice nízkým obsahem 

uhlíku. Při tváření za studena dochází v oceli ke změně tvaru zrn, tzn. protažení zrn ve směru 
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válcování, a k nárůstu hustoty dislokací, což vede ke zpevnění materiálu. Uvedený způsob 

tepelného zpracování je tedy založen na rekrystalizaci, která vede ke snížení hustoty dislokací 

a ke vzniku nových rovnoosých zrn ve struktuře materiálu [12]. 

Žíhací teplota se pohybuje v rozmezí 550 až 700 °C. Výdrž bývá obvykle krátká, po 

níž následuje ochlazení, zpravidla na vzduchu [10]. 

4.2.1.3 Žíhání na měkko 

Žíhání na měkko se provádí z důvodu snížení tvrdosti materiálu a s tím související 

zlepšení obrobitelnosti. 

Princip spočívá v ohřevu oceli těsně pod teplotu Ac1 s následnou dobou výdrže 8 – 16 

hodin. Ochlazení se zpravidla volí běžné na vzduchu. Žíhání na měkko se provádí u ocelí 

s přibližně eutektoidním obsahem uhlíku. Jedná se o oceli s perlitickou strukturou, která je 

tvořena ve velké míře feritem a v něm jsou lamely cementitu. Takováto struktura je 

v termodynamicky nerovnovážném stavu, jelikož je zde vysoká plocha rozhraní mezi 

uvedenými strukturními složkami. Účelem ohřevu na teploty blízké fázové transformaci a 

dlouhé výdrže je, aby došlo k difúzi uhlíku. Difúzí uhlíku vně, nebo ven z cementitických 

lamel, dochází ke sbalení těchto lamel do globulitických útvarů. Tyto globulky karbidů jsou 

uloženy v základní feritické matrici, která je měkká a tvárná [8]. 

4.2.1.4 Homogenizační žíhání 

Cílem homogenizačního žíhání je vyrovnání rozdílu chemického složení v celém 

průřezu předmětu. Sekundárně tak tímto postupem homogenizujeme i strukturu materiálu. 

Tento způsob žíhání se provádí nejčastěji u materiálů, u kterých je velké riziko segregace při 

tuhnutí. Protože k vyrovnání koncentrací daného prvku v matrici je potřeba difúze, musí tento 

proces probíhat za vysokých teplot (1050 – 1200 °C). Výdrž na této teplotě musí být dlouhá, 

zpravidla 10 – 20 hodin [8, 10]. 

Princip homogenizačního žíhání spočívá ve skutečnosti, že koeficient difúze je 

exponenciálně závislý na teplotě.  

4.2.1.5 Normalizační žíhání 

Při homogenizačním žíhání dochází k výraznému zhrubnutí zrna, což je způsobeno 

ohřevem na vysoké teploty. Účelem normalizačního žíhání tedy obvykle bývá dosažení 

jemnějšího zrna, což vede nejen k normalizaci struktury, ale i k normalizaci mechanických 

vlastností. 
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Oblasti žíhacích teplot jsou pro uvedené způsoby žíhání zobrazeny na obr. 2 [10]. 

 

     Obr. 2:   Oblasti žíhacích teplot v rovnovážném diagramu Fe – Fe3C pro žíhání: 

a) ke snížení pnutí 

b) rekrystalizační 

c) na měkko 

d) normalizační 

e) homogenizační 

f) ke zvětšení zrna 

4.2.2 Kalení 

Účelem kalení je jednoznačně dosáhnout vysoké tvrdosti materiálu a s tím související 

pevnosti, odolnosti vůči opotřebení, abrazivnosti aj [10].  

Postup kalení začíná ohřevem materiálu do oblasti austenitu, přičemž dále zpravidla 

následuje rychlé ochlazení do kalicího média. Rychlým ochlazením z oblasti austenitu se 

potlačí vznik feritu, či perlitu a po překročení určité teploty vzniká struktura bainitu či 

martenzitu [13]. 
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Nejčastějším cílem kalení bývá dosažení martenzitické struktury, ať už v celém 

průřezu materiálu nebo jeho části [11]. 

Mezi základní pojmy, které se vážou ke kalení ocelí, patří kalitelnost a prokalitelnost. 

Kalitelností se rozumí schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšené tvrdosti a nejvíce je 

ovlivňována obsahem uhlíku. Prokalitelnost je schopnost materiálu být zakalen do určité 

hloubky na minimálně 50 % martenzitu ve struktuře a závisí na tvaru diagramu ARA. Čím 

jsou křivky fázových přeměn v diagramu ARA posunuty doprava, tím hrubší prokalené vrstvy 

lze dosáhnout při stejné rychlosti ochlazování. Na tvar ARA diagramu má výrazný vliv 

chemické složení. Prvky, které se rozpouštějí v austenitu, s výjimkou kobaltu, zpomalují 

rozpad austenitu a posunují rozpadové křivky doprava [13]. 

4.2.2.1 Zkoušky prokalitelnosti 

Velice názorný způsob zkoušení prokalitelnosti dávají tzv. „U“ křivky. Princip spočívá 

v zakalení několika vzorků s odstupňovanými průměry při stejných podmínkách ochlazování. 

Na příčných výbrusech se sleduje průběh tvrdosti od povrchu vzorků až po jejich střed. Na 

základě této závislosti se sestrojí U křivky. Na základě tvrdosti, jež odpovídá 50 % 

martenzitu, se následně určí, zda byl průřez prokalen, či nikoli [12, 15]. 

Velmi rychlou, jednoduchou a přesnou zkouškou je čelní zkouška prokalitelnosti. 

Válcový zkušební vzorek se ohřeje na kalicí teplotu a vzápětí je ochlazován proudem vody 

tryskající na kalené čelo. Poté se měří tvrdost v různých vzdálenostech od kaleného čela. 

Příkladem určení hloubky zakalení je opět stanovení 50 % martenzitu ve struktuře podle 

odpovídající hodnoty tvrdosti [12]. 

Závislost tvrdosti kaleného předmětu na obsahu uhlíku je pro různý podíl martenzitu 

ve struktuře znázorněna na obr. 3 [16]. 

 

Obr. 3:   Závislost tvrdosti kaleného předmětu na obsahu uhlíku pro různé podíly 

martenzitu ve struktuře [16] 
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4.2.2.2 Způsoby kalení 

Pro dosažení požadované struktury oceli a tím i její vlastností, a pro regulaci pnutí, jež 

v materiálu vznikají při vysoké rychlosti ochlazování, která se při kalení používá, se využívá 

různých způsobů kalení. Jedná se jak o základní způsob kalení, tak o modifikované postupy 

kalení. Mezi modifikované postupy kalení se řadí např.: [13] 

 lomené kalení 

 termální kalení 

 izotermické kalení 

Základní kalení se vyznačuje ohřevem na kalicí teplotu s následným ochlazením na 

teplotu ochlazovacího prostředí. S rostoucí rychlostí ochlazování a se zvětšujícím se 

průměrem tepelně zpracovaného kusu se zvyšuje rozdíl mezi teplotou na povrchu a teplotou 

v jádru materiálu. Čím vyšší je rozdíl teplot mezi povrchem a středem materiálu, tím vyšší 

pnutí v materiálu při ochlazování vzniká, což vede ke zvyšování rizika tvorby trhlin. Na obr. 4 

je schematicky znázorněno základní kalení, pro různé typy kalicích médii, s vyznačením 

rozdílu teplot [12]. 

 

Obr. 4:   Základní kalení pro různé typy kalicích médií 

Při volbě ochlazovací rychlosti je nutné brát v úvahu dva hlediska. Tím prvním je, že 

při vysokých teplotách by rychlost ochlazování měla být vysoká, aby se zabránilo vzniku 

feritu a perlitu. Z druhého hlediska by zase rychlost ochlazování při nižších teplotách měla být 

nízká, aby se snížila pnutí v materiálu. Z tohoto důvodu se někdy využívá modifikovaných 

způsobů kalení. 
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Lomené kalení se vyznačuje ochlazením materiálu nejprve do vody a následně se 

provede pomalejší dochlazení v oleji. Tím se sníží pnutí v materiálu oproti stavu při 

základním způsobu kalení.  

Termální a izotermické kalení je založeno na stejném principu, kdy se ochlazení 

provádí do teplé lázně z roztavených solí. Teplota lázně je vyšší než teplota počátku 

martenzitické přeměny. Po vyrovnání rozdílu teplot mezi povrchem a středem se provádí 

dochlazení na vzduchu. Rozdíl, mezi termálním a izotermickým kalením je v tom, že termální 

kalení se uskutečňuje na martenzit, kdežto při kalení izotermickém se záměrně dostává 

struktura spodního bainitu. Uvedené postupy kalení zobrazuje obr. 5 [13]. 

 

Obr. 5:   Křivky ochlazování pro různé způsoby kalení [8] 

1 – základní martenzitické kalení, 2 – lomené kalení, 3 – termální kalení,                      

4 – základní bainitické kalení, 5 - izotermické kalení 

4.2.3 Popouštění 

Popouštění následuje ihned po kalení z důvodu nebezpečí vzniku lomů v důsledku 

vysokého pnutí. Cílem je snížení vnitřního pnutí a zvýšení houževnatosti materiálu [15]. 

Z technologického hlediska se popouštění dělí na: 

o nízkoteplotní 

o vysokoteplotní 

Nízkoteplotní popouštění se většinou realizuje na teploty 150 – 300 °C, lze ho ovšem 

provést i na 450 °C. Tento typ popouštění se provádí tehdy, je-li cílem zachovat vysokou 

pevnost ocelí po kalení, při menším zvýšení houževnatosti. Pro dosažení vyšší úrovně 

houževnatosti v závislosti na vyšším snížení pevnosti se zpravidla uplatňuje popouštění 
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vysokoteplotní. Vysokoteplotní popouštění se uskutečňuje při teplotách od 400 °C až po 

teplotu blížící se kritické teplotě fázové přeměny [15, 17]. 

Úskalím nízkoteplotního a vysokoteplotního popouštění je nízkoteplotní a 

vysokoteplotní popouštěcí křehkost. 

Nízkoteplotní popouštěcí křehkost vzniká při teplotách přibližně 300 – 350 °C a je 

spojována s negativem, které souvisí s vylučováním karbidů železa po hranicích zrn. Dochází 

zde ke tvorbě karbidického síťoví a karbidy lokalizovaně snižují kohesní pevnost. Tento jev 

vede k nebezpečí interkrystalického porušení. 

Nízkoteplotní popouštěcí křehkosti se nelze zbavit žádným tepelným zpracováním, 

proto se tento jev označuje jako trvalý. Zabránit nízkoteplotní popouštěcí křehkosti lze 

například popouštěním na teploty nižší, než 300 °C. Jako další možnost se jeví zvýšení 

obsahu křemíku, který je schopen udržet určitou dobu matrici bez karbidické transformace 

[15, 17]. Pokud je potřeba provést nízkoteplotní popouštění při vyšších teplotách než 300 °C, 

lze precipitaci karbidů zabránit rychlým ochlazením přes teploty 300 – 350 °C. Poté již lze 

materiál dochladit pomaleji na vzduchu. 

K vysokoteplotní popouštěcí křehkosti dochází zpravidla při teplotách 500 – 550 °C. 

Při této teplotě totiž dochází k segregaci škodlivých prvků, jako je například fosfor, na hranice 

zrn. Fosfor snižuje vazebnou energii železa po hranicích zrn. Tato popouštěcí křehkost je 

vratná. Zabránit se jí dá ohřevem na vyšší teplotu s následnou výdrží na této teplotě, čímž se 

vytvoří ideální podmínky pro to, aby se fosfor rovnoměrně rozmístil po matrici. Další 

možností je přísada molybdenu, který segreguje přednostně na hranice zrn a tím snižuje 

prostor pro následnou segregaci fosforu [15, 17]. 

4.3 Tepelné zpracování vysokopevnostních řetězů z oceli 23MnNiMoCr5-4 

V podniku Řetězárna a.s. se vysokopevnostní řetězy třídy 10 tepelně zpracovávají ve 

vertikální průběžné peci. Nejprve se provede dvojitý indukční ohřev s následným kalením. 

Indukční ohřev lze provést pro článkové řetězy, protože jsou vyráběny z oceli, tudíž 

elektricky vodivého materiálu. Řetěz je vystaven střídavému magnetickému poli, kde se 

indukují vířivé proudy. Tyto proudy řetěz zahřívají. Část zařízení, ve které dochází k indukci 

vířivých proudů a ohřevu předmětu se nazývá induktor [20, 21]. Induktor je vlastně cívka, 

v jejímž okolí vzniká po přivedení střídavého proudu magnetické pole. Pomocí tohoto 

zařízení lze provézt i popouštění na různé teploty v různých místech článku řetězu. V oblasti 
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ramene článku jde takto provézt popouštění na vyšší teploty, než v oblasti ohbí. Výsledkem 

bude dosažení rozdílné hodnoty tvrdosti v rameni a ohbí. Teploty popouštění se volí 

s ohledem na požadované vlastnosti. Při popouštění z vyšší teploty bude dosaženo vyšší 

houževnatosti za současně nižší tvrdosti řetězu. V oblasti, kde bude volena teplota nižší, se 

příliš houževnatost nezvýší, zvýší se ale tvrdost a tím pádem i pevnost v tomto místě, což je 

dobré pro odolnost vůči tření dvou stýkajících se článků. Dlouhý induktor je znázorněn na 

obr. 6 [21, 22, 23]. 

 

Obr. 6:   Dlouhé induktory pro indukční ohřev [21]  

 Kalicí teplota se volí min. 880 °C, tedy z oblasti austenitu. Jako kalicí médium se 

využívá směsi vody s polymerem v různých koncentracích [3]. Řetěz ohřátý na austenitizační 

teplotu vstupující do kalicí lázně je znázorněn na obr. 7.  

 

Obr. 7:   Řetěz ohřátý na austenitizační teplotu vstupující do kalicí lázně 

Ihned po kalení následuje popouštění, kdy se opět provede dvojitý indukční ohřev 

s následným pomalým ochlazením. Teplota ohřevu se při popouštění volí minimálně 380 °C. 
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Řetěz je tepelně zpracováván kontinuálně celý. Celý průběh tepelného zpracování od vstupu 

řetězu až po výstup je znázorněn na obr. 8 [3]. 

 

Obr. 8:   Schéma zařízení pro postup zušlechťování řetězů [3] 

Výhodou induktorů je krátký čas ohřevu. Nevýhodou je jejich přehřívání, které vede 

v nutnost zajištění chladícího okruhu odděleného od okruhu používaného na kalení [23].  

Výsada indukčního způsobu ohřevu, na rozdíl od běžných způsobů, spočívá ve faktu, 

že při běžném způsobu ohřevu se teplo přivádí povrchem, kdežto u indukčního ohřevu, se 

teplo na zahřátí předmětu vyvíjí uvnitř předmětu. Při vyšší hodnotě frekvence se teplo vyvíjí 

blízko u povrchu a je charakterizováno malou hloubkou průniku. Při nižších frekvencích 

probíhá vývin tepla hlouběji. Do zbylého objemu je pak teplo vedeno kondukcí [20, 22]. 

Pro stanovení vhodné frekvence se využívá tzv. hloubky vniku střídavého proudu. 

Jedná se o hloubku ohřívaného předmětu, do níž je celkový proud rozložen rovnoměrně a 

tepelný účinek je ve všech místech stejný. Použitá frekvence tedy bude záviset na průměru 

řetězu. Pro dané řetězy třídy 10 se využívá vyšších frekvencí a to bez specifikace rozměru [4, 

21]. 
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4.3.1.1 Kalicí teplota 

Důležitým parametrem procesu kalení je kalicí teplota. Vhodná volba kalicí teploty 

totiž zajišťuje homogenní austenitickou strukturu před jeho rozpadem, což má také vliv na 

homogenitu struktur vzniklých tímto rozpadem [8]. 

U uhlíkových ocelí je kalicí teplota nejvíce ovlivněna obsahem uhlíku. U 

nadeutektoidních ocelí leží vhodné kalicí teploty asi 30 až 50 °C nad Ac1, nebo v případě 

podeutektoidních ocelí nad Ac3, jak vyplývá z obr. 9 [8, 11]. 

  

Obr. 9:   Obecné vyznačení optimálních kalicích teplot v diagramu Fe – Fe3C [13] 

Rovnovážný diagram železo – uhlík lze pro stanovení kalicí teploty použít pouze 

informativně. Přesnější stanovení kalicí teploty je při určení kritických bodů možno provést 

dilatometricky. V praxi se rovněž pro stanovení kalicí teploty využívají zkoušky 

zakalitelnosti. Znalost chemického složení dané oceli umožňuje stanovení přibližné teploty 

Ac3 z rovnice (4), který je vyjádřen vlivem přísad na tuto teplotu [11]. 

= 908 − 2,237	 + 0,438	 + 0,3049	 + 0,3792	 − 0,3443	 −

																							−	0,23	 + 2 − 54 + 0,06	 																																																																													 4 	  

Jednotlivé prvky v rovnici (4) se dosazují v setinách [11]. 
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4.3.1.2 Kalicí média 

Pro dosažení správné rychlosti ochlazování kaleného předmětu se v praxi využívají 

různá kalicí média, mezi něž patří např. voda, minerální oleje, vodné roztoky polymerů [14]. 

Ochlazovací účinek daného média je popsán parametrem, který se nazývá 

Grossmannův faktor. Tento faktor se často značí jako H a je definován v rovnici (5) [15, 16]. 

=	 				 ℎ 																																																																																																											(5) 

kde   α     je  efektivní koeficient přestupu tepla 

         λ     -    koeficient tepelné vodivosti       

 Čím vyšší, je hodnota Grossmannova H – faktoru daného média, tím vyšší je jeho 

ochlazovací účinek. Nejvyšší ochlazovací účinek má voda, u níž je hodnota Grossmannova 

faktoru přibližně rovna 1. Cirkulací vody lze ovšem tuto hodnotu zvýšit například na 1,5 [15, 

16]. Další možnost regulace hodnoty Grossmannova faktoru spočívá v kombinaci vody a 

polymeru nebo v přídavku soli do vody. Přídavek soli ochlazovací účinek vody zvyšuje. 

Naopak přídavek polymeru do vody vede k úmyslnému posuvu faktoru H k nižším hodnotám. 

[14, 15].   

Voda, se stejně jako vodné roztoky polymerů, obecně řadí mezi kalicí média, u nichž 

dochází při kalení ke změně skupenství. To je dáno tím, že teplota varu vody je nižší než 

kalicí teplota. Ochlazování v médiích, u nichž dochází během kalení ke změně skupenství, je 

charakterizováno třemi údobími viz obr. 10 [15]. 

 

   Obr. 10:   Ochlazování v médiích, u nichž dochází při kalení ke změně skupenství. 

První údobí je charakterizováno vznikem parního polštáře, který izoluje kalicí předmět 

od kalicího prostředí. Aby se zabránilo vzniku feritu a perlitu ve struktuře, je důležité, aby ke 
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zhroucení parního polštáře došlo co nejrychleji. V údobí s pořadovým číslem dvě dochází ke 

zhroucení parního polštáře a tvorbě bublin páry okolo kaleného předmětu. V posledním údobí 

se již téměř přestávají tvořit páry a dochází k proudění kalicího média kolem kaleného 

předmětu [15]. 

Vodné roztoky polymerů jsou z hlediska ochlazovacích účinků velice dobrým kalicím 

médiem. Úskalím tohoto ochlazovacího prostředí je ovšem nutnost jeho časté obnovy a 

znečištění povrchu kaleného předmětu. 

Pro vysokopevnostní řetězy 23MnNiMoCr5-4 vyráběné v Řetězárně a.s. se používá 

vodný roztok polymerů s názvem POLYQUENCH 500 D, v zastoupení polymeru okolo 5 % 

podle doporučení výrobce. Jedná se o kalicí polymer pro indukční kalení na bázi polymeru 

typu „PAG“. Ochlazovací účinnost tohoto média je možné ovlivňovat změnou koncentrace 

polymeru. Od běžného provedení POLYQUENCH 500 určeného převážně pro objemové 

kalení se přípravek liší přísadami chránícími indukční zařízení proti korozi. POLYQUENCH 

500 D je nehořlavý a rozpustný ve vodě [26]. 

Ochlazovací účinek polymerů lze modifikovat například změnou koncentrace 

polymeru viz obr. 11 [27, 28]. 

 

Obr. 11:   Závislost kalicí křivky na koncentraci použitého polymeru 

Z obr. 11 jsou patrné změny, ke kterým dochází při ochlazování se změnou 

koncentrace polymeru. S rostoucí koncentrací polymeru dochází k prodloužení období 

parního polštáře a k opoždění nástupu údobí varu. Dále se snižuje maximální ochlazovací 
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rychlost a dochází i k mírnému poklesu teploty maximální ochlazovací rychlosti. Se snižující 

se plochou pod ochlazovací křivkou je vidět snížení celkového odvodu tepla za časovou 

jednotku. Při koncentraci 15 % dochází ke zpomalování hroucení parního polštáře, které se 

projeví rozkolísáním ochlazovací rychlosti polymeru. 

Ochlazovací účinek lázně vodného roztoku polymeru ovlivňuje i jeho teplota viz obr. 

12 [27, 28]. 

 

Obr. 12:  Ochlazovací rychlost vodného roztoku polymeru v závislosti na teplotě lázně 

Teplota lázně ovlivňuje kalení výrazným způsobem. Do teploty cca 50 °C se 

ochlazovací rychlost nemění příliš významně, ovšem od teploty 60 °C je změna skoková. 

Vyšší teplota lázně stabilizuje parní polštář, který tepelně izoluje ochlazovaný předmět před 

dalším ochlazováním. Lázeň polymeru se však obvykle nepoužívá při nižší teplotě než cca 25 

°C. Příliš nízká teplota či naopak vysoká teplota lázně totiž způsobí vyšší výnos polymeru 

[28]. 

4.3.1.3 Kryogenní zpracování v tekutém dusíku 

Kryogenní zpracování oceli je široce využívané v metalurgickém oboru jako 

doplňkové zpracování, především pro zvýšení transformace austenitu na martenzit. Existuje 

několik teorií, které dávají důvody pro volbu kryogenního zpracování oceli. Jedna z teorií 

zahrnuje téměř kompletní transformaci zbytkového austenitu na martenzit. Tato teorie byla 

ověřena měřením pomocí rtg difrakce. Transformace austenitu na martenzit v praxi není nikdy 

stoprocentní. Vyšší obsah zbytkového austenitu ovšem negativně ovlivňuje mechanické 
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vlastnosti oceli. Naopak nižší obsah jemnozrnného zbytkového austenitu může přispět ke 

zplastičtění matrice a ke zpevnění bainitických, či martenzitických desek. 

Další teorie je založena na zpevnění materiálu v důsledku vzniku submikroskopických 

karbidů při kryogenním zpracování. S precipitací submikroskopických karbidů souvisí snížení 

vnitřních pnutí v martenzitické matrici. Nejvyšší zlepšení mechanických vlastností, především 

pevnosti, tvrdosti, odolnosti vůči opotřebení, mikrostrukturní homogenizace a stability, lze 

dosáhnout hlubokým kryogenním zpracováním mezi kalením a popouštěním [29, 31]. 

Typické kryogenní zpracování sestává z pomalého ochlazování (2,5 °C za minutu) 

z okolní teploty do teploty kapalného dusíku (cca -196 °C) a je znázorněno na obr. 13 [30]. 

 

Obr. 13:   Typický cyklus kryogenního tepelného zpracování [30] 

Po dosažení teploty dílce cca 80 K (-193 °C) se dílec nechá vhodnou dobu v kapalném 

dusíku. Obecně se uvádí jako optimální 1 hodina zpracování pro každý centimetr průřezu.   

Následně je zpracovaný dílec vytažen a dochází k jeho samovolnému ohřevu zpět na teplotu 

okolního prostředí [29, 30].  
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5 TRANSFORMAČNÍ PRODUKTY AUSTENITU 

VZNIKLÉ PŘI OCHLAZOVÁNÍ OCELI 

Jak již bylo popsáno, cílem tepelného zpracování je dosažení zpravidla martenzitické 

nebo bainitické struktury [13]. 

Horní bainit vzniká ještě za poměrně vysokých teplot ale pod teplotou perlitické 

fázové přeměny. Při této teplotě se již nemůže uplatnit difúze železa, jak tomu bylo u 

perlitické fázové transformace, nýbrž pouze difúze uhlíku. U bainitické přeměny se tedy 

uplatňuje tzv. smykový mechanismus. Ten je spojen s velice rychlou tvorbou desek 

bainitického feritu na hranicích původního austenitického zrna. Bainitické desky vznikají 

zpravidla v oblastech, které jsou ochuzené o uhlík. Tyto oblasti se totiž vyznačují vysokou 

hodnotou Gibbsovy volné energie, což vede k destabilizaci dané oblasti. Destabilizovaná 

oblast představuje oblast snadnějšího vzniku daného produktu. Uvedeným mechanismem 

vznikají ve struktuře rovnoběžně orientované pakety bainitu. Struktura horního bainitu je 

spojena se vznikem objemných částic Fe3C po hranicích bainitických desek nebo latěk. Po 

takto dekorovaných hranicích hmotnými částicemi Fe3C se velice dobře šíří trhliny a to vede 

ke zvýšené křehkosti. Z toho důvodu je účelné provést ochlazování tak, aby vznikla struktura 

bainitu dolního. 

Dolní bainit vzniká těsně nad teplotou martenzitické fázové přeměny. Princip vzniku 

je obdobný jako v případě horního bainitu. Dolní bainit se ovšem zásadně liší ve vzniku 

karbidických částic. Ty jsou v případě dolního bainitu jemné a jsou rovnoměrně rozptýleny 

uvnitř bainitických laťek. Tyto jemné částice Fe3C brání šíření trhliny ve struktuře a to má 

pozitivní vliv na houževnatost. 

Produktem, který vzniká při vysoké rychlosti ochlazování a nízkých teplotách, je 

martenzit. Princip vzniku martenzitických desek (latěk) je stejný jako u bainitu. V případě 

martenzitu je proces vystřelení desky či laťky ještě intenzivnější, než v případě bainitu. 

Martenzitické desky bývají ostřejší a mohou sahat i přes celé původní austenitické zrno. 

Mikrostruktura martenzitu je zobrazena na obr. 14 [18]. 
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            Obr. 14:   Mikrostruktura martenzitu zobrazená technikou světelné mikroskopie a 

                             prozařovací elektronové mikroskopie (TEM)  

Martenzitická struktura se vyjímá vysokou tvrdostí, je ovšem velice křehká. Vysoká 

tvrdost a křehkost je způsobena řadou zpevňujících mechanizmů, které se při martenzitické 

fázové transformaci uplatňují. Rovněž se na výsledných vlastnostech martenzitu podílí vysoká 

pnutí [18]. Z důvodu vysoké křehkosti po kalení se martenzit popouští. 

5.1 Stádia popouštění martenzitu 

První stádium popouštění spočívá ve vzniku přechodového ε – karbidu s hexagonální 

mřížkou, který bývá také označován jako Fe2,3C, za vzniku nízkouhlíkového martenzitu. Pro 

první stádium popouštění je charakteristická teplota cca 140 °C. Ve druhém stádiu dochází 

k rozpadu zbytkového austenitu za vzniku struktury typu spodního bainitu při teplotách 200 – 

250 °C. Další, v pořadí již třetí stádium, je spojeno s rozpadem ε – karbidu a vznikem 

cementitu (Fe3C). Ve čtvrtém stádiu dochází k hrubnutí částic karbidu a feritu od teploty cca 

500 °C [10, 19].  
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6 ZKOUŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 

VYSOKOPEVNOSTNÍCH ŘETĚZŮ TŘÍDY 10 

Mezi základní zkoušky prováděné u vysokopevnostních řetězů patří tahová zkouška a 

zkouška rázem v ohybu nebo taky Charpyho zkouška. 

6.1 Tahová zkouška  

Základní zkouškou, která se pro zjišťování mechanických vlastností materiálů provádí, 

je zkouška tahová. Tahová zkouška slouží pro zjištění meze pevnosti v tahu, meze kluzu, 

tažnosti a kontrakce daného materiálu.  

Vzhledem k rozměrům článkových řetězů by bylo odebrání vzorků z článků řetězů 

složité. Z tohoto důvodu se tahová zkouška provádí do přetržení na části celého řetězu 

tvořeného pěti nebo sedmi články. 

Praktické zkoušce tahem musejí být podrobeny tři vzorky řetězu podle EN 818-1. Po 

ukončení statické zkoušky tahem musí být splněny požadavky: 

6.1.1 Výrobní zkušební síla (MPF) 

Jak předepisuje DIN EN 818-2, všechny řetězy z kruhové oceli je nutno podrobit 

výrobní zkušební síle podle tab. 3 pro aktuální jmenovité tloušťky [4]. 

Tabulka 3:   Zkušební hodnoty pro dané jmenovité tloušťky [4] 
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6.1.2 Lomová síla (BF) 

Zkoušky řetězů musí dosáhnout lomové síly, která odpovídá přinejmenším hodnotám 

podle tabulky 3 pro platné jmenovité tloušťky. 

Udané lomové síly platí pouze pro řetězy, je-li plocha ve stavu „přírodně černá“. Při 

jiných stavech plochy se během zkoušky tahem snižují, navzdory stejné pevnosti materiálu v 

tahu, hodnoty pro lomové síly na základě různých součinitelů tření na styčných místech 

článků řetězů až o 7 %. Při kontrole účinnosti podmínek popouštění je rovněž povoleno 

nedosažení až  7 % požadavku, co se týče lomové síly [4]. 

6.1.3 Tažnost (A) 

Po ukončení tahové zkoušky musí činit tažnost u přírodně černých řetězů 

přinejmenším 25 %, při jiných stavech povrchu alespoň 20 % [4]. 

6.2 Zkouška vrubové houževnatosti 

Zkouška vrubové houževnatosti se provádí za pokojové teploty na běžných vzorcích 

opatřených vrubem tvaru V podle normy DIN EN ISO 148-1. Po dohodě při poptávce a 

v objednávce je možné provést verifikaci hodnot rázové vrubové práce také při -40 °C. 

Zkoušky se musí provádět na referenčních vzorcích pocházejících z téže tavby. Zkoušené 

vzorky jsou předem podrobeny tepelnému zpracování simulujícímu stav dodávky řetězu z kruhové 

oceli nebo jednotlivé části řetězu. Vzorky řetězů pro stanovení rázové vrubové práce jsou odebírány 

jak z nesvařené, tak ze svařované části řetězu. Místa odběru vzorku z článku řetězu jsou znázorněny na 

obr. 15 [3, 24] 

 

Obr. 15:   Místa odběru vzorků pro rázovou zkoušku v ohybu článkových řetězů [3] 

Rozměry vzorku odebíraných z řetězů jsou uvedeny v normě ČSN ISO 148-1. 

Standardní vzorky s V vrubem mají podle uvedené normy rozměry 10 x 10 x 55 mm [25]. 
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6.3 Zkouška tvrdosti 

Zkouška tvrdosti se dle volby výrobce provádí podle DIN EN ISO 6506-1 (HBW 10) 

nebo podle DIN EN ISO 6507-1 (HV 10). 

6.4 Zkouška odolnosti vůči únavě 

Únava materiálu je degradační proces, který se podílí na 90 % všech lomů vzniklých 

v materiálech.  

Únavová odolnost se u řetězů zkouší pro tři vzorky dané jmenovité tloušťky. Zkušební 

frekvence u zkoušky řetězů na únavu při kmitavém napětí nesmí přesáhnout 25 Hz. Horní a 

dolní zatížení je pro každý zatěžovací cyklus dané jmenovitou tloušťkou řetězu, přičemž horní 

zatížení musí odpovídat 1,5 násobné hodnotě nosnosti. Dolní zatížení nesmí pro každý 

zatěžovací cyklus překročit hodnotu 3 kN. Řetězy z oceli kruhového tvaru musí snést nejméně 

20000 kmitů bez jejich zlomení [4]. 

6.5 Zkouška odolnosti proti korozi 

Odolnost vůči korozi pod napětím způsobené trhlinami se prokazuje v rámci typové 

zkoušky. Jako vzorek pro zkoušku odolnosti vůči korozi se používá řetěz skládající se z pěti 

článků. Vzorek se po zatížení výrobní silou musí odmastit a poté se vloží na 500 hodin do 

zkušebního roztoku. Jako zkušební roztok se používá vodný roztok thiokyanátu o složení 200 

g NH4SCN na 800 g H2O. Po ukončení zkoušky se elektromagneticky kontroluje výskyt 

trhlinek [4].  
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Náplní experimentální části práce je posouzení vybraných způsobů tepelného 

zpracování na mechanické vlastnosti řetězů třídy 10 z oceli 23MnNiMoCr5-4. Na základě 

toho byly provedeny vybrané postupy tepelného zpracování v kalírně TŽ a.s. a referenční 

vzorek byl zpracováván dle PAS 1061 v Řetězárně a.s. Pro zkoušky tepelného zpracování 

byly použity řetězy o rozměrech 16x48 mm viz tab. 1. Dále byl pro uvedenou ocel 

v programu QT Steel sestaven ARA diagram a pro vybrané způsoby tepelného zpracování 

byly sestrojeny ochlazovací křivky. Pro vyhodnocení mechanických vlastností byla provedena 

zkouška tahem a zkouška vrubové houževnatosti. Pro popis strukturních charakteristik 

zkoušených řetězů bylo provedeno metalografické vyhodnocení. 

7.1 Způsoby tepelného zpracování prováděné na vysokopevnostních 

řetězech z oceli 23MnNiMoCr5-4 

V kalírně TŽ a.s. byly na sedmičlánkových řetězech provedeny různé způsoby 

tepelného zpracování. Seznam tepelně zpracovaných vzorků řetězů je uveden zde: 

1. Kalení z 880 °C do vody (20 °C) 

2. Kalení z 880 °C do oleje (Durixol, 28 °C) 

3. Kalení z 880 °C do vodného roztoku polymeru (Polyquench 500D – koncentrace 

polymeru 1/9) 

4. Kalení z 880 °C do vodného roztoku polymeru (polymer Aquatensid (cca 7 %, 20 

°C) 

5. Kalení z 880 °C do roztavené soli (Durferrit, 390 °C) s výdrží 10 mimut a 

dochlazením na vzduchu 

6. Normalizační žíhání na teplotě 870 °C s výdrží na teplotě 1 hodinu, ochlazování na 

vzduchu + kalení z 880 °C do vody 

7. Kalení z 830 °C do vodného roztoku polymeru (Polyquench 500D – koncentrace 

1/9) 

8. Kalení z 880 °C do oleje (cca 17 s – pyrometrem naměřeno cca 370 °C) 

s následným dokalením do vody 

9. Žíhání na teplotě 620 °C s výdrží 1 hodinu a ochlazením do vody + Kalení z 830 

°C do Polyquench 500D (koncentrace 1/9) 

10. Kalení z 880 °C do Polyquench 500D (koncentrace 1/9) + uložení v N2 (10 minut) 
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11. Kalení z 880 °C do roztavené soli (Durferrit, 390 °C) s výdrží 10 minut a 

dochlazením do vody + uložení v N2 (5 minut) 

12. Tepelné zpracování dle PAS 1061 

Po uvedených způsobech tepelného zpracování byly řetězy 1 – 11 podrobeny 

popouštění na teplotě 420 °C s výdrží 2 hodiny a ochlazením na vzduchu.  

Tepelně zpracované vzorky řetězů jsou vidět na obr. 16. Řetěz po uložení v tekutém 

N2 je na obr. 17. 

 

Obr. 16:   Tepelně zpracované řetězy v kalírně TŽ a.s. 

 

Obr. 17:   Vzorek článkového řetězu uložený v kapalném dusíku 
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7.2 Simulace v programu QT Steel 

Uvedené zkoušky způsobů tepelného zpracování byly nasimulovány v programu QT 

Steel. 

Program QT Steel vytvoří na základě chemického složení, vlastností počáteční 

austenitické struktury a podmínek ohřevu odpovídající ARA diagram, který popisuje rozpad 

ochlazovaného austenitu. Rovněž se program využívá pro simulaci izotermické nebo 

anizotermické transformace dané oceli podle předem definované ochlazovací křivky. QT 

Steel je určen také k výpočtům podílů sekundárních strukturních složek vzniklých rozpadem 

austenitu a ke zjišťování mechanických vlastností tepelně zpracované oceli [33]. 

Jako tepelně zpracované těleso byla v programu volena tyč kruhového průřezu o 

průměru 16,8 mm, což koresponduje s rozměry zkoušených řetězů. 

7.2.1 Diagram ARA 

Diagram anizotermického rozpadu austenitu byl sestrojen v programu QT Steel na 

základě chemického složení zkoušených řetězů získaných z tavební analýzy viz tab. 4. 

Teplota austenitizace byla volena stejná jako u zkoušených řetězů 880 °C, doba austenitizace 

40 minut. Velikost zrna byla pro sestrojení diagramu ARA volena 11 µm pro teplotu 880 °C 

dle normy ASTM. 

 

Obr. 18:   ARA diagram pro ocel 23MnNiMoCr5-4 
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Z diagramu ARA lze vyčíst kritické (překrystalizační) teploty pro uvedenou ocel 

23MnNiMoCr5-4. Teplota Ac3 byla zjištěna 828 °C a teplota Ac1 716 °C. Z ARA diagramu 

byla rovněž odečtena teplota počátku martenzitické transformace 365 °C. 

Tabulka 4:   Chemické složení zkoušených řetězů z oceli 23MnNiMoCr5-4 

 

7.2.2 Ochlazovací křivky 

Ochlazovací křivky pro vybrané zkoušky tepelného zpracování prováděné na řetězech 

1 - 12: 

 

Obr. 19:   Ochlazovací křivka pro kalení do vody (řetěz 1) 

 

Obr. 20:   Struktura řetězu 1 kaleného do vody získaná simulací v programu QT Steel 

Z obr. 20 je patrné, že struktura řetězu 1 je složená téměř ze 100 % martenzitu.  
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Obr. 21:   Ochlazovací křivka pro kalení do roztavené soli (řetěz 5 a 11) 

 

Obr. 22:   Struktura řetězu 5 kaleného do roztavené soli podle QT Steel 

Z obr. 22 vyplývá, že struktura je tvořená po celém průřezu martenzitem a bainitem. 
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Obr. 23: Ochlazovací křivka pro vodný roztok polymeru (řetěz 3 a 10) 

 

Obr. 24: Martenzitická struktura řetězu 3 získaná z programu QT Steel 

Mechanické vlastnosti tepelně zpracovaných řetězů podle QT Steel nejsou uvedeny. 

Výsledky tvrdosti a pevnosti totiž program vyhodnotil nadhodnoceně. Pro vyhodnocení 

mechanických vlastností program využívá regresní analýzy. Predikce tvrdosti je řešena podle 

rovnice 6 [33]. 

 = +∑ 1 ∗ ∗ % + ∑ 2 ∗ ∗ % + ∑ 3 ∗ ∗ % + ∑ 4 ∗ ∗ %  (6) 

kde   Co,C1,C2,C3,C4     jsou  regresní koeficienty 

         ci                              -       obsahy jednotlivých prvků v oceli 

         Fe,Pe,Ba,Ma            -       procentuální podíly obsahu feritu, perlitu, bainitu a martenzitu 

Z rovnice 6 vyplývá, že program počítá tvrdost na základě chemického a strukturního 

složení oceli. Program nepočítá např. s vadami oceli, což může výsledky ovlivnit. Mez 

pevnosti oceli je přepočítávána v závislosti na tvrdosti [33].  



39 
 

MLČOCH, S. Posouzení vlivu tepelného zpracování vysokopevnostních řetězů na 
jejich vlastnosti. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

7.3 Vyhodnocení mechanických vlastností 

Pro vyhodnocení meze pevnosti v tahu, meze kluzu a tažnosti byla provedena tahová 

zkouška na sedmičlánkovém řetězu. Pro získání hodnot nárazové práce pak byla provedena 

zkouška vrubové houževnatosti. Pro získání informativní tvrdosti článkových řetězů po kalení 

byly provedeny zkoušky tvrdosti podle Rockwella. 

7.3.1 Hodnocení výsledků tahové zkoušky 

Výstupem z tahových zkoušek tepelně zpracovaných řetězů 1 – 12 prováděných na 

trhacím stroji jsou tahové diagramy. Tahový diagram je pro vybrané řetězy ukázán na obr. 25, 

26 a 27. Získané výsledky meze pevnosti, smluvní meze kluzu a tažnosti byly pro všechny 

zkoušené řetězy zaznamenány do tab. 5. 

 

Obr. 25:   Tahový diagram pro řetěz 1 
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Obr. 26:   Tahový diagram pro řetěz 2 

 

Obr. 27:   Tahový diagram pro řetěz 6 
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 Tabulka 5:   Výsledky mechanických vlastností řetězů získaných z tahových zkoušek 

  

Tahová zkouška byla v Řetězárně Česká Ves provedena na sedmičlánkovém řetězu. 

Protože v řetězu jako celku probíhá při zatížení složité tahové, tlakové a smykové namáhání, 

získaná mez pevnosti neodpovídá mezi pevnosti materiálu. Pro odhad pevnosti oceli 

23MnNiMoCr5-4 je třeba, dle specifikace PAS 1061, získanou pevnost z tahové zkoušky 

řetězu vynásobit koeficientem 1,42. Odhad pevnosti oceli je pro řetězy 1 až 12 uveden 

v tab. 6. Rozdělení napětí v článku řetězu je na obr. 28 [4, 37]. 

 

Obr. 28:   Distribuce napětí v článku řetězu [37] 



42 
 

MLČOCH, S. Posouzení vlivu tepelného zpracování vysokopevnostních řetězů na 
jejich vlastnosti. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

Složitost distribuce napětí v článcích řetězu je vidět z obr. 28. V oblasti a, ležící podél 

vedlejší osy, je vnitřní část článku podrobena namáhání v tahu, zatímco vnější část je 

namáhána na tlak. V sekci b je napětí v tahu na vnitřní vlákna mírně vyšší, v důsledku většího 

zakřivení v tomto místě, v části c je namáhání v tahu ještě větší, z důvodu ještě většího 

zakřivení, bez ohledu na nižší ohybový moment M. Od této chvíle však napětí v tahu na 

vnitřní straně článku rychle klesá, až dosáhne nulové hodnoty v místě L. V oblasti e dochází 

ke změně znaménka momentu M při průchodu nulovou hodnotou, proto je v této části napětí 

rovnoměrně rozloženo. Mezi body L a C je menší část článku namáhána na tlak, přičemž 

intenzita napětí dosahuje své maximální hodnoty v bodě C. Od bodu A do bodu K působí ve 

vnější části článku tlakové napětí, ovšem mezi body K a D působí napětí tahová. Maximální 

intenzity napětí je dosaženo v bodě D. Linie HK a LM označují body spojení, ve kterých je 

napětí nulové. Je třeba poznamenat, že existují dva body maximálního namáhání v tahu. Jedná 

se o bod D na vnější straně článku a bod E na vnitřní straně článku řetězu. Tlakové napětí je 

na vnější části článku malé, ale v bodě C na vnitřní straně článku dosahuje velmi vysokých 

hodnot [37]. 

Tabulka 6:   Přepočtená pevnost oceli z pevnosti řetězů získané při tahové zkoušce 

 

Z přepočtených výsledků tahové zkoušky vyplývá, že největší pevností se ocel 

vyznačuje u tepelného zpracování řetězů 12 a 2. Nejnižší meze pevnosti bylo naopak 

dosaženo u řetězů 5 a 11. 
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7.3.2 Hodnocení výsledků zkoušky vrubové houževnatosti 

Výsledky zkoušek vrubové houževnatosti provedených podle ČSN ISO 148-1 jsou 

vedeny v tab. 7 a 8. 

Tabulka 7:   Výsledky nárazové práce zkoušených řetězů 

 

Tabulka 8:   Výsledky vrubové houževnatosti zkoušených řetězů 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyšších hodnot vrubové houževnatosti bylo dosaženo u 

řetězů 1, 3 a 9. U řetězů 6, 9 a 12 byla zachována úroveň vrubové houževnatosti ve svaru. 

Výsledky zkoušek mechanických vlastností byly přehledně sestaveny do grafů. 
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Obr. 29:   Graf srovnání pevnosti 
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Tabulka 9:   Naměřené hodnoty tvrdosti pro různé způsoby kalení 

 

Z naměřených hodnot je patrné, že nejvyšší tvrdostí se vyznačují řetězy kalené do 

vody. Nejnižší hodnoty tvrdosti byly naměřeny u vzorku článku řetězu kaleného do oleje. U 

vzorků, u kterých bylo provedeno zmrazování je vidět mírný nárůst tvrdosti. 

7.5 Metalografické vyhodnocení mikrostruktury 

Vzorky článků tepelně zpracovaných řetězů 1 – 12 byly podrobeny metalografickému 

vyhodnocení. Předmětem vyhodnocení byla mikrostruktura na povrchu a ve středové části 

článků řetězů včetně vyhodnocení řádkovitosti struktury a oduhličení povrchu. 

Protože se mikrostruktura vzorků článků řetězů ve většině případů příliš nelišila, na 

obr. 33 a 34 jsou znázorněny pouze struktury, které se výrazně odlišují. 

 

 

Obr. 33:   Mikrostruktura vzorku řetězu 1 – vlevo povrch, vpravo střed, 1000x 
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Obr. 34:   Mikrostruktura vzorku řetězu 5 – vlevo povrch, vpravo střed, 1000x 

U všech vzorků řetězů podrobených metalografické analýze, vyjma 5 a 11, byla 

sledována martenzitická struktura v celém průřezu. U vzorků řetězů 5 a 11 byla sledována 

struktura bainiticko – martenzitická, což koresponduje s výsledky získanými v programu QT 

Steel. Z obrázků mikrostruktury je patrná jemnější mikrostruktura na povrchu než ve středové 

části vzorků.  

Řádkovitost byla stanovena podle normy ČSN 42 0469 [35] ve středové části článků 

řetězů. Ke stanovení řádkovitosti byla použita srovnávací metoda při zvětšení 100x. 

Mikrostruktura vzorků článkových řetězů byla charakterizována podle etalonové řady 2B 

používané pro oceli s obsahem uhlíku 0,1 – 0, 25 %. Etalonová řada má 6 stupňů viz tab. 10 

[35, 36]. 

Tabulka 10:   Etalonová řada pro vyhodnocení řádkovitosti dle ČSN 42 0469 [36] 

 

Rozdíly v řádkovitosti struktury vzorků z článků řetězů jsou viditelné na obr. 35 až 38. 
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Obr. 35:   Řádkovitost struktury – vlevo vzorek řetězu 1, vpravo vzorek řetězu 2 

 

Obr. 36:   Řádkovitost struktury – vlevo vzorek řetězu 3, vpravo vzorek řetězu 4 
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Obr. 37:   Řádkovitost struktury – vlevo vzorek řetězu 5, vpravo vzorek řetězu 6 

 

Obr. 38:   Řádkovitost struktury – vlevo vzorek řetězu 8, vpravo vzorek řetězu 10 

Výsledky metalografického vyhodnocení byly pro všechny vzorky z článků řetězů 1 -

 12 sestaveny do tab. 11. 
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Tabulka 11:   Shrnutí výsledků metalografického vyhodnocení 

 

U řetězů ochlazovaných vyšší rychlostí byla sledována vyšší řádkovitost struktury, než 

u řetězů kalených do médií s nižším ochlazovacím účinkem, např. do oleje. Kalení z nižší 

teploty vedlo rovněž ke snížení řádkovitosti struktury. Hloubka oduhličení byla naopak nižší 

u řetězů ochlazovaných vyšší rychlostí. 
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8 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

V experimentální části diplomové práce byly provedeny zkoušky různých způsobů 

tepelného zpracování krátkočlánkových vysokopevnostních řetězů třídy 10. Tepelně 

zpracované řetězy byly následně podrobeny zkouškám mechanických vlastností, konkrétně 

tahové zkoušce a zkoušce vrubové houževnatosti. 

Podle specifikace PAS 1061 musí řetězy třídy 10 disponovat pevností minimálně 

1000 MPa což přibližně odpovídá pevnosti oceli 1420 MPa. Z výsledků tahové zkoušky 

vyplývá, že mez pevnosti 1000 MPa byla splněna pouze u řetězu 12, který má pevnost 

1119 MPa. Tato hodnota, dosti odlišná od hodnot ostatních, může souviset s indukčním 

popouštěním řetězů, kdy výrobce volí nižší teploty popouštění pro oblast ohbí bez následného 

zchlazení do vody. Tedy dochází k vyrovnávání teploty po celé délce vzorku. U řetězu 2, 

který byl kalen v oleji, bylo dosaženo pevnosti pouze o 10 MPa nižší, než je požadovaná 

pevnost. Nejnižší pevnost byla zjištěna u řetězů kalených v roztavené soli o teplotě 390 °C 

s výdrží 10 minut na teplotě a následným dochlazením na vzduchu. U těchto řetězů byla také 

naměřena nejnižší tažnost. U řetězů třídy 10 je předepsaná tažnost minimálně 25 %. To 

s přehledem splňuje většina zkoušených řetězů, jak vyplývá z výsledků. 

Vysokopevnostní řetězy třídy 10 musí dle specifikace PAS 1061 splňovat také 

požadavky na relativně vysokou houževnatost při dané pevnosti. Původní požadavek na 

nárazovou práci byl dle specifikace 42 J pří -20 °C. V souvislosti se zvyšujícími požadavky 

zákazníků je požadovaná hodnota nárazové práce povýšena na 42 J při -40 °C, což 

představuje zásadní problém. Z výsledků zkoušek vrubové houževnatosti je patrné, že 

nejvyšší nárazové práce bylo dosaženo u řetězu 1 a to 37,8 J při -40 °C. Jen o něco nižší 

hodnoty byly naměřeny u řetězů 3 a 9. Nejnižší hodnotu nárazové práce vykazovaly řetězy 

kalené do roztavené soli. Z dosažených výsledků vyplývá, že žádný ze zkoušených řetězů 

nesplňuje požadavek 42 J při -40 °C. Z výsledků metalografického hodnocení mikrostruktury 

bylo rovněž zjištěno, že příznivý efekt na houževnatost neměla ani nižší řádkovitost struktury, 

přičemž řádkovitá struktura by měla obecně vykazovat nižší houževnatost, než u rovnoměrné 

struktury.  

Vedle kalení a popouštění bylo u zkoušených řetězů 10 a 11 provedeno navíc 

zmrazování v kapalném dusíku s cílem prokázání vlivu zmrazování na mechanické vlastnosti 

řetězu. Z porovnání způsobů tepelného zpracování řetězu 3 (bez zmrazování) a 10 (s uložením 

v kapalném dusíku) je patrný mírný pozitivní vliv na pevnost. Opačný vliv má uložení 
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v tekutém dusíku na tažnost a vrubovou houževnatost. Mírný vzrůst pevnosti u zmrazovaných 

řetězů může souviset s transformací zbytkového austenitu na martenzit nebo ve vzniku 

submikroskopických karbidů. Z výsledků je patrné, že na mechanické vlastnosti řetězů nemá 

pozitivní vliv ani normalizační žíhání provedené před samotným zušlechťováním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

MLČOCH, S. Posouzení vlivu tepelného zpracování vysokopevnostních řetězů na 
jejich vlastnosti. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

9 ZÁVĚR 

Náplní diplomové práce bylo posouzení různých způsobů tepelného zpracování na 

mechanické vlastnosti vysokopevnostních řetězů z oceli 23MnNiMoCr5-4. Tato problematika 

byla řešena v souladu se zvyšujícími se požadavky zákazníků na vrubovou houževnatost 

řetězů při zachování požadované pevnosti. Požadovanou pevnost řetězu 1000 MPa a 

nárazovou práci 42 J při – 40 °C nesplňuje žádný zkoušený řetěz. U řetězu 12 bylo dosaženo 

pevnosti řetězu 1119 MPa a nárazové práce 35,2 J při -40 °C. Pro zvýšení nárazové práce by 

zde mohlo být řešením popouštění na vyšší teplotu, což by vedlo k mírnému poklesu pevnosti 

při zvýšení nárazové práce řetězu. 

Podle specifikace PAS 1061 musí řetězy třídy 10 splňovat nárazovou práci 42 J pouze 

při -20 °C. Protože byly zkoušky vrubové houževnatosti řetězů provedeny při – 40 °C, dá se 

ze závislosti nárazové práce na teplotě předpokládat, že byly požadavky na nárazovou práci 

splněny u většiny řetězů. V tomto případě se splnění požadavků daných specifikaci PAS 1061 

kromě řetězu 12 nejvíce blíží i řetěz 2, který byl kalený do oleje. 

Na vysoké požadavky mechanických vlastností hraje roli také tvar článků řetězů. Pro 

články řetězu je charakteristická potřeba vyšší pevnosti, tvrdosti a odolnosti vůči opotřebení 

v ohbí článku, což souvisí se zvýšeným třením, ke kterému dochází mezi jednotlivými články 

řetězu. Z tohoto důvodu je vhodné, aby hodnoty pevnosti a tvrdosti byly v části ohbí řetězu 

mírně vyšší, než jsou požadované hodnoty v celém článku řetězu. Ovšem k mírnému 

opotřebení může docházet v provozu i na rovných úsecích článků v důsledku kontaktu 

s cizími předměty.  

V závěru lze také konstatovat, že nelze srovnávat materiál ohřátý indukčně a v peci při 

totožných teplotách austenitizace a popouštění. Ukazuje se, že při stejně nastavených 

teplotách je pevnost materiálu odlišná. 
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