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ABSTRAKT  

 

Kawulok, R. Vliv doválcovací teploty na strukturu a vlastnosti oceli 23MnNiCrMo52. 

Ostrava: katedra tváření materiálu, VŠB - TU Ostrava, 2010. 31s. 

 

Bakalářská práce, vedoucí: prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu doválcovací teploty, která se pohybuje 

v intervalu 750 - 1000 °C na výsledné vlastnosti a strukturu oceli 23MnNiCrMo52. 

Teoretická část práce je věnována řízenému válcování, uzdravovacím procesům a vlivu 

jednotlivých chemických prvků na vlastnosti oceli. Praktická část je zaměřena na popis oceli 

23MnNiCrMo52, na experimentální válcování na laboratorní trati Tandem a na zkoumání 

mechanických vlastností a mikrostruktury pořízených vývalků. V poslední části práce jsou 

zpracovány výsledky naměřených hodnot mechanických vlastností a porovnány 

mikrostruktury vývalků pořízených při různých doválcovacích teplotách a různých způsobech 

ochlazování. 

Klíčová slova: válcování, doválcovací teplota, ocel 23MnNiCrMo52 

 

ABSTRACT 

 

Kawulok, R. Influence of finish - rolling temperature on structure and properties of steel 

23MnNiCrMo52. Ostrava: Department of Material Forming, VŠB - Technical University of 

Ostrava, 2010. 31 p. 

 

Bachelor thesis, head: prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 

This bachelor thesis examines the effect of finishing temperature in the range of                  

750 - 1000 oC on the final mechanical properties and microstructures of hot-rolled steel grade 

23MnNiCrMo52. In the theoretical part, a research is focused on the controlled rolling, 

microstructure recovery mechanisms and the influence of alloying elements on the properties 

of rolled sections. Further on, the practical part aims to describe the above mentioned steel, its 

mechanical properties and microstructure after experimental rolling on Tandem® mill is 

applied in laboratory conditions. Finally, the measured values of mechanical properties are 

discussed and microstructures of hot-rolled products are compared at different finishing 

temperatures and cooling modes. 

Key words: rolling, finish - rolling temperature, steel 23MnNiCrMo52 
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1. Úvod 

V současné době hledají firmy různé způsoby, kterými by dosáhly maximálních výrobních 

úspor při dodržení stávající kvality svých výrobků. Totéž platí i pro hutní podniky, které se 

snaží, aby již odválcovaný materiál měl vlastnosti požadované zákazníkem a tudíž, aby mohly 

odpadnout další finančně náročné operace, jakými jsou žíhání a jiné tepelné zpracování. 

Mezi takováto opatření lze zařadit i přechod od konvečního k řízenému způsobu 

válcování, které nejenže zefektivňuje vlastní výrobu, ale také umožňuje pokrýt zvyšující se 

nároky na mechanické vlastnosti oceli, aniž by bylo třeba materiál více legovat. 

V současné době již existuje mnoho prací a studií věnujících se řízenému případně 

termomechanickému válcování oceli, avšak většina se věnuje pouze mikrolegovaným ocelím. 

Tato bakalářská práce má za cíl popsat vliv řízeného válcování na vysokolegovanou ocel 

určenou pro výrobu vysokopevnostních řetězů. Konkrétně je věnována pozornost vlivu změny 

doválcovací teploty na strukturu a mechanické vlastnosti oceli 23MnNiCrMo52, což je 

prováděno pomocí simulovaného válcování na laboratorní trati Tandem. Doválcovací teploty 

jsou zaměňovány v intervalu 750 - 1000 °C. 

Existuje několik důvodů proč zkoumat tuto ocel. V první řadě je to snaha o dokonalé 

zmapování vlivu tohoto způsobu tváření na mikrostrukturní a mechanické vlastností této 

oceli. Dalším z důvodů je ona možná finanční úspora ve výrobě vysokopevnostních řetězů, 

neboť vstupní materiál se v současnosti musí z pevnostních důvodů před vlastní výrobou 

řetězu nejprve žíhat. 
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2. Teoretický rozbor 

2.1.  Vývoj válcovacích tratí pro tyčovou ocel 

 První tyčová ocel byla vyráběna kováním. Tyče měly krátké délky a jejich rozměrová 

přesnost byla také malá. Operaci kování časem vystřídalo válcování, které mělo daleko větší 

efektivitu práce než kování [1]. 

 V  minulosti se pro válcování tyčí používaly tratě otevřené a později i přesazené 

s průměry válců do 400 mm. Tyto tratě, byly ale velmi náročné na velikost výrobní haly. 

Výrobnost těchto tratí činila do 120 kt/rok [2].  

 Válcovací tratě s uspořádáním otevřeným (Obr. 1a)) mívaly dva nebo tři pořadí s duo 

nebo trio válcovacími stolicemi. První pořadí, předválcovací, bylo sestaveno ze dvou až tří 

stolic trio nebo z vratných duo stolic. Průměr válců se pohyboval kolem 400 - 650 mm. Ve 

středním pořadí byly tři až čtyři stolice duo nebo trio a v pořadí hotovním mohlo být pět až 

sedm stolic s průměrem válců 240 - 380 mm. Stolice byly opět buď duo nebo trio. Tyto tratě 

pracovaly se smyčkami ve všech pořadích. 

   

a) b) c) 

Obr. 1 Dispozice válcovacích tratí: a) otevřená, b) přesazená, c) polospojitá [3] 

Přesazené válcovací tratě - Cross country (Obr. 1b)). Tyto tratě mívaly duo nebo trio 

válcovací stolice sestavené v několika pořadích. Průměry válců v jednotlivých pořadích se 

podobaly průměrům pracovních válců na otevřených tratí. Na těchto tratích provalek 

procházel každou stolicí jednou s volným výběhem. Válcovalo se z předvalků 50 x 50 až 90 x 

90 mm tyčová ocel průměru 12 - 50 mm. 

Zvyšující se nároky na objem výroby vedly k zavedení polospojitých tratí (Obr.1c)), 

skládajících se ze dvou až tří pořadí. Mohly být uspořádány se spojitým předválcovacím a 

středním pořadím, přičemž doválcovací pořadí bylo otevřené, anebo mohly být konstruovány 

s předválcovacím pořadím otevřeným a se středním a doválcovacím spojitým pořadím. 



 

Spojité pořadí byly sestaveny z

Použitím těchto tratí se zvýšila válcovací rychlost, ale oproti otev

tratím jsou konstrukčně i kalibra

tyčemi průměru 10 - 40 mm [2, 3].

V dnešní době se v

Tyto tratě jsou z výše uvedených nejmodern

takových to tratí se pohybuje okolo 600 kt/rok. Jsou v

(předválcovací, střední, doválcovací 

osová vzdálenost válcovacích stolic v

válcovaný materiál je souč

synchronizaci válcovacích r

regulační a automatizační techniky [3].

Obr. 2 Příklad spojité trat
 

Příkladem spojité trat

jsou kontislitky nebo válcované sochory 

peci. Poté následuje předválcovací po

z vertikálních válcovacích stolic. Pr

dvoužílovou předrať, která je složená z

Dvoužílové hotovní pořadí se skládá z

Za tímto pořadím je zabudována chladící a vyrovnávací sekce, která slouží

teplotně řízeného válcování a za ní následuje hotovní blok [4]. Tento blok slouží k

přesného finálního rozměru a jsou na n

parametrů. Tyto bloky bývají složeny z

sestaveny z duo stolic a otevřené mohly být trio nebo vratné duo stolice. 

chto tratí se zvýšila válcovací rychlost, ale oproti otevřeným nebo p

ě i kalibračně náročnější. Výrobní sortiment tě

40 mm [2, 3]. 

 se v drtivé většině používá k výrobě tyčí spojitých válcovacích tratí. 

výše uvedených nejmodernější a pracují s největší výrobností. Výrobnost 

takových to tratí se pohybuje okolo 600 kt/rok. Jsou většinou složeny ze t

ední, doválcovací - hotovní) [4]. Charakteristickým rysem t

osová vzdálenost válcovacích stolic v jednom pořadí je kratší než délka provalku, takže 

válcovaný materiál je současně ve všech stolicích daného pořadí. Tím se zvyšují nároky na 

synchronizaci válcovacích rychlostí jednotlivých stolic. Toto se dě

ční techniky [3]. 

říklad spojité tratě (kontijemná trať – pravá žíla)

íkladem spojité tratě je i kontijemná trať TŽ, a.s. (Obr. 2). Vstupním materiálem 

kontislitky nebo válcované sochory čtvercového průřezu, které 

ředválcovací pořadí, které je složeno jak z

vertikálních válcovacích stolic. Průměr válců je zde 620 mm. Dále vývalek vstupuj

, která je složená z horizontálních stolic o prům

řadí se skládá z horizontálních i vertikálních válců

adím je zabudována chladící a vyrovnávací sekce, která slouží

ízeného válcování a za ní následuje hotovní blok [4]. Tento blok slouží k

ěru a jsou na něj kladeny velké nároky, co se tý

. Tyto bloky bývají složeny z kotoučů, které jsou vyrobeny ze slinutých karbid
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být trio nebo vratné duo stolice. 

řeným nebo přesazeným 

jší. Výrobní sortiment těchto tratí byl tvořen 

í spojitých válcovacích tratí. 

ětší výrobností. Výrobnost 

tšinou složeny ze tří pořadí 

) [4]. Charakteristickým rysem těchto tratí je, že 

adí je kratší než délka provalku, takže 

adí. Tím se zvyšují nároky na 

ychlostí jednotlivých stolic. Toto se děje pomocí moderní 

 

pravá žíla) [5] 

). Vstupním materiálem 

ezu, které se ohřívají v krokové 

adí, které je složeno jak z horizontálních, tak i 

 je zde 620 mm. Dále vývalek vstupuje na 

horizontálních stolic o průměru válců 420 mm. 

horizontálních i vertikálních válců o průměru 320 mm. 

adím je zabudována chladící a vyrovnávací sekce, která slouží k potřebám 

ízeného válcování a za ní následuje hotovní blok [4]. Tento blok slouží k zhotovení 

j kladeny velké nároky, co se týče energosilových 

robeny ze slinutých karbidů 
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nebo tvrdokovů. Průměr těchto kotoučů je 220 mm. Průměry válců a kotoučů se od sebe liší 

v každé válcovně v závislosti na výrobním sortimentu a technologii výroby. Na hotovní bloky 

navazují chladicí boxy pro příslušné dochlazení materiálu. Konečným produktem jsou tedy 

tyče, které se po ochlazení dělí, rovnají a svazují do svazků anebo tyče, které jsou navinuty do 

svitků. Dnes se takto navíjí tyče až do průměru 50 mm [6]. 

2.2.  Způsoby válcování 

2.2.1. Konvenční válcování 

V minulosti byly tyče válcovány pouze konvečním způsobem. Při konvenčním 

válcování dochází ke zjemňování původní hrubozrnné struktury opakovanou rekrystalizací. 

Doválcovací teplota je vysoká a výsledné feritické zrno je veliké (Obr. 3), což může snižovat 

pevnost. Takový materiál se většinou dále tepelně zpracovával. 

 

Obr. 3 Schéma konvenčního válcování v závislosti teploty na čase [7] 
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2.2.2. Řízené válcování 

Zvětšující se nároky na mechanické vlastnosti ocelí a efektivitu výroby vedly k 

zavedení nového progresivního tváření a to řízeného válcování. K prvním pokusům o řízené 

válcování docházelo v polovině 80. let na středo jemných tratích pro výrobu tyčové oceli. 

Další vývoj přišel na začátku 90. let, kdy se tato technika začíná začleňovat i do provozů 

válcoven drátu [6]. 

 Cílem řízeného válcování neboli termomechanického válcování je dosažení předem 

stanovené mikrostruktury a tím i mechanických vlastností daného materiálu (pevnost, 

tažnost). Toho se dosahuje ovládáním (řízením) termomechanických činitelů, jakými jsou 

teplota, velikost deformace, deformační rychlost, doba mezi jednotlivými úběry a způsob 

ochlazování. Řízením těchto podmínek se dosahuje již po doválcování požadovaná 

jemnozrnná, rovnoosá mikrostruktura, která je předpokladem pro zvýšení mechanických 

vlastností. Vztah mezi velikostí zrna a pevnostními vlastnostmi popisuje Hall - Petchova 

rovnice (1). Z níž plyne, že čím je jemnější zrno, tím je větší napětí na mezi kluzu ��[8]. 

�� = �� + �� ∗ 	
� �⁄              [MPa] (1) 

,kde ��  -  vnitřní napětí [MPa] 

 �� - součinitel, vyjadřující teoretickou hodnotu bariérového účinku hranic zrn 

proti pohybu dislokací [MPa . mm1/2] 

 	  -  velikost zrna [mm] 

Tento druh válcování zároveň také umožňuje snížení nákladů na výrobu, protože se 

takto tvářený materiál nemusí už dále tepelně zpracovávat na rozdíl od konvenčního 

válcování.  

K nejdůležitějším předpokladům vedoucím k ovlivňování mikrostruktury a tím pádem 

i mechanických vlastností pomocí řízeného tváření patří [6]: 

� válcovny by měly disponovat takovými zařízeními, které by umožňovaly vykonání 

finální deformace za teplot blížících se k 750 °C 

� velikost finální deformace by měla být minimálně 15 - 20 % 

� vybavení válcoven vhodnými ochlazujícími a vyrovnávacími sekcemi, kvůli potřebě 

dosažení potřebného teplotního profilu uvnitř válcovaného materiálu 
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Řízené válcování se skládá z několika částí (Obr. 4) [7, 9]: 

Předválcování - materiál je tvářen za vysokých teplot, přičemž dochází ke zjemňování 

austenitického zrna opakovanou statickou rekrystalizací. 

Prodleva - během níž se materiál ochlazuje na požadovanou doválcovací teplotu, při které již 

nedochází k rekrystalizaci. 

Doválcování - provádí se během nestabilní austenitické fáze, ale v takovém rozmezí teplot, 

kde nedojde k rekrystalizaci austenitu. Po tomto procesu bude zrno protáhlé a bude 

poskytovat více nukleačních zárodků pro nová feritická zrna. 

Ochlazování -  nejlépe řízené, po kterém bude výsledné feritické zrno velmi jemné. Při 

ochlazování může ještě docházet k zpevňování díky precipitaci. 

 

Obr. 4 Schéma termomechanického válcování v závislosti teploty na čase [7] 

 

K termomechanickému válcování se nejčastěji využívají dva druhy ocelí a to [8]: 

- oceli s fázovými přeměnami 

- oceli, u kterých se počítá s precipitací karbidů, nitridů a karbonitridů z přesyceného 

tuhého roztoku 
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2.3.  Činitelé ovlivňující strukturu 

 Vhodnou kombinací těchto činitelů je možno cíleně ovlivňovat výsledné vlastnosti 

tvářených výrobků. Rozumí se tím docílit specifickou, předem definovanou mikrostrukturu 

materiálu, se kterou úzce souvisí jednotlivé mechanické a fyzikální vlastnosti daného 

materiálu. Mezi činitele ovlivňující mikrostrukturu tvářeného materiálu se řadí: 

- teplota tváření 

- velikost deformace a historie tváření 

- ochlazování po doválcování 

 

2.3.1. Teplota tváření 

 Se stoupající teplotou roste pohyblivost atomů i dislokací, zrychluje se difúze a tím i 

uzdravování. Ovšem se stoupající teplotou roste také velikost zrna. Tváření za tepla probíhá 

vždy v určitém intervalu teplot, do něhož spadají tyto teploty: 

� TT - tvářecí teplota - obecná teplota, při níž se polotovar tváří 

� HTT - horní tvářecí teplota - nejvyšší teplota, na níž lze polotovar ohřát 

� PTT - počáteční teplota tváření polotovaru 

� DTT - dolní tvářecí teplota - nejnižší možná teplota tváření 

� DT - dotvářecí teplota - skutečná teplota polotovaru na konci tváření 

Interval tvářecích teplot se pohybuje mezi teplotou solidu a teplotou nulové 

rekrystalizace tvářeného kovu. Správné stanovení a dodržení tvářecích teplot je velmi 

důležité, protože je třeba předejít nežádoucím jevům při ohřevu. Ještě napravitelným dějem je 

přehřátí materiálu, kdy dojde k abnormálnímu zhrubnutí zrna. Horším případem je však 

spálení ohřívaného materiálu, kdy dojde k natavení hranic zrn a další tváření tohoto materiálu 

není možné. 

2.3.2. Velikost deformace a historie tváření 

 V běžné praxi se často setkáváme s dějem, že výsledný tvar polotovaru není dosažen 

spojitou deformací, ale opakováním více menších úběrů, mezi nimiž dochází k uzdravování 

zpevněného materiálu. Při tomto způsobu tváření je bráněno mikrotrhlinám v rozšiřování, 

protože v prodlevách může dojít k rekrystalizaci a tím k zjemnění zrna.  

Obecně lze říct, že se stoupající velikostí deformace dochází k zjemňování zrna. 



Teoretická část 

8 
 

Časová posloupnost a velikost jednotlivých úběrů v kombinaci s teplotními parametry 

tváření tvoří deformační historii, jejímž vhodným řízením lze jak kladně, tak i záporně 

ovlivnit mikrostrukturu i výsledné užitné vlastnosti daného materiálu. 

2.3.3. Ochlazování po doválcování 

Zvolený způsob ochlazování značně ovlivňuje konečnou mikrostrukturu vývalků. 

Vhodně vybranou ochlazovací rychlostí lze měnit obsahy jednotlivých fází a tím řídit 

výsledné mechanické vlastnosti. Zrychleným ochlazováním navazujícím na řízené válcování 

je možno docílit vyšší pevnosti, tvrdosti a zároveň poměrně dobré houževnatosti materiálu 

bez toho, aniž by tvářený materiál obsahoval vyšší množství legujících prvků. Hlavními 

parametry řízeného ochlazování je rychlost ochlazování a rozsah teplot, ve kterém byl 

materiál danou rychlostí ochlazován. Díky optimálnímu nastavení řízeného ochlazování 

vývalků je možno vyrábět za tepla válcované výrobky bez použití následného tepelného 

zpracování [9, 10]. 

2.4.  Uzdravovací procesy 

 Při plastické deformaci dochází ke zpevňování tvářeného kovu, který má snahu snížit 

nahromaděnou vnitřní energii na počáteční úroveň. U materiálu tvářeného za studena se 

většinou zpevnění odstraňuje tepelným zpracováním, zatímco u materiálu tvářeného za tepla 

dochází k odpevňování díky dynamickému a postdynamickému uzdravování. Dynamické 

uzdravování se děje přímo během deformace a postdynamické se uskutečňuje až po ukončení 

deformace. Takto se rozdělují uzdravovací procesy z časového hlediska, ale dají se rozdělit i 

podle typu jejich mikrostrukturálních změn. Potom se dělí na zotavení a rekrystalizaci. 

 Zotavením klesá hustota dislokací jejich anihilací, tím dochází k přeskupování 

dislokací a vzniku subzrn (polygonizace). Dochází k poklesu vnitřní energie, ale nevznikají 

nová zrna. Kdežto při rekrystalizaci vznikají nová zrna stejné fáze, díky nukleaci zárodků a 

jejich růstem. Po rekrystalizaci jsou nová zrna menší než původní rovnoosá (nedoformovaná). 

Rekrystalizace může nastat jen při dosažení teploty rekrystalizace, která je empiricky 

stanovená 40 % teploty tání daného kovu. Pro aktivaci rekrystalizace je nutné před tím 

dosáhnout kritické deformace [8, 11, 12].  
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2.4.1. Dynamické uzdravování 

Na Obr. 5 jsou znázorněny deformační křivky, tj. závislost deformačního napětí na 

velikosti deformace při konstantní deformační rychlosti a teplotě. Na Obr. 5a) je znázorněna 

křivka pro deformaci za studena. Při ideální plastické deformaci za tepla nedochází v průběhu 

deformace k dalšímu zpevňování (Obr. 5b)), nastává rovnováha mezi zpevňovacími a 

změkčovacími procesy. Reálné podmínky deformace za tepla vyjadřuje průběh 

podle Obr. 5c). Po pružné deformaci dochází nejdříve ke zpevňování, po dosažení 

maximálního napětí převládá změkčování, při kterém deformační napětí klesá na minimum, 

které má již konstantní hodnotu, nezávislou na deformaci. 

Deformační křivka má při deformaci za tepla tři oblasti:  

I – oblast pružné deformace, 

II – oblast neustáleného plastického toku, 

III – oblast ustáleného plastického toku.  

Pro podmínky tváření je důležitá oblast II, kde je fáze zpevňování IIa a změkčování 

IIb. Po překročení určité kritické deformace probíhá změkčování buď dynamickým 

zotavením, nebo dynamickou rekrystalizací. Z kinetického hlediska se jedná v oblasti II o 

nerovnovážnou rychlost zpevňování a změkčování až do okamžiku jejich vyrovnání a tím 

vzniku ustáleného plastického toku v oblasti III [8]. 

 

 
Obr. 5 Schéma závislosti deformačního napětí na velikosti deformace [8] 

a) pro deformaci za studena 
b) pro ideální deformaci 

c) pro deformaci za tepla s uplatněním dynamických uzdravovacích procesů 
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Při tváření za tepla mohou probíhat z pohledu dynamického uzdravování dva základní děje:  

- dynamické zotavení, 

- dynamická rekrystalizace. 

 

2.4.1.1. Dynamické zotavení 

 Uplatňuje se při malých velikostech deformace nebo při nízkých tvářecích teplotách. 

V průběhu dynamického zotavení dochází k přemísťování dislokací a vzniku subzrn, přičemž 

mohou jak hranové, tak i šroubové dislokace opustit kluzné roviny, setkat se s dislokacemi 

opačného znaménka a tím anihilovat. Dynamickým zotavením nevznikají nová zrna, ale 

v protažených zrnech vznikají rovnoosá subzrna. Děje se tak v oblastech s nejvyšší energií. 

Hustota dislokací se sníží pouze částečně, proto ani nedojde k úplnému uzdravení. Rychlost 

dynamického zotavení při plastické deformaci za tepla podporuje [8, 12]:  

� vysoká energie vrstevných chyb 

� vyšší teploty tváření 

� vyšší deformační napětí  

� vyšší obsah vakancí 

 

2.4.1.2. Dynamická rekrystalizace 

Dynamická rekrystalizace vytváří nová zrna stejné fáze, odstraňuje zpevnění a 

zlepšuje plastické vlastnosti. Předpokladem pro vznik dynamické rekrystalizace je dosažení 

určité kritické deformace εkrRd. Velikost kritické deformace je u dynamické rekrystalizace 

mnohem větší než u rekrystalizace statické (Obr. 6); pikkrRdkrRs εεε << . Z toho plyne, že je 

jednodušší vyvolat rekrystalizaci statickou. Indexem pik se označuje příslušná veličina (σ,ε) 

při maximálním napětí. 

Dynamická rekrystalizace nastává těsně před dosažením σpik. Při dosažení εpik je již asi 

5 % struktury rekrystalizováno.  
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Obr. 6 Závislost napětí na deformaci [11] 

 

Tvar spojité křivky závislosti napětí na rostoucí deformaci (Obr. 5 a 6) závisí na 

termomechanických podmínkách tváření. Ty jsou popsány tzv. Zenerovým – Hollomonovým 

parametrem Z (teplotně kompenzovaná deformační rychlost). Výpočet Zenerova - 

Hollomonova parametru znázorňuje rovnice (2) [8, 11, 12]. 

� = �� ∙ ��� � �
�∙��  [s-1] (2) 

, kde ��  - deformační rychlost [s -1] 

Q - aktivační energie při tváření za tepla [kJ/mol] 

R - universální plynová konstanta = 8,314 [kJ/mol·K] 

T - teplota [K]. 

Vyšší hodnota parametru Z posune napěťový pík směrem k vyšším deformacím a 

k vyšším napětím (dojde k oddálení dynamické rekrystalizace a vzroste deformační odpor) a 

naopak. 

 Deformace do píku  ep odpovídá maximálnímu deformačnímu odporu a je nepatrně 

větší než deformace nutná pro vyvolání dynamické rekrystalizace. Stanovuje se ze Zenerova - 

Hollomonového parametru podle rovnice (3): 

�� = � ∙ �� (3) 

, kde U, W - materiálové konstanty 
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2.4.2. Postdynamické uzdravování 

 Plastická deformace kovů za vysokých teplot je často přerušovaný proces, tudíž během 

prodlev (nepůsobí deformační napětí) nebo po ukončení celkové deformace mohou probíhat 

postdynamické uzdravovací pochody. Podle velikosti deformace rozeznáváme tři následující 

děje: 

� statické zotavení 

� statická rekrystalizace 

� metadynamická rekrystalizace 

Statické zotavení je hlavním uzdravovacím mechanismem jen po nízkých hodnotách 

deformace. Takže platí, že hodnota deformace ε je menší než hodnota kritické deformace εkrRs, 

nutné pro vyvolání statické rekrystalizace (ε < εkrRs). Při tomto uzdravovacím procesu dochází 

pouze k částečnému uzdravení zpevněné struktury. Dojde-li k překročení kritické deformace 

εkrRs, ale k nedosažení hodnoty nutné k vyvolání dynamické rekrystalizace εkrRd, pak dochází 

k úplnému uzdravení deformované struktury (εkrRs < ε <  εkrRd). Přesáhne-li velikost 

deformace hodnotu εkrRd, která je menší než εss, což je velikost deformace pro ustálený stav, 

potom probíhá odpevnění všemi třemi výše zmíněnými procesy. Dosáhne-li deformace 

hodnoty větší než je εss, pak v největší míře uzdravuje metadynamická 

rekrystalizace [8, 12, 13].  

Rychlost postdynamického uzdravování při izotermickém žíhání vyjadřuje Avramiho 

rovnice (4): 

�� = 1 − ��� −! ∙ "#$ (4) 

, kde X& - rekrystalizovaný podíl  

t - doba žíhání [s] 

n - kinetický exponent 

K - konstanta vyjadřující vliv termomechanických podmínek tváření a žíhání (teplota) 

 Velikost rekrystalizovaného podílu leží v intervalu <0;1>. Je-li velikost 

rekrystalizovaného podílu rovna 1, pak je struktura dokonale zrekrystalizována a naopak. 

Zvyšování rekrystalizovaného podílu není lineární, což je dáno tím, že zpočátku nukleace 

vznikne sice mnoho zárodků nových zrn, ale díky tomu, že jsou velmi malé, tak se to jen 

nepatrně projeví na celkovém podílu. Další zpomalení nastává ke konci procesu, kdy 

jednotlivá nová zrna si při růstu začnou překážet. Takže křivka bude mít esovitý tvar, jak je 

patrné na Obr. 7 [14. 15]. 
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Obr.7 Závislost změny rekrystalizovaného podílu na čase [15] 

 

2.5.  Vliv prvk ů na mechanické a strukturní vlastnosti 

 Výsledné mechanické vlastnosti a tudíž i struktura jsou ovlivňovány chemickým 

složením oceli. Každý prvek v daném množství dané oceli hraje určitou roli [11, 16, 17]. 

Uhlík 

 Prvek, který zásadně ovlivňuje veškeré tvářecí teploty, mechanické vlastnosti a 

strukturu. S rostoucím obsahem uhlíku se snižuje interval tvářecích teplot a také se snižuje 

přirozený deformační odpor. Zvyšuje pevnost, tvrdost a prokalitelnost, ale snižuje 

obrobitelnost, tažnost, svařitelnost a houževnatost. S obsahem uhlíku nad 0,3 % se ocel stává 

vhodnou pro kalení a nevhodnou pro svařování. 

Mangan 

 Je to prvek austenitotvorný. Pomáhá odstraňovat křehkost za tepla (snižuje nebezpečí 

lomu za červeného žáru), díky tomu, že má větší afinitu k síře než železo. Tvoří se tak sulfidy 

MnS s vyšší teplotou tavení. Sulfidy MnS jsou za teplot pod 1000 °C tvárnější než základní 

struktura, a proto podporují anizotropii mechanických vlastností. Mangan zvyšuje 

obrobitelnost, prokalitelnost, mez kluzu a mez pevnosti oceli. Také kladně ovlivňuje 

tvařitelnost a svařitelnost (do obsahu 1%) oceli, ale snižuje tepelnou a elektrickou vodivost a 

zvyšuje koeficient tepelné roztažnosti. S rostoucím obsahem manganu vzrůstá také šíření 

oceli. Je-li mangan obsažen v oceli ve větší míře než je 18%, pak se ocel stává 

nemagnetickou. 



Teoretická část 

14 
 

Křemík 

Křemík náleží do skupiny silně feritotvorných prvků. Zvyšuje mez kluzu, mez 

pevnosti, žáruvzdornost, mez únavy, odolnost proti opotřebení a tvorbě okují. Dále ještě 

zvyšuje prokalitelnost a odolnost proti popouštění. Křemík také značně zvyšuje mez pružnosti 

a toho se využívá u pružinových ocelí. Ovšem snižuje elektrickou vodivost a při obsazích nad 

1% snižuje také svařitelnost.  

Fosfor 

Patří do skupiny prvků feritotvorných. Zvyšuje pevnost a tvrdost. Jeho vliv je závislý 

na obsahu uhlíku. Při nízkých obsazích uhlíku do 0,01 % se uvádí kladný vliv obsahu fosforu 

na zvýšení tažnosti. Při vyšších obsazích uhlíku nad 0,05 % zvyšuje fosfor křehkost feritu. 

Jeho vliv na křehkost je významný již od 0,05 % P. Zhoršuje svařitelnost. 

Síra 

 Většinou nežádoucí prvek v oceli. Obsah síry v oceli by se měl pohybovat od 0,001 po 

0,01 hm. %. Snižuje houževnatost, svařitelnost a korozivzdornost. Síra hlavně způsobuje 

lámavost za červeného a bílého žáru. Síra má kladný vliv na zvýšení obrobitelnosti oceli,       

a proto se do některých ocelí přidává úmyslně. Takovéto oceli obsahují až 0,4 hmotnostního 

procenta síry. 

Molybden 

 Molybden je karbidotvorný a feritotvorný prvek. Molybden snižuje tvařitelnost, ale 

kladně působí na zvýšení pevnostních vlastností, korozivzdornosti, svařitelnosti, 

prokalitelnosti a odolnosti proti opotřebení. Také snižuje popouštěcí křehkost. Molybden se 

používá hlavně u žáruvzdorných a žáropevných ocelí, které jsou určeny na výrobu kotlů, 

potrubí aj. 

Měď 

 Měď je austenitotvorná. Způsobuje zvýšenou odolnost proti povětrnostním vlivům a 

snižuje schopnost tepelného zpracování. 

Chrom 

Feritotvorný a karbidotvorný prvek. Karbidy zvyšují odolnost proti opotřebení. Chrom 

zvyšuje prokalitelnost, pevnost v tahu a za vysokých teplot, tvrdost, odolnost vůči korozi a 

popouštění. Snižuje svařitelnost, tepelnou elektrickou vodivost, ale snižuje také tepelnou 

roztažnost a tvorbu okují. Obsah chromu u korozivzdorných ocelí je nad 13%. 
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Nikl 

 Nikl se řadí ke skupině austenitotvorných a nekarbidotvorných. Nikl zvyšuje korozní 

odolnost, vrubovou houževnatost a prokalitelnost. Zlepšuje pevnostní vlastnosti ocelí, pokud 

tváření probíhá v oblasti teplot pod 1100 oC. Snižuje svařitelnost. 

Hliník 

 Je to prvek feritotvorný. V malých dávkách napomáhá ke zjemnění zrna, zvyšuje 

odolnost proti stárnutí a proti tvorbě okují. Snižuje tvařitelnost. Hliník je legujícím prvkem ve 

slitinách pro permanentní magnety. 

Vliv mikrolegujících prvků 

K mikrolegování se používají prvky, které mají vysokou afinitu k uhlíku a k dusíku. 

Mezi tyto prvky patří především niob, titan, vanad, které zlepšují mechanické vlastnosti ocelí 

pomocí precipitačnímu zpevnění a to brzdí kinetiku uzdravovacích procesů. 

 Z těchto prvků má největší účinek na zpomalování uzdravovacích procesů niob. Jako 

mikrolegující prvek výrazně zvyšuje prokalitelnost oceli, ale je-li teplota doválcování vysoká, 

nastává rozpad austenitu na bainit, důsledkem čehož je pokles úrovně houževnatosti. Potřebná 

hodnota houževnatosti se dosahuje u ocelí mikrolegovaných niobem nižším obsahem uhlíku, 

který podporuje vznik feritu a potlačuje vznik bainitu.  

U ocelí mikrolegovaných vanadem je potřebná úroveň houževnatosti dosažena i za 

vyšších teplot doválcování, což je příznivé z hlediska dosahování nižších válcovacích sil. 

Nepříznivý vliv vanadu  je, že podporuje křehkost za tepla. Vanad v množství od 0,05 do 

0,2% je nejběžnější přísadou.  

Titan je nejstabilnější z uvedených mikrolegujících prvků ve formě TiN, takže i při 

teplotách ohřevu 1150 oC i vyšších se zachovává jemnozrnná austenitická struktura. Ti je také 

díky velké afinitě ke kyslíku silné dezoxidovadlo. 
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3. Experiment 

3.1.  Cíle práce 

Cílem této práce je v první řadě zmapování mikrostrukturních a mechanických 

vlastností oceli značky 23MnNiCrMo52. Dále je to snaha o nalezení optimálních parametrů 

řízeného válcování. Tyto parametry by měly vést ke snížení mechanických vlastností, což by 

v praxi znamenalo odstranění žíhání z výroby řetězů z této oceli. Žíhání je zatím nezbytné, ale 

jeho odstraněním bychom docílili značné úspory nákladů.  

Hledání těchto parametrů bylo realizováno změnou doválcovacích teplot v intervalu 

750 - 1000 °C a třemi různými způsoby ochlazování. Experimentální simulace válcování byla 

provedena na laboratorní válcovací trati Tandem v ústavu modelování a řízení tvářecích 

procesů. 

3.2.  Zkoumaná ocel 23MnNiCrMo52 

 Jedná se o ocel vyráběnou v TŽ, a.s. dle normy DIN 17115 [18], určenou především 

pro výrobu vysokopevnostních řetězů třídy 8, které jsou používány hlavně pro důlní a vázací 

účely. Hlavním výrobcem těchto řetězů v ČR je Řetězárna Česká Ves.  

 Pro výrobu řetězů třídy 8 z oceli 23MnNiCrMo52 se v Řetězárně Česká Ves používají 

jako vstupní materiál kruhové tyče o průměrech 16 – 19 mm, které se v TŽ, a.s. válcují 

konvenčně a jsou navinovány do svitků. 

Pro experimentální účely byly vzorky oceli 23MnNiCrMo52 dodány z TŽ, a.s.. 

Chemické složení dodaných vzorků je popsáno v Tab. 1, mikrostruktura před válcováním je 

na Obr. 8, kde ve středové části vzorku je možno vidět strukturu složenou z feritu a 

perlitu [19]. 



Experiment 

17 
 

Tab. 1 Chemické složení oceli 23MnNiCrMo52 v hm. % [16] 

Chemické 

složení 

Procentuální 

obsah 

C 0,243 

Mn 1,310 

Si 0,218 

P 0,018 

S 0,004 

Cu 0,050 

Cr 0,530 

Ni 0,620 

Al 0,025 

Mo 0,247 

 

 

Obr. 8 Mikrostruktura oceli 23MnNiCrMo52 před válcováním při zvětšení 100x [19] 

 

3.2.1. Výroba vysokopevnostních řetězů 

 Vysokopevnostní řetězy třídy 8 z oceli 23MnNiCrMo52 prochází během své výroby 

několika tepelně – deformačními procesy.  

Vstupní materiál je v první řadě žíhán a to z důvodu, že ohýbací a svařovací stroje 

mají pevnostní limit 750 MPa, jež tento vstupní materiál překračuje. Po tomto tepelném 

zhomogenizování a „změkčení“ následují procesy ohýbání a svařování na tupo bez odtavení 

nebo s odtavením. Svařený řetěz dále absolvuje tepelné zušlechťování (kalení a popouštění) a 
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konečnou pevnost dodá kalibrace řetězu, při které se do řetězu vnáší tahovo - smykové pnutí, 

které je rovno cca 0,6 - 0,7 meze pevnosti Rm [19]. 

 Jedná se tedy o operace, které mají důležitý vliv na výslednou mikrostrukturu a 

mechanické vlastnosti těchto řetězů, avšak praxe ukazuje, že neméně důležitým vlivem jsou 

vlastnosti vstupního materiálu, tedy oceli ve stavu po válcování. 

3.3.  Laboratorní válcovací trať Tandem 

 Tato trať (Obr. 9) byla zprovozněna v roce 1998 Ústavem modelování a řízení 

tvářecích procesů na VŠB - TU Ostrava. V téže roku byla představena odborné veřejnosti na 

veletrhu METAL 98 [20].  

 

Obr. 9 Válcovací trať Tandem [21] 

Laboratorní válcovací trať Tandem je automatizované zařízení, na kterém je možno 

vykonávat fyzikální modelování, které simuluje reálné procesy válcování v praxi. Kromě 

jiného při umístění ohřívacích pecí na obou koncích tratě přesně napodobuje dvoustolicovou 

Steckelovu trať pro válcování pásu za tepla. Dále je možno na této trati zkoumat 

strukturotvorné procesy, které jsou spojeny s tvářením a termomechanickým zpracováním 

kovových materiálů a posuzovat tvařitelnost při podélném válcování. Vývalky z této trati 

mohou být díky svým rozměrům dále podrobeny dalším analýzám, jako např. zkouška tahem 

anebo metalografická analýza. 

 Válcovací trať Tandem (Obr. 10) je vybavena dvěmi reverzními stolicemi duo a je 

určená přednostně k modelovému válcování plochých vývalků za tepla. Tyto stolice jsou 
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označeny A a B. Mezi výhody této tratě patří také možnost tváření s poměrně velkými úběry a 

dosahování vysokých deformačních rychlostí, při válcování za tepla až 120 s-1. 

 

 

Obr. 10 Schéma laboratorní válcovací tratě Tandem [21] 

 

 Délka této tratě včetně válečkových dopravníků je 4600 mm, osy obou stolic jsou od 

sebe vzdáleny 630 mm. Obě stolice mají hladké pracovní válce o jmenovitém průměru 

158 mm a délce těla válců 150 mm. Stavění horních válců je prováděno pomocí dvou 

elektromotorů, které jsou vybaveny inkrementálními snímači, jenž měří nastavení s přesností 

0,01 mm. Každá stolice je poháněna samostatně stejnosměrným motorem o výkonu 17 kW. 

Rychlost otáček válců lze plynule regulovat v rozsahu 1 až 900 ot/min. Změna opačného 

smyslu otáčení válců za plného chodu proběhne do 1 sekundy. Maximální výstupní rychlost 

provalku může dosahovat až 7,5 m/s. 

 Tandem je možno ovládat pomocí řídícího pultu nebo dálkového ovládače. Nejčastěji 

je ovšem ovládán automaticky pomocí průmyslového počítače, který je vybaven třemi 

měřícími kartami a speciálním softwarem vyvinutým pod grafickým programovacím 

prostředím LabVIEW. Pohyb materiálu registrují koncové spínače, které lze připevnit na 

různá místa válečkových dopravníků (nejčastěji za výsuvnými chladicími rošty). Trať může 

být řízena off-line, to nám zajišťuje stavění válců, jejich otáčení požadovanou rychlostí 
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v žádaném směru, činnost válečkových dopravníků a dále pokud je to potřeba opakovaný 

ostřik provalku vodou. Program je schopen registrovat krouticí momenty na všech čtyřech 

vřetenech, síly působící na všechny čtyři stavěcí šrouby, které snímají smykové snímače 

250 kN. Tento program také zaznamenává polohu horních válců, rychlost jejich otáčení před 

úběry i během nich. Také zaznamenává povrchovou teplotu provalku měřenou dvěma 

stacionárními teplotními skenery a několika přenosnými pyrometry. Díky počítačovému 

zpracování naměřených dat je možno stanovovat střední deformační odpory a deformační 

rychlosti. 

 Válečkový dopravník je rozdělen do tří úseků, které jsou poháněny samostatnými 

motory. To umožňuje válcovat na obou stolicích průběžně, anebo na jedné ze stolic vratně. 

Trať je vybavena jednoduchým kalícím zařízením, které tvoří sklopný úsek válečkového 

dopravníku, umístěný za stolicí B, s kalicí vanou. Toto zařízení umožňuje zakalení vývalku za 

cca 0,4 sekundy po posledním úběru. Dále ještě může být kalení provedeno v lázni umístěné 

na konci tratě. Laminární chlazení provalku zajišťuje sprcha instalovaná za stolicí B. 

Tato sprcha je složena ze 4 štěrbinových trysek s tlakově regulovatelným dávkováním 

chladícího média. Trysky lze vertikálně polohovat nad i pod speciálně upravený úsek 

dopravníku. Rychlost řízeného ochlazování dosahuje až 40 °C/s. Na začátku tratě jsou 

instalovány elektrické profilové nůžky, které slouží k rychlému dělení horkých válcovaných 

polotovarů o tloušťce až 10 mm.  

 Součástí laboratoře je sedm ohřívacích elektrických odporových pecí, které slouží pro 

předehřev, mezioperační ohřev, tepelné zpracování a pro zpomalené ochlazování vzorků. 

Šest pecí je mobilních a jedna je stacionární. Stacionární ohřívací pec LAC PK/H55S byla 

vybavena elektrickým systémem otevírání a zavírání dvířek, které může být ovládáno dálkově 

přes joystick nebo pomocí různě umístěných spínačů [20, 21]. 

3.4.  Popis laboratorního válcování 

 Válcování probíhalo na laboratorní válcovací trati Tandem, přičemž experiment byl 

prováděn pro osm různých doválcovacích teplot (Tdv = 750, 800, 850, 875, 900, 925, 950 a 

1000 °C). Z oceli 23MnNiCrMo52 byly pro válcování připraveny vzorky o výchozích 

rozměrech: výška 16 mm, šířka 40 mm, délka 130 mm. 

 Tyto vzorky byly sazeny do elektrické odporové pece, kde byly následně ohřívány na 

teplotu 1100 °C po dobu 30 minut.  

Po ohřevu následovalo předválcování vratným způsobem dvěma průchody na stolici A 

laboratorní tratě Tandem. Po prvním úběru měl provalek výšku 12,5 mm a teplota před tímto 
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úběrem byla 1090 °C. Poté následovala ochlazovací pauza na válečkovém dopravníku mezi 

stolicemi A a B, která trvala cca 4 sekundy. V průběhu pauzy došlo k reverzaci válců. Pak 

následoval další úběr na výšku 10 mm a teplota před úběrem byla 1065 °C. Rychlost otáčení 

válců byla při obou průchodech 100 ot/min. Po předválcování byly vzorky volně ochlazovány 

na vzduchu průměrnou rychlostí 2,5 °C/s na požadovanou doválcovací teplotu (Tdv + 10 °C). 

Po dosažení požadované teploty následovalo doválcování dvěma bezprostředně za sebou 

jdoucími úběry na konečnou tloušťku 6,7 mm. Meziúběrová pauza velmi krátká a činila 

0,26 sekund. Otáčky válců na stolici A byly 130 ot/min a na stolici B 170 ot/min. Použití 

vysokorychlostních skenerů, instalovaných na laboratorní trati Tandem, dovolilo přesně 

zajistit požadovanou doválcovací teplotu Tdv. V Tab. 2 je uvedena charakteristika 

jednotlivých úběrů. 

Tab. 2 Charakteristika jednotlivých průchodů při laboratorním válcování 

Průchod Výška 

Poměrná 

výšková 

deformace 

Skutečná 

výšková 

deformace 

Teplota 

před 

průchodem 

Otáčky 

válců 

[-] [mm] [%] [-] [°C] [ot/min] 

0. 16 - - - - 

1. 12,5 22 -0,25 1090 100 

2. 10 20 -0,22 1065 100 

3. 8 20 -0,22 Tdv+10 130 

4. 6,7 16 -0,18 Tdv 170 

 

Bezprostředně po finálním průchodu byly vzorky vloženy do elektrické odporové 

pece, kde byly zpomaleně ochlazovány na teplotu 600 °C. Po dosažení této teploty byly 

vývalky z pece vytaženy a ochlazovány volně na vzduchu na pokojovou teplotu. Doba 

ochlazování jednotlivých vývalků v peci podle jednotlivých doválcovacích teplot je uvedena 

v Tab. 3. 
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Tab. 3 Doba ochlazování vývalků v peci pro různé doválcovací teploty 

Doválcovací 

teplota 

Doba 

ochlazování 

Ochlazovací 

rychlost 

[°C] [s] [°C/s] 

750 740 0,2 

800 770 0,26 

850 790 0,32 

875 800 0,34 

900 810 0,37 

925 820 0,4 

950 830 0,42 

1000 840 0,48 

 

 Mimo těchto vzorků s různou doválcovací teplotou byly stejným způsobem 

vyválcovány i tři další vzorky. Tyto tři vzorky měly stejnou doválcovací teplotu, a to 875 °C. 

Ovšem tyto vývalky byly různě ochlazovány. První z nich byl bezprostředně po posledním 

průchodu zakalen ve vodě. Druhý vývalek byl ihned po doválcování sazen do elektrické 

odporové pece, kde byl zpomaleně ochlazován na teplotu 600 °C, přičemž ochlazovací 

rychlost byla 0,34 °C/s. Po dosažení teploty 600 °C byl z pece vytažen a zakalen ve vodě. 

Poslední vzorek byl také po doválcování ihned vložen do pece, ale v peci byl zpomaleně 

ochlazován na teplotu 20 °C. 

3.5.  Měření válcovacích sil 

V průběhu laboratorního válcování vzorků s různými doválcovacími teplotami byly při 

posledním dvojúběru snímány válcovací síly na jednotlivých stolicích (stolice A a B). 

Tyto síly byly zaznamenávány pomocí speciálního softwaru, jimž je vybavena válcovací trať 

Tandem (viz kapitola 3.3.). 

3.6.  Zkoušení mechanických vlastností 

 Z osmi vývalků, které byly zpomaleně ochlazovány z různých doválcovacích teplot 

byly odebrány 2 vzorky pro zkoušení mechanických vlastností. Toto zkoušení bylo provedeno 

zkouškou tahem za pokojové teploty v akreditovaných zkušebních laboratořích 
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VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Pomocí této zkoušky byly stanoveny hodnoty meze 

kluzu Rp0,2 [MPa], pevnosti Rm [MPa] a tažnosti A5 [%]. 

3.7. Popis metalografické analýzy 

Z každého vývalku zhotoveného laboratorním válcováním bylo odřezáno po jednom 

vzorku. Tyto vzorky byly určeny pro následnou metalografickou analýzu, která se prováděla 

vždy na podélných řezech ve středu tloušťky vývalku a v jeho povrchových vrstvách.  

Příprava a průběh metalografické analýzy se skládaly z několika operací: uchycení 

vzorků do svorek, broušení, leštění a leptání, fotodokumentování. Broušení bylo prováděno 

na rotujících kotoučích opatřených brusnými papíry o zrnitosti 60 - 2000. Po dokonalém 

vybroušení a vysušení následovalo leštění do zrcadlového lesku střídané s leptáním. Jako 

leptadlo posloužil Nital, což je roztok kyseliny dusičné. Po těchto operacích byl vzorek 

opláchnut lihem a usušen. Pak následovalo fotografování mikrostruktury pod mikroskopem 

při zvětšení 200x a 500x. 
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4. Diskuze výsledků 

4.1.  Vliv doválcovací teploty na válcovací síly 

 Velikosti válcovacích sil při doválcování byly stanovovány při laboratorním válcování 

osmi vzorků s různou doválcovací teplotou (750 - 1000 °C). Průběh závislosti válcovacích sil 

na doválcovací teplotě vystihuje graf na Obr. 11. Hodnoty naměřených sil celkových a sil na 

stolici A i na stolici B jsou zaznamenány v Tab. 4.  

 Z grafu na Obr. 11 je patrné, že válcovací síly s rostoucí doválcovací teplotou klesají 

a naopak. To potvrzuje také předpoklad, že s růstem tvářecí teploty nám klesá deformační 

odpor, a proto nám také klesají válcovací síly. 

Tab. 4: Naměřené hodnoty válcovacích sil 

Teplota 
Válcovací síly 

Síla na 
stolici A 

Síla na 
stolici B 

Celková síla při 
doválcování 

[°C] [kN] [kN] [kN] 
750 104 109 213 
800 95 100 195 
850 84 86 170 
875 80 85,5 165,5 
900 79,5 79,5 159 
925 76 78 154 
950 73 78 151 
1000 60 61 121 

 

 

Obr. 11 Závislost celkových válcovacích sil na doválcovací teplotě 
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4.2.  Výsledky metalografických analýz 

 Vzorky pro metalografickou analýzu byly připraveny z provalků získaných 

laboratorním válcováním (viz kapitola 3.7.). Z těchto vzorků byly při zvětšení 200x a 500x 

pořízeny fotografie mikrostruktury. Tyto snímky jsou zobrazeny na Obr. 12 - 14, přičemž na 

Obr. 12 jsou snímky pořízené ze vzorků doválcovaných při různé teplotě a následně 

ochlazovaných v peci na teplotu 600 °C a poté ochlazovaných na vzduchu. Na Obr. 13 jsou 

fotografie vzorků doválcovaných při teplotě 875 °C a poté různě ochlazovaných 

(viz kapitola 3.4.). A konečně na Obr. 14 je zobrazena mikrostruktura na povrchových 

částech vzorků doválcovaných při teplotách 750, 875 a 1000 °C. 

 Na všech snímcích mikrostruktury můžeme pozorovat tři fáze, a to ferit, bainit a 

martenzit. Na Obr. 12 je patrné, že doválcovací teplota má podstatný vliv na obsahy 

jednotlivých fází zkoumané oceli. Při doválcovací teplotě 750 °C je nejvíce zastoupeno 

feritické rovnoosé zrno. Na mikrostruktuře vzorku s doválcovací teplotou 800 °C pozorujeme 

přírůstek zákalných fází (bainit, martenzit), feritická zrna tvoří řádky. Na snímku vzorku 

doválcovaného při teplotě 850 °C je patrný výrazný nárůst podílu martenzitu na úkor feritu. 

Mikrostruktura vývalků doválcovaných při teplotě 875 a 900 °C je charakteristická 

většinovým podílem bainitu a místním zastoupením feritu a martenzitu. Vzorek doválcovaný 

při teplotě 925 °C má mikrostrukturu tvořenou převážně bainitem, ferit tvoří řádky. Od 

doválcovací teploty 950 °C podíl feritu začíná stoupat. Mikrostruktura vzorku doválcovaného 

při teplotě 1000 °C je většinově zastoupena feritickým zrnem, které oproti teplotě 750 °C 

mírně narostlo.  
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doválcovací teplota 750 °C doválcovací teplota 800 °C 

  
doválcovací teplota 850 °C doválcovací teplota 875 °C 

  
doválcovací teplota 900 °C doválcovací teplota 925 °C 

  
doválcovací teplota 950 °C doválcovací teplota 1000 °C 

Obr. 12 Mikrostruktura vzorků ochlazovaných v peci na teplotu 600 °C, zvětšení 200x 
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Z Obr. 13 je zřetelné, že i způsob ochlazování má podstatný vliv na mikrostrukturu. 

Na snímku pořízeném ze vzorku, který byl ihned po posledním úběru zakalen, je v drtivé 

většině zastoupen bainit. Snímek zhotovený ze vzorku ochlazovaného v peci na teplotu 

600 °C a až poté zakaleného ve vodě je tvořen většinovým podílem bainitu a ostrůvky feritu. 

Mikrostruktura vývalku, jenž byl zpomaleně ochlazován v peci, až na pokojovou teplotu je 

složena z bainitu a feritu. Obsah feritu je zde větší než v předchozím vzorku. 

 Obr. 14 vypovídá o tom, že mikrostruktura vývalků v povrchové oblasti byla značně 

ovlivněna oduhličením a převládala zde feritická struktura. 

  

bezprostředně zakalen zakalen z teploty 600 °C 

 

ochlazován v peci na pokojovou teplotu 

Obr. 13 Mikrostruktura vzorků s různými režimy ochlazování při zvětšení 200x 
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doválcovací teplota 750 °C doválcovací teplota 875 °C 

 

doválcovací teplota 1000 °C 

Obr. 14 Mikrostruktura povrchových oblastí zvětšena 200x 

 

4.3. Rozbor mechanických vlastností 

 U zkoumané oceli 23MnNiCrMo52, ze které se za tepla válcují tyče pro výrobu 

vysokopevnostních řetězů, se věnuje velká pozornost také výsledným mechanickým 

vlastnostem. Tyto mechanické vlastnosti byly v našem případě stanovovány pomocí zkoušky 

tahem za pokojové teploty (viz kapitola 3.5.). Zjištěné hodnoty meze kluzu Rp 0,2, meze 

pevnosti Rm a tažnosti A5 námi zkoumané oceli jsou uvedeny v Tab. 5. Na Obr. 15 je 

grafické znázornění těchto hodnot mechanických vlastností na doválcovací teplotě. 

 Z grafu na Obr. 15 (také z Tab. 5) je patrné, že doválcovací teplota neměla podstatný 

vliv na výsledné hodnoty meze kluzu. Oproti tomu je možno na tomto grafu pozorovat 

značnou závislost pevnosti a tažnosti na doválcovací teplotě. Obecně lze říct, že pevnost 

klesala s narůstající doválcovací teplotou. Naopak tomu bylo u tažnosti, která s rostoucí 

doválcovací teplotou rostla.  
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Na velikost výsledných hodnot pevnosti a tažnosti měl také vliv martenzit, který 

vznikal během posledního stupně ochlazování vývalků z teploty 600 °C (po vytažení z pece). 

Nejvyšší hodnoty pevnosti vykazovaly vývalky doválcované při teplotách 850 - 750 °C, což 

odpovídá daným mikrostrukturním analýzám. 

Tab. 5 Naměřené hodnoty mechanických vlastností oceli 23MnNiCrMo52 

Doválcovací 
teplota Rp 0,2  Rm  A5 

[°C] [MPa] [MPa] [%] 

750 
524 1109 6,2 
519 1114 5,5 

800 
577 1078 8,7 
561 1090 9,1 

850 
561 1090 7,3 
567 1099 7,5 

875 
556 1050 8,4 
535 1059 8,2 

900 
528 927 12,2 
544 954 10 

925 
540 902 12,9 
560 910 10,9 

950 
558 873 16 
555 883 12,4 

1000 
530 830 13,8 
555 846 14,8 

 

 

Obr. 15 Mechanické vlastnosti oceli 23MnNiCrMo52 v závislosti na doválcovací teplotě 
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5. Závěr 

Na laboratorní válcovně Tandem v Ústavu modelování a řízení tvářecích procesů na 

VŠB – TU Ostrava byly simulovány podmínky doválcování oceli 23MnNiCrMo52. 

Doválcování probíhalo při osmi různých teplotách a to: 750, 800, 850, 875, 900,  925, 950 a 

1000 °C. Laboratorní válcování bylo doplněno metalografickými analýzami a zkoušením 

mechanických vlastností. 

Strukturní analýzy ukázaly, že finální mikrostruktura zkoumané oceli byla po všech 

režimech doválcování a ochlazování tvořena feritem, bainitem a martenzitem. Objemové 

podíly jednotlivých fází značně závisely na zvolené doválcovací teplotě a způsobu 

ochlazování. Při zakalení vývalků do vody byla mikrostruktura tvořena z největší části 

bainitem. Mikrostruktura vývalků v povrchové oblasti byla značně ovlivněna oduhličením a 

převládala zde feritická struktura. 

 Tahová zkouška za pokojové teploty posuzující mechanické vlastnosti válcovaných 

vzorků nám prokázala, že tažnost a mez pevnosti jsou značně závislé na zvolené doválcovací 

teplotě. Oproti tomu výsledky ukázaly, že mez kluzu byla zvolenými doválcovacími teplotami 

ovlivněna jen nepatrně. 

 Tento laboratorní experiment dokázal, že hledání optimálního řešení z důvodu úspory 

nákladů spojených s tepelným zušlechťováním této oceli před výrobou řetězů nezávisí na 

doválcovací teplotě. Výsledky mechanických vlastnosti jsou toho důkazem. Pro odstranění 

žíhání nutného k změkčení materiálu je zapotřebí dosáhnout meze pevnosti nižší než 

750 MPa, což výsledky této laboratorní simulace vyloučily.  
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