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Abstrakt 

 Tato diplomová práce popisuje vliv podmínek tepelného zpracování článkových řetězů 

pevnostní třídy 10 na konečné mechanické a plastické vlastnosti. V obsahu jsou shrnuty 

jednotlivé postupy tepelného zpracování, pomocí nichž se dosahuje požadované změny 

vlastností oceli. Další kapitoly popisují jednotlivé typy ohřívacích pecí a jejich vliv na ohřev 

oceli. V experimentální části jsou pomocí termovizních kamer zjišťovány teploty během 

kalení a popouštění u šesti různých nastavení indukčního ohřevu. Následně jsou vyhodnoceny 

mechanické a plastické vlastnosti vzorků podle nastavení indukčního zařízení. V závěru je 

uvedeno porovnání jednotlivých postupů a jejich vliv na konečné mechanické vlastnosti 

řetězů. 

 

Klíčová slova 

 tepelné zpracování, kalení, popouštění, indukční ohřev, řetěz 

 

Abstract 

 This diploma thesis describes the influence of heat treatment conditions welded chains 

strength class 10 on the final mechanical and plastic properties. In the content, there are the 

particular heat treatment procedures summarized by which are required changes of steel 

properties achieved. Other chapters describe the different types of heating furnaces and their 

influence on the steel heating. In the experimental part there are temperatures measured by 

using thermograph cameras during quenching and tempering at six different settings of 

induction heating. Subsequently are the mechanical and plastic properties of the samples 

evaluated by setting the induction device. In conclusion there is the comparison of the various 

processes and their influence on the final mechanical properties of chains specified.  
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1   ÚVOD 

 V současnosti jsou svařované krátkočlánkové vázací řetězy používány v mnoha 

strojírenských a technických oborech. Tyto řetězy jsou dodávány v několika pevnostních 

třídách, které blíže specifikuje norma ČSN EN 818-1. Zároveň roste na trhu poptávka po 

vázacích řetězech pro účely zdvihu s vyšší pevností, což vedlo přední výrobce řetězů k vývoji 

pevnostní třídy 10. Tato pevnostní třída, podle výkladu výrobců, představuje nárůst nosnosti 

oproti třídě 8 o cca 25%. 

 Pro pevnostní třídu 10 se mezi zákazníky a výrobci přijala veřejně dostupná 

specifikace PAS 1061, jejímiž autory jsou německé firmy RUD a J. D. Theile. Tato 

specifikace podrobně definuje všechny požadavky na krátkočlánkové řetězy z kruhové oceli 

pevnostní třídy 10 a na materiál pro jejich výrobu s ohledem na bezpečnost jejich použití ve 

vázacích řetězech pro všeobecné účely zdvihu. 

 Požadavky vyplývající ze specifikace PAS 1061 jsou velmi přísné a protichůdné, když 

požadují na zušlechtěném a kalibrovaném řetězu kombinaci vysoké pevnosti a zároveň dobré 

vrubové houževnatosti. Docílení všech těchto požadavků klade vysoké nároky nejen na 

samotnou technologii výroby oceli, ale hlavně na technologii výroby řetězů s důrazem na 

jejich tepelné zpracování. 

 Je tedy nezbytné důkladně prověřit v Řetězárně a.s. různé postupy tepelného 

zpracování řetězů a případně najít nejvhodnější způsob tohoto zpracování tak, aby řetěz 

pevnostní třídy 10 v dodávaném stavu měl co nevhodnější vlastnosti dle požadavků 

specifikace PAS 1061. 

 Cílem této diplomové práce je analyzovat vliv podmínek tepelného zpracování 

(zušlechťování) krátkočlánkových vysokopevnostních řetězů třídy 10 na mechanické a 

plastické vlastnosti. V Řetězárně a.s. proběhlo 6 měření povrchových teplot řetězu při 

rozdílném nastavení indukčního ohřevu (induktorů). Jednotlivé vzorky tepelně zpracovaného 

řetězu pak byly podrobeny mechanickým a plastickým zkouškám dle požadavků specifikace 

PAS 1061. Závěry z této diplomové práce by měly sloužit k optimalizaci zušlechťovacího 

procesu řetězů, jenž má již při malých změnách intenzity ohřevu značný vliv na konečné 

mechanické a plastické vlastnosti vysokopevnostních řetězů třídy 10. 
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2   DRUHY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ 

 Mechanické vlastnosti oceli jsou závislé nejen na chemickém složení, ale i na 

struktuře, a to na fázovém složení a na tvaru a uspořádání jednotlivých fází. Požadované 

struktury u ocelí se dosahuje pomocí vhodného tepelného zpracování, které zahrnuje všechny 

postupy, při nichž se struktura kovu mění se změnou teploty. Tepelné zpracování ocelí je 

vlastně ohřev nad překrystalizační teploty nebo pod ně, a rychlejší či pomalejší ochlazování. 

 Při tepelném zpracování mohou probíhat změny struktury ve dvou směrech. Je-li 

struktura v nerovnovážném stavu, lze použít postupů směřujících k dosažení termodynamické 

rovnováhy, kterou představuje diagram Fe-Fe3C. Tyto postupy se souhrnně označují jako 

žíhání. Druhou skupinou procesů je vytváření nerovnovážných struktur, které vznikají 

rychlým ochlazením. Tyto procesy se označují jako kalení. Podle výše teploty, na kterou je 

zpracovávaný materiál zahřátý, a podle rychlosti ochlazování, lze rozeznat tyto způsoby 

tepelného zpracování [1]: 

 žíhání 

 kalení 

 popouštění 

 Z diagramu Fe- Fe3C je patrné, že prvkem určujícím základní vlastnosti oceli je uhlík. 

V železe může být uhlík obsažen jako grafit nebo jako karbid železa Fe3C, který má 6,67 % 

C. Stabilní soustavu tvoří rovnovážný diagram železo – grafit, metastabilní soustavu železo – 

karbid železa. Větší význam má metastabilní soustava znázorněna na obr. 1 plnou čarou [2]. 

 Jedním z nejdůležitějších vlivů uhlíku je jeho působení na polohu bodů přeměny v 

oceli. Objem oceli při ohřevu a ochlazování se mění nejen tepelnou dilatací, ale i vlivem 

fázových přeměn. Tyto objemové změny závisí na počtu atomů v elementární buňce mřížky 

jednotlivých modifikací železa (α a γ) a na velikosti těchto elementárních buněk. 

 

 

Obr. 1  Rovnovážný diagram železa a uhlíku [2] 
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Strukturní složky slitin železo – uhlík jsou: 

 austenit – tuhý roztok uhlíku v železe γ, kromě uhlíku se v austenitu rozpouštějí i 

 jiné legující prvky, austenit je nemagnetický, velmi houževnatý a tvárný, 

 cementit – karbid železa Fe3C na křivce likvidu CD se vylučuje z taveniny 

 primární cementit, na čáře ES z austenitu sekundární cementit a na čáře PQ z 

 železa α terciální cementit, cementit je tvrdý, křehký a otěruvzdorný, 

 ledeburit – eutektikum se 4,3 % C se vylučuje v bodě C při teplotě 1147 °C, 

 v oblasti mezi 1147 a 723 °C se skládá ze směsi austenitu a cementitu, pod 

 teplotou 723 °C z perlitu a cementitu, 

 ferit – železo α je téměř bez uhlíku, největší rozpustnost činí 0,024 % C, je měkký 

 a tvárný a do teploty 768 °C magnetický, tvrdost perlitu závisí na jeho tvaru, u 

 lamelárního perlitu je tvrdost větší než u perlitu globulárního, 

 železo δ – obsahuje v rozmezí 1390 – 1534 °C nejvýše 0,1 % C, je nemagnetické, 

 je to v podstatě železo α, 

 bainit – tvoří se v teplotním intervalu cca 250 – 550 °C, obsahuje cementit a ferit, 

 vzniká při kalení s kalicí rychlostí vyšší než pro vznik perlitu, 

 martenzit – teplotní interval je stejný jako u bainitu, vzniká při kalení ocelí s rychlosti 

 kalení vyšší, než je rychlost kalení u bainitu, 

Označení překrystalizačních teplot (bodů přeměny), jež jsou zakresleny na části diagramu na 

obr. 2: 

 A – označení teploty přeměny, 

 Ac – označení teploty přeměny při ohřevu, 

 Ar – označení teploty přeměny při ochlazování, 

 A1 – rovnovážná teplota perlitické přeměny (čára PSK), 

 A2 – teplota, při níž ferit mění své feromagnetické vlastnosti (čára MO), 

 A3 – teplota udávající horní hranici rovnovážné oblasti ferit – austenit (čára GOS). 

 

 

Obr. 2  Schéma části rovnovážného diagramu soustavy železo-uhlík [13] 
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2.1   Žíhání 

 Žíhání je jako způsob tepelného zpracování obecně definováno jako ohřev na 

zvolenou žíhací teplotu, výdrž na této teplotě nebo kolísání této teploty a další, zpravidla 

pomalé ochlazování na klidném nebo proudícím vzduchu. Účel žíhání je různý, např. snížení 

tvrdosti, zlepšení obrobitelnosti, snížení vnitřních pnutí, dosažení žádoucí mikrostruktury atd. 

Žíhání je nejčastěji řízeno diagramem charakterizujícím danou žíhací technologii [1]. 

 Teplota, na kterou se materiál při žíhání ohřívá, doba, po kterou se na této teplotě 

udržuje, a rychlost, jakou se ochlazuje, závisí zejména na druhu materiálu a na účelu, jehož 

má být žíháním dosaženo. Mnohdy však je průběh žíhání mnohem složitější a skládá se pak z 

několikastupňového ohřevu, výdrže a ochlazování podle zadaného teplotního diagramu. 

Procesy žíhání se vyznačují velmi malou rychlostí změn teploty, čímž vznikají struktury 

blízké rovnovážným. Změny struktury při žíhání jsou spojeny s fázovými přeměnami (žíhání 

s překrystalizací) nebo pouze se změnami uspořádání fází (žíhání bez překrystalizace) [6]. 

 Žíhání bez překrystalizace představuje žíhání ke snížení pnutí, rekrystalizační žíhání k 

odstranění deformační textury po tváření za studena a žíhání na měkko, jehož cílem je 

zlepšení obrobitelnosti materiálu. 

 Žíhání s překrystalizací představuje především normalizační žíhání, sloužící ke 

zjemnění austenitického zrna, a homogenizační žíhání pro omezení segregace (odmíšení) 

difúzním vyrovnáním obsahu legur. Uvedené procesy žíhání se využívají především jako 

mezioperační žíhání, obvykle se těmito postupy nedosahuje výsledných užitných vlastností 

materiálu. Přehled teplotních oblastí, které odpovídají jednotlivým postupům žíhání, podává 

rovnovážný diagram na obr. 3. 

 

 

Obr. 3  Oblasti žíhacích teplot v rovnovážném diagramu Fe - Fe3C [2] 
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2.1.1   Žíhání základní 

 Účelem tohoto žíhání je zlepšit obrobitelnost a tvařitelnost oceli, snížit tvrdost a 

vnitřní pnutí. Po ohřevu oceli na teplotu 30 až 50 °C nad Ac3 následuje výdrž na této teplotě a 

pomalé ochlazování v peci. Stav ocelí po tomto tepelném zpracování se v normách jakosti 

oceli označuje doplňkovou číslicí 2. 

2.1.2   Žíhání homogenizační 

 Účelem homogenizačního žíhání je vyrovnat co nejvíce nestejnoměrnost chemického 

složení ocelí difuzí. Nestejnorodost chemického složení vzniká již při chladnutí odlité oceli 

mezi teplotami likvidu a solidu. Homogenizační žíhání jako samostatná operace je ohřev na 

teplotu značně vyšší, než je teplota bodu A3, tedy mezi teplotami 1000 – 1250 °C. Následuje 

dostatečně dlouhá výdrž na této teplotě (6 i více hodin) a pomalé ochlazování [3]. 

 Delší výdrží na vysoké teplotě se však vytváří na povrchu oceli okuje a podpovrchové 

vrstvy se ochudí o uhlík (oduhličení). Proto je homogenizační žíhání správné jen tehdy, pokud 

je to nutné, jinak se musí značně zvětšit přídavky na opracování. V oceli tvářené probíhá 

difusní vyrovnání chemického složení mnohem rychleji [1]. 

2.1.3   Žíhání normalizační 

 Normalizační žíhání slouží k zjemnění hrubého zrna, které se může v oceli vytvořit již 

při lití nebo při tváření za vysoké teploty. Hrubé zrno však může vzniknout i dlouhodobým 

žíháním za vysokých teplot. Doválcovací teplota, stupeň protváření a rychlost ochlazování po 

tváření nejsou stejné u všech výrobků a často jsou různé i v různých částech výrobku. Proto 

mohou mít jednotlivé výrobky různě velké zrno a mohou se různě chovat při následném 

tepelném zpracování. Normalizačním žíháním se vytvoří nejen zrno jemnější, ale i 

stejnoměrně velké. V normách jakosti oceli se stav normalizačně žíhaný označuje 

doplňkovým číslem 1. 

 Normalizační žíhání se však nepoužívá jen jako příprava pro následující kalení, ale i 

jako konečná operace tepelného zpracování méně namáhaných strojních součástí, zpravidla z 

uhlíkových ocelí. Aby se odstranilo vnitřní pnutí, snížila pevnost a zlepšily plastické 

vlastnosti oceli, tak se výrobek po normalizaci ještě žíhá (žíhání na pevnost) při teplotách  

500 – 600 °C. Zjemnění zrna při normalizaci je způsobeno překrystalizací a je proto tím větší, 

čím rychlejší byl ohřev a ochlazování. Pro normalizační žíhání jsou vhodné pece užívané ke 

kalení a žíhací pece s výjezdnou nístějí. Pro sériovou výrobu pak pece průběžné, zejména 

válečkové [3]. 

2.1.4   Žíhání naměkko 

 Žíháním na měkko se jednak sníží tvrdost pro následující obrábění nebo tváření za 

studena, jednak se získá vhodných mechanických, fyzikálních a jiných vlastností. 

Nejjednodušším žíháním na měkko je ohřev na teplotu těsně pod bodem Ac1 a 

několikahodinová výdrž na této teplotě. Průběh žíhání lze poněkud urychlit kolísáním teploty 

okolo bodu A1. Při žíhání velkých kusů nebo velkých vsázek se však mění teplota jen na 

povrchu a uvnitř materiálu se změna teploty téměř neprojeví [4]. Stav oceli po tomto tepelném 

zpracování je označován v normách jakosti oceli doplňkovým číslem 3. Žíhání na měkko se 

při tepelném zpracování řetězů téměř nepoužívá [1]. 
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2.2   Kalení 

 Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli. Tento způsob tepelného zpracování zahrnuje 

ohřev předmětu na teplotu nad Ac3 popř. Ac1, výdrž na této teplotě a ochlazování kritickou 

rychlostí, čímž se potlačí vznik feritu a perlitu. Zachovaný nestabilní austenit se při 

následném ochlazování přemění na bainit nebo martenzit. Rovněž vznik jemného lamelárního 

perlitu - troostitu je spojen se zvýšením tvrdosti proti výchozí struktuře hrubého lamelárního 

perlitu nebo globulárního perlitu. 

 Schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšené tvrdosti se nazývá kalitelnost. Přitom 

nejvyšší dosažitelná tvrdost oceli po kalení je závislá především na obsahu uhlíku. Při nízkém 

obsahu uhlíku se nedosáhne vysoké tvrdosti. Proto považujeme teprve uhlíkové oceli 

obsahující více než 0.35 % uhlíku za dobře kalitelné a méně než 0.2 % C za hůře kalitelné. U 

ocelí s menším obsahem uhlíku lze dosáhnout lepší kalitelnosti vyšším obsahem legujících 

prvků, které zlepšují prokalitelnost. Prokalitelnost oceli je schopnost oceli dosáhnout při 

kalení určité tvrdosti do určité hloubky [4]. 

2.2.1   Kalicí teplota 

 U podeutektoidních ocelí je správná kalicí teplota asi 20 °C nad teplotou Ac3. U 

nadeutektoidních ocelí je kalicí teplota asi 20 °C nad Ac1. U ocelí s vyšším obsahem 

karbidotvorných prvků je kalicí teplota dána teplotou rozpustnosti karbidů a dosahuje např. u 

ocelí rychlořezných až 1320 °C. 

 Velké snížení kalicí teploty u podeutektoidních ocelí se ve výsledné struktuře projeví 

výskytem feritu a martenzitu, a tím snížením tvrdosti. Menší snížení kalicí teploty nebo příliš 

krátká doba výdrže na správné kalicí teplotě má za následek nedostatečnou homogenizaci 

austenitu, tím se ve výsledné struktuře i po správném ochlazení může vyskytovat troosit, jenž 

rovněž způsobuje snížení tvrdosti. 

 Překročení správné kalicí teploty nebo příliš dlouhá doba výdrže na kalicí teplotě se 

projeví růstem austenitického zrna a po ochlazení jsou ve struktuře hrubé martenzitické 

jehlice, které jsou podstatně křehčí než martenzit jemný. Kromě toho vede překročení kalicí 

teploty ke zvýšení množství zbytkového austenitu, a tím i poklesu tvrdosti. U 

nadeutektoidních ocelí je důležitý obsah karbidů, které musí zůstat nerozpuštěny a ve 

výsledné struktuře po kalení zvyšují tvrdost a odolnost proti otěru. Jejich rovnoměrnost 

rozložení, velikost a tvar jsou dány výchozí strukturou před kalením. Proto musí být 

nadeutektoidní oceli před kalením vhodně vyžíhány (homogenizační žíhání. 

 Při správné výchozí struktuře (jemný globulární perlit s rovnoměrně rozloženými 

karbidy) se při nízké kalicí teplotě rozpustí karbidů příliš málo, vzniklý austenit má nízký 

obsah uhlíku a výsledná tvrdost je nižší. Při vysoké kalicí teplotě zhrubne austenitické zrno, 

karbidů se rozpustí příliš mnoho a austenit je silně obohacen uhlíkem. Po ochlazení vzniká 

hrubě jehlicovitá struktura s velkým podílem zbytkového austenitu a tvrdost je nižší [4]. 

2.2.2   Ochlazování 

 Aby bylo dosaženo martenzitické struktury, musí být ocel ohřátá na kalicí teplotu a 

ochlazena rychlostí stejnou nebo větší než je kritická rychlost ochlazování. Při této rychlosti 

je potlačena přeměna austenitu v perlit nebo bainit. Čím větší je obsah uhlíku a legur , tím 

nižší je kritická ochlazovací rychlost. Na její snížení dále působí výše kalicí teploty a velikost 

austenitického zrna. Skutečná ochlazovací rychlost kaleného kusu závisí na měrném teple a na 

tepelné vodivosti oceli, na velikosti a tvaru kaleného kusu a na ochlazovací schopnosti 

kalicího prostředí. K základním kalicím prostředím patří vzduch, který dává pomalé 
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ochlazování a proto většinou strukturu blízkou rovnovážné. Mezi nejpoužívanější kalicí 

prostředí patří olej, voda případně polymer. Kromě toho se lze často setkat s lázní z 

roztavených kovů a roztavených solí [4]. 

 Pro ocel s malou prokalitelností musíme volit kalící prostředí intenzivněji působící, tj. 

prostředí dávající vyšší ochlazovací rychlosti (voda). U ocelí s větší prokalitelností postačí 

kalící prostředí působící méně intenzivně (olej nebo vzduch). Při velké rychlosti ochlazování 

vzniká totiž velký teplotní rozdíl mezi povrchem a jádrem součásti, který vede ke vzniku 

tepelných pnutí, která se přičítají k pnutím způsobeným vlastní martenzitickou přeměnou. 

Tím mohou výsledná pnutí nabýt hodnot, které způsobí trvalou deformaci součásti nebo 

dokonce její prasknutí. Na obr. 4 níže je znázorněn průběh ochlazování ve středu vzorků Ø 10 

mm, kalených z teploty 850 °C do různých ochlazovacích prostředí. 

 

 

Obr. 4  Průběh ochlazování ve středu vzorků Ø 10 mm, kalených z teploty 850 °C v  

různých ochlazovacích prostředích [24] 

2.2.3   Prokalitelnost 

 Ochlazovací rychlost na povrchu kaleného kusu je vždy podstatně větší než v jeho 

středu. Úplné prokalení v celém průřezu nastane, když i uvnitř kusu se dosáhne nebo překročí 

kritická rychlost ochlazování. Pokud je kritické rychlosti ochlazování dosaženo jen do určité 

hloubky pod povrchem, je na martenzit zakalena jen povrchová vrstva a jádro je tvořeno 

perlitem nebo bainitem. U nástrojů, kde je požadováno měkké a houževnaté jádro s tvrdým 

povrchem je takovýto výsledek žádoucí. Účelem kalení není zpravidla dosažení zvýšené 

tvrdosti jen na povrchu předmětu, ale v celém jeho průřezu. Proto se pro určitý průřez 

kaleného kusu a použitý chladící prostředek musí volit ocel s vhodnou kritickou rychlostí 

ochlazovací. Zvýšení tvrdosti nastává nejen u přeměny austenitu v martenzit, ale i v bainit a 

troosit, a kromě toho se konstrukční oceli po kalení popouštějí. Předmět se považuje za 

prokalený , je-li v jeho středu struktura tvořena padesáti procenty martenzitu [4]. 
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2.2.4   Zkoušení prokalitelnosti 

 První metody vycházely z principu, kdy se ze zkoušené oceli vyrobila sada válečků s 

odstupňovanými průměry, válečky se ohřály na austenitizační teplotu a standardním 

způsobem zakalily. V zakaleném stavu se na obroušených lomech měřila tvrdost na příčném 

průřezu, a určilo se, který vzorek má 50 % martenzitu v ose [4]. 

 Popsaná metoda měla celou řadu nevýhod. Proto se v dnešní době používá nejčastěji 

tzv. čelní zkouška prokalitelnosti. Zkušební vzorek pro tuto zkoušku je váleček o průměru 

25 mm, jehož tvar je patrný z obr. 5. Tento vzorek se ohřeje na austenitizační teplotu (v 

ochranné atmosféře), umístí se v kalicím přípravku a ochlazuje se za konstantních podmínek. 

Proud vody teplé 20 °C je vrhán konstantním tlakem proti čelu zkušební tyče. Po délce vzorku 

vzniká gradient ochlazovací rychlosti. Velmi prudké ochlazování je na čele tyče a intenzita 

ochlazování se dále snižuje až k protilehlému konci. Po ochlazení tyče se změří tvrdost po 

délce vzorku na dvou protilehlých povrchových přímkách. Poté je odečtena vzdálenost, ve 

které se objevuje kritická tvrdost.  

 

 

Obr. 5  Schéma čelní zkoušky prokalitelnosti [24] 

 

 Zjištěné hodnoty tvrdosti v jednotlivých bodech jsou vyneseny do diagramu a jejich 

spojením dostaneme tzv. křivku prokalitelnosti. Vzhledem k povolenému rozmezí 

chemického složení u dané oceli (např. obsah C může kolísat v rozmezí 0,1%) bude určitá 

ocel prokalitelná v daném rozmezí, v tzv. pásu prokalitelnosti viz obr. 6. U ocelí se zaručenou 

prokalitelností musí křivka prokalitelnosti každé tavby ležet uvnitř pásu prokalitelnosti dané 

oceli. Tavba oceli je charakterizována jednou křivkou prokalitelnosti a pro jednu značku oceli 

je nutno stanovit pás prokalitelnosti. Pás prokalitelnosti je vymezen jednou křivkou pro 

minimálně prokalující tavbu a druhou křivkou pro tavbu maximálně prokalující [1]. 
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Obr. 6  Pás prokalitelnosti oceli [24] 

2.2.5   Kalení základní 

 Po ohřevu na správnou kalicí teplotu následuje okamžitě plynulé ochlazování až na 

teplotu ochlazovacího prostředí, která se blíži pokojové teplotě. Čím rychlejší je ochlazování, 

tím větší je rozdíl mezi teplotou na povrchu a uvnitř předmětu. Na obr. 7 je schematicky 

znázorněno ochlazování kaleného předmětu do vody, do oleje a na vzduchu [3]. 

 

 

Obr. 7  Schematické znázornění rozdílu mezi teplotou středu S a povrchu P kaleného 

předmětu při ochlazování ve vodě, v oleji a na vzduchu [4] 

 

 Svislé přímky znázorňují rozdíl teploty na povrchu a ve středu kaleného předmětu na 

začátku a na konci martenzitické přeměny. Z diagramu je jasné, proč při kalení do oleje nebo 

na vzduchu je menší nebezpečí vzniku trhlin a defektů než při kalení do vody. Základní kalení 

je nejjednodušší a je také nejčastěji používáno [3]. 
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2.2.6   Kalení přerušované (lomené) 

 Tento druh kalení využívá nejprve rychlejšího ochlazovacího prostředí a pak je 

dokončeno v mírnějším ochlazovacím prostředí. Tak může být kalený předmět ochlazován ve 

vodě a v oleji nebo v oleji a na vzduchu, výjimečně také ve vodě a na vzduchu. Hlavním 

úkolem přerušovaného kalení je zmenšení rozdílu teplot na povrchu a ve středu kaleného 

předmětu. 

 Přerušované kalení se často používá u některých výrobků složitějších tvarů, které 

vyžadují rychlé ochlazení a při úplném ochlazení ve vodě nebo i oleji praskají. Nejčastěji se 

však používá při kalení velkých nástrojů, kde i při velké prokalitelnosti je nutné zvýšit 

ochlazovací rychlost. Toto kalení je nutno zkusit vždy, když ochlazení na vzduchu (v oleji) 

nestačí k dosažení určité tvrdosti a při kalení v oleji (ve vodě) předměty praskají [3]. 

2.2.7   Kalení termální 

 Termální kalení snižuje pnutí a deformace v kaleném předmětu. Předmět ohřátý na 

austenitizační teplotu se ochladí nejčastěji v solné lázni o teplotě těsně nad teplotou počátku 

martenzitické přeměny dané oceli. Na této teplotě může předmět setrvat poměrně dlouhou 

dobu, aniž by došlo k bainitickému rozpadu. Tím je možno dosáhnout vyrovnání teplot v 

jádře a na povrchu předmětu při zachování austenitického stavu. Po vyrovnání těchto teplot se 

vyjme předmět ještě v austenitickém stavu z lázně a ochlazuje se dále volně na vzduchu. 

Martenzitická přeměna pak probíhá při pomalé ochlazovací rychlosti, a proto je vnitřní pnutí 

podstatně menší než při kalení do studené lázně. Termální kalení je vhodné pro kalení 

menších součástí tvarově složitých a nástrojů z uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, určených 

pro kalení do vody [4]. 

2.2.8   Kalení izotermické 

 Účelem izotermického kalení je získat požadované mechanické vlastnosti přímo po 

kalení bez následujícího popouštění. Ocel izotermicky kalena má vyšší vrubovou 

houževnatost a mez únavy než ocel stejného složení kalená a popouštěná. Vnitřní pnutí a 

nebezpečí vzniku trhlin je při tomto způsobu tepelného zpracování minimální.  

2.2.9   Kalení se zmrazováním 

 Se stoupajícím obsahem uhlíku se snižuje poloha bodu martenzitické přeměny. Je-li 

dolní hranice bodu přeměny nižší než je obvyklá teplota místnosti, zůstává ve struktuře část 

austenitu nepřeměněna. Tento zbytkový austenit snižuje tvrdost a při pozdější přeměně 

způsobuje značné vnitřní pnutí. Někdy tento bod přeměny dokonce leží pod bodem mrazu. 

Tento druh kalení se používá hlavně u nadeutektoidních ocelí a musí být provedeno ihned po 

zakalení, aby se nestabilizoval zbytkový austenit. Používá se hlavně tam, kde se požaduje 

stabilizace rozměrů součástí, např. měřidel a valivých ložisek [3]. 

2.3   Popouštění 

 Ocel zakalená na martenzitickou strukturu má značné vnitřní pnutí a kromě toho, že 

má velkou tvrdost, je také značně křehká. Aby se snížilo vnitřní pnutí a tím i křehkost (popř. k 

dosažení houževnaté struktury), je vhodné ocel po kalení popouštět. Popouštění je ohřev na 

teplotu vyšší, než je teplota místnosti, nejvýše však těsně pod teplotu Ac1, výdrž na této 

teplotě a následující ochlazení vhodnou rychlostí. Změny struktury a z nich vyplývající změny 

mechanických vlastností závisí především na výši popouštěcí teploty. Doba popouštění má 

méně výrazný vliv [4]. 
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2.3.1   Popouštění nástrojových ocelí 

 Pokud má být zachována nejvyšší tvrdost dosažena kalením, nesmí popouštěcí teplota 

překročit 150 °C. Do této teploty se tvrdost nemění, vnitřní pnutí se však snižuje. U ocelí s 

větším obsahem uhlíku, které mají po kalení vyšší obsah zbytkového austenitu, se nejvyšší 

tvrdosti dosahuje až při popouštění na tuto teplotu nebo dokonce na vyšší. Popouštění na tyto 

teploty se provádí v elektrických pecích s nucenou cirkulací, v olejových lázních nebo i ve 

vařící vodě.  

 Popouštění nad teploty nad 200 °C se projeví i na vzhledu struktury, kdy jsou 

martenzitické jehlice méně zřetelně ohraničeny a při vyšších popouštěcích teplotách jsou 

patrné jemné karbidy vyloučené z martenzitu. Tato struktura se nazývá buď popouštěný 

martenzit, nebo soorbit, většinou podle toho do jaké míry popouštění proběhlo. U ocelí s 

vyšším obsahem legujících prvků probíhá rozpad zbytkového austenitu až při vyšších 

teplotách [4]. 

2.3.2   Popouštění konstrukčních ocelí 

 Popouštění na nižší teploty (250 °C) je u konstrukčních ocelí málo obvyklé. Používá 

se u povrchově kalených součástí. Výjimkou jsou díly válivých ložisek, u nichž se požaduje 

nejvyšší tvrdost a které se popouštějí na teploty okolo 160 °C. Na teploty od 400 °C se 

popouštějí oceli pružinové. Ostatní konstrukční oceli se většinou popouštějí na teploty vyšší. 

Se stoupající teplotou popouštění se pevnost a mez kluzu oceli snižují a zvyšují se její 

plastické vlastnosti. Současně se zvyšuje i vrubová houževnatost oceli [3].  

2.3.3   Popouštěcí křehkost 

 U některých typů ocelí, zejména chromniklových a chromových, se po popouštění na 

teploty okolo 500 °C snižuje vrubová houževnatost. Nejvýraznější snížení vrubové 

houževnatosti nastává, je-li ocel z popouštěcí teploty ochlazována pomalu v peci nebo na 

vzduchu. U uhlíkových ocelí se popouštěcí křehkost nevyskytuje. Oceli legované pouze 

manganem jsou jen málo náchylné k popouštěcí křehkosti. V kombinaci s chromem však 

mangan značně zvyšuje náchylnost oceli k popouštěcí křehkosti. Také fosfor již při malém 

obsahu v oceli velmi zvyšuje popouštěcí křehkost. Popouštěcí křehkost snižuje hlavně 

molybden a wolfram. 

 Oblast popouštěcí křehkosti není u všech ocelí stejná a kolísá v rozmezí teplot od 

400 °C až pod bod Ac1. Popouštěcí křehkost lze snížit rychlým ochlazením oceli po 

popouštění, volbou vhodné popouštěcí teploty a použitím ocelí s přídavkem molybdenu nebo 

wolframu [4]. 
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3   TYPY OHŘÍVACÍCH PECÍ 

 Ohřívací pece jsou technologická zařízení, která vytváří optimální podmínky pro 

konečné tepelné zpracování podle daného technologického procesu. Ohřívací proces při 

tepelném zpracování je charakterizován teplotou ohřevu, dobou výdrže na této teplotě a 

způsobem ochlazování. Často však je průběh tepelného zpracování mnohem složitější a 

skládá se pak z několikastupňového ohřevu, výdrže a ochlazování podle zadaného diagramu. 

Diagram zachycuje teplotu (t) v závislosti na čase (τ). Na obr. 8 je zachycen typický teplotní 

průběh žíhání oceli. U většiny ohřívacích pecí jsou však pracovní teploty nižší než 1000 °C. 

Doba výdrže musí zajistit vyrovnání teplot ve vsázce a dokonalé proběhnutí modifikačních 

přeměn [6]. 

 

Obr. 8  Typický teplotní průběh při žíhání oceli [1] 

 

 Vzhledem k velmi bohatému rozměrově a tvarově rozlišnému sortimentu výrobků 

mají ohřívací pece velkou rozmanitost v konstrukčním provedení i ve způsobu ohřevu. 

 Podle zdroje tepla lze ohřívací pece rozdělit na: 

 pece plamenné (palivové) - vytápěné spalováním pevného, kapalného či 

plynného paliva, 

 pece elektrické - kde teplo vzniká z elektrické energie (indukční, odporový 

ohřev), 

 Z hlediska způsobu ohřevu na: 

 pece s přímým ohřevem - u pecí s přímým ohřevem je vsázka v kontaktu s 

pecními plyny (spalinami). Provádí se tehdy, není-li požadován neoxidovaný 

povrch materiálu. Jsou však známy i pece s přímým ohřevem, zaručující čistý 

povrch. 

 pece s nepřímým ohřevem - kde je materiál chráněn před pecní atmosférou 

ochranným poklopem (muflí), pod který se přivádí řízená atmosféra 

v předepsaném složení. Spaliny své teplo předávají nepřímo prostřednictvím 

poklopu. Pokud se spaliny uzavírají do prostoru odděleného od vsázky, jedná 

se o pece vytápěné sálavými trubkami. Oba typy pecí s nepřímým ohřevem 

musí být dokonale utěsněny, aby do řízené atmosféry nemohl vnikat 

atmosférický vzduch. Velkou předností těchto pecí je podstatné snížení 

zokujení povrchu oceli. 
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 Podle tepelného a teplotního režimu se dělí ohřívací pece na pece pracující periodicky 

nebo průběžně. U periodicky pracujících pecí se vsázka během tepelného zpracování 

nepohybuje, tepelný a teplotní režim pece je nestacionární a mění se podle předepsaných 

hodnot. K nejvíce používaným periodicky pracujícím pecím patří pece komorové a 

poklopové. V průběžných pecích se materiál pohybuje a postupně prochází jednotlivými 

zónami, jejichž teplota se s časem nemění. Jejich teplotní režim je tedy stacionární [8]. 

 V dalších podkapitolách jsou uvedeny nejběžnější typy ohřívacích pecí pro tepelné 

zpracování oceli. V diplomové práci je k tepelnému zpracování řetězu použita průběžná 

indukční pec, proto bude tato problematika probrána podrobněji. 

3.1   Komorové ohřívací pece 

 Komorové ohřívací pece se používají v provozech zpracovávajících tvarově i 

rozměrově různorodou vsázku. Ohřívá se v nich materiál o hmotnosti řádově desetin kg až 

stovek tun. Během celého technologického procesu vsázka leží na nístěji. Teplota pracovního 

prostoru těchto pecí je ve všech bodech prakticky stejná. Rozmanitost vsázky vedla ke 

konstrukci různých typů komorových pecí [7]. 

Podle konstrukce lze rozeznat dvě základní provedení: 

 s pevnou nístějí 

 s pohyblivou nístějí (vozové pece) 

 Komorové pece s pevnou nebo výjezdnou nístěji mají v podstatě stejné konstrukční 

provedení jako kovářské komorové pece, avšak vzhledem ke zvýšeným požadavkům na 

rovnoměrnost ohřevu jsou otápěny větším množstvím hořáků, rovnoměrně rozmístěných 

v pecním prostoru. Pece s výjezdnou nístějí mohou mít větší půdorysné rozměry délky 20 m  

a šířky do 6 m. Doporučuje se, aby délka pece s pevnou nístějí nepřesahovala 3 m. Výška pecí 

nepřesahuje 5 m. Délka a šířka vozu bývá přizpůsobena velikosti pece. Pece však mívají i dva 

vozy, které jsou při provozu vzájemně spojeny. Tato konstrukce značně usnadňuje přípravu 

nové vsázky, zatímco druhá vsázka je ohřívána v peci. Pohyblivá nístěj vyjíždí z pece po 

kolejnicích a slouží tak ke snadnějšímu sázení i tažení vsázky. Příklad komorové pece 

s výjezdnou nístějí pro tepelné zpracování je uveden na obr. 9. 

 

Obr. 9  Komorová pec s výjezdnou nístějí pro tepelné zpracování [7] 
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 V nepřetržitě pracujících provozech je možno užít u komorových pecí vyzdívky 

klasické, nejčastěji šamotové, s dostatečnou tepelnou kapacitou. Šamoty jsou nejrozšířenějším 

materiálem používaným pro stavbu pecí. Jejich žárovzdornost a odolnost proti deformaci 

v žáru při zatížení závisí na jejich složení. S rostoucím obsahem Al2O3 se tyto vlastnosti 

zvyšují. Typickou vlastností šamotu je počátek měknutí při nižších teplotách. Tato okolnost 

omezuje použití šamotu do teploty 1400° C. Jsou však odolné proti změnám teplot v celém 

rozsahu použití, to je dáno nižší délkovou teplotní roztažností [8]. 

 Pece pracující přerušovaně je třeba vyzdívat materiálem s nízkou akumulační 

schopností. Výhodné jsou žáruvzdorné vláknité materiály. Pro teploty použití do 1000 až 

1100 °C se vyrábí vlákna křemičitá nebo křemenná s vysokým obsahem SiO2. Produktem při 

výrobě vláken je vlna. Z vlny se většinou vyrábí další výrobky plošné nebo tvarové. U 

komorových pecí se nejčastěji používají rohože, které se vyznačují dobrou ohebností. Často 

se však používá tzv. vláknitá izolace, kdy je vláknitý materiál v určité části konstrukce pece 

v kombinaci s jinými materiály. Vláknitá izolace může být provedena na vnějším nebo 

vnitřním povrchu vyzdívky. Upevnění vláknité izolace se provádí pomocí ocelových trnů 

nastřelovaných do vyzdívky nebo trnů keramických zatmelovaných. Na tyto trny se vláknitý 

materiál upevňuje kotevními příchytkami. Vláknitých materiálů se využívá pro jejich výhodné 

vlastnosti. Mezi ně patří zejména nízká tepelná vodivost, odolnost proti náhlým změnám 

teplot, nízká hmotnost a odolnost proti vibracím a otřesům [8]. 

3.2   Poklopové ohřívací pece 

 Současné poklopové pece s řízenými atmosférami se skládají ze tří částí: z podstavce, 

dále z ochranného poklopu ze žáruvzdorné oceli a z vlastního topného poklopu. Podle tvaru 

poklopu, který je přizpůsoben zpracovávané vsázce se používají jak čtyřhranné, tak i kruhové 

poklopy. Vytápěny pak poklopové pece mohou být nejčastěji plynem pomocí plynových 

hořáků, nebo elektricky [9]. U poklopových pecí je vsázka uložena na nepohyblivé nístěji a 

přikryta ochranným poklopem, pod který se přivádí řízená atmosféra. Na ochranný poklop 

(mufli) se nasazuje topný poklop s hořáky u palivových pecí nebo topné odpory u pecí 

elektrických. Oba poklopy jsou utěsněny jemným křemičitým pískem, který zabraňuje 

přístupu atmosférického vzduchu. Po ukončení ohřevu a výdrže se topný poklop přenese 

jeřábem na další nístěj a ochlazovaný materiál chladne pod ochranným poklopem v řízené 

atmosféře. Obvykle připadá jeden topný poklop na tři nístěje, jak je vidět na obr. 10. 

 

 

Obr. 10  Poklopové pece s okrouhlými poklopy [9] 
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 Vyzdívka topného poklopu musí být provedena tak, aby měla co nejmenší hmotnost 

kvůli snadnému transportu jeřábem a malé ztráty tepla vedením do okolní atmosféry. 

Nejčastěji používaným materiálem je lehčený šamot, případně jiné lehčené materiály. Topný 

poklop vytápějící více nístějí není vhodné vyzdívat vláknitými materiály. Tento druh 

vyzdívky má velmi malou akumulační schopnost. Ohřev vsázky při nasazení topného poklopu 

by probíhal pomaleji než u vyzdívky klasické šamotové.  

 Plamenné poklopové pece se vytápějí plynem. Hořáky jsou rozmístěny po obvodu ve 

spodní části topného poklopu. Dnešní poklopové pece používají hořáky s vyššími výstupními 

rychlostmi. Výstupní otvor pro spaliny se obvykle nachází v horní části topného poklopu. Při 

vysokoteplotním tepelném zpracování, kdy nelze nucenou cirkulací řízené atmosféry zajistit 

rovnoměrné rozložení tepla v pecním prostoru, užívá se místo plynových hořáků elektrického 

vytápění. Odporové elementy se rozmísťují po celé boční ploše topného poklopu [8], [23]. 

 V poklopových pecích se nejčastěji zpracovávají svitky plechů a pásů válcované za 

studena, ale také svitky drátu. Svitky se ukládají do sloupců, tři až čtyři na sebe a mezi ně se 

vkládají tzv. konvekční vložky. Tyto vložky umožňují přístup řízené atmosféry k čelům 

svitků. Tyto pece jsou výhodné pro hromadnou výrobu a menší sortiment tepelně 

zpracovaného materiálu.  

3.3   Průběžné ohřívací pece 

 Pece tohoto typu pracují stacionárně, tedy nepřetržitě. Hlavní zvláštností průběžných 

peci, jako technologického agregátu, je nepřetržitost celého tepelného procesu. Tyto pece jsou 

vhodné zejména pro tepelné zpracování pásů, plechů, řetězů a jiných dlouhých produktů. 

Investiční náklady na stavbu průběžných pecí jsou zpravidla vyšší než u pecí pracujících 

periodicky, ale doba návratnosti vložených investic je často velmi krátká. 

Ve srovnání s jinými druhy pecí mají průběžné pece následující výhody: 

 rovnoměrnost mechanických vlastností a struktury po celé délce materiálu 

 lepší jakost povrchu 

 materiál se nelepí 

 lepší přímost materiálu 

 vysoká výkonnost pecí 

 snadnější mechanizace a automatizace provozu 

 Z konstrukčního hlediska se dělí průběžné pece na pece horizontální a vertikální 

(věžové). Horizontálními pecemi se materiál protahuje ve vodorovném směru, nejčastěji po 

opěrných válečcích. Ve věžových pecích se materiál pohybuje střídavě nahoru a dolů, směr 

pohybu se mění po vratných válečcích. Průběžné pece se skládají ze vstupní, pecní a výstupní 

části. Ve vstupní části se nachází zařízení pro dopravu materiálu do pece a úpravu povrchu. 

Tato část linky často mívá odvíječky svitků ocelového materiálu, aby proces mohl pracovat 

nepřetržitě. Konec jednoho kusu se spojuje se začátkem kusu následujícího. Zarovnání konců 

se provádí nůžkami, spojení pomocí svařovacího stroje [8]. 

 V průběžných pecích se zpracovává mnoho tvarově rozdílného sortimentu, proto 

existuje mnoho typů a konstrukcí průběžných pecí.  
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Podle konstrukce a způsobu dopravy materiálu v peci lze průběžné pece rozdělit na: 

 průběžné pece válečkové 

 průběžné pece dopravníkové 

 průběžné pece tunelové 

 průběžné pece narážecí 

 průběžné pece střásací 

 průběžné pece průtažné 

 Obecně se pecní část průběžné pece skládá ze sekce ohřívací, udržovací, řízeného 

chlazení a rychlého chlazení.  

 Ohřívací sekce průběžných pecí může být buď s přímým, nebo nepřímým ohřevem. U 

pecí s přímým ohřevem se požívají nejčastěji krátkoplamenné nebo injekční hořáky, které se 

umisťují nad i pod ohřívaný materiál. Pokud se jedná o pec s nepřímým ohřevem, pak je pec 

vytápěna dvěma řadami radiačních trubek. Horní a spodní řada trubek je zasunuta z opačných 

stran pece, aby byl materiál po šířce ohříván rovnoměrně. Šířka pecí bývá až 3,5 m a 

vodorovně uložené sálavé trubky se mohou vlastní váhou prohýbat. Aby se příliš 

nedeformovaly, doporučuje se vždy po několika měsících provozu jejich otočení kolem své 

osy o 180 °. Stejně jako pece poklopové, tak i pece průběžné se vytápějí elektrickými 

odporovými elementy [8]. 

 Udržovací sekce pece pro černé žíhání je prakticky stejná jako sekce ohřívací. Jediný 

rozdíl je, že výkon hořáků je nižší. Při žíhání v řízené atmosféře se pro tuto část pece používá 

elektrické vytápění.  

 Sekce řízeného chlazení zajišťuje pokles teploty předepsanou rychlostí. Materiál se 

chladí vzduchem, který u černého žíhání proudí přímo pecním prostorem a u lesklého žíhání 

prochází trubkami. Chladící trubky jsou umístěny podobným způsobem jako sálavé trubky 

v ohřívací sekci. Rychlost chlazení se reguluje množstvím proudícího vzduchu. Chlazení 

může probíhat i pomocí proudu řízené atmosféry, která se chladí ve vzduchovém výměníku 

mimo pec.  

 V sekci rychlého chlazení se používají vodou chlazené panely. Modernější druhy pecí 

pro lesklé žíhání mají pás ochlazovaný intenzivním proudem řízené atmosféry, která prochází 

vodou chlazeným výměníkem. 

 Průběžné pece tunelové jsou nejznámější pece pro rekrystalizační žíhání plechů a 

žíhání pro odstranění pnutí. Pece válečkové s ochrannou atmosférou se používají pro 

normalizační žíhání, žíhání na odstranění pnutí, k žíhání trub, tyčí, profilů, pásů, drátěných 

svitků, malých součástí, výkovků atd. [8]. 

3.4   Indukční ohřev 

 Indukční ohřev je možný jen u materiálů elektricky vodivých. Podstatou indukčního 

ohřevu je jeden ze základních fyzikálních jevů, a to elektromagnetická indukce. V předmětu z 

vodivého materiálu, který je vložen do střídavého magnetického pole, se indukují vířivé 

proudy. Tyto proudy předmět zahřívají. Často se indukční ohřev přirovnává k transformátoru, 

kde výstupní vinutí představuje vsázka. Teplo se dopravuje střídavým magnetickým polem a 

vzniká přímo ve vsázce. Vsázka je nejteplejším objektem celé ohřívací soustavy. Vznik tepla 

přímo ve vsazce [11]. 
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 U indukčního ohřevu je dokázáno, že střídavý proud neteče rovnoměrně celým 

průřezem vodiče, ale že s rostoucí frekvencí roste proudová hustota (tj. počet ampérů 

protékající 1 mm
2
) v povrchových vrstvách vodiče a ubývá ke středu vodiče obr 11a. Při 

stoupající frekvenci je toto rozdělení stále rovnoměrnější. Proud jako by byl s rostoucí 

frekvencí vytlačován k povrchu ohřívaného vodiče. Tento jev se nazývá skinefekt [12]. 

 

Obr. 11  Rozložení proudové hustoty v kusu [12] 

 

 Pro zjednodušení se zavádí tzv. hloubka vniku střídavého proudu, tj. pomyslná 

hloubka od povrchu ohřívaného vodiče, v níž je celkový proud rovnoměrně rozložen tak, že 

jeho tepelný účinek je stejný. Tato pomyslná hloubka p vniku (obr. 11b) je velmi důležitý 

údaj, zejména pro stanovení vhodné frekvence [12]. 

 Hloubka průniku střídavého proudu se u oceli v oblasti ohřevu kolem teploty 765 °C 

mění skokem. Je tedy několikrát vyšší nad touto teplotou než pod ní. Příčina tohoto jevu 

spočívá ve ztrátě magnetičnosti oceli v oblasti této teploty, jež souvisí se změnou krystalické 

mřížky železa. Pro určitý rozsah kruhových či jiných průřezů se hodí použít jen určitá 

frekvence, jak vyplývá z tab. 1. Mimo tento rozsah klesá účinnost ohřevu tak, že se stává 

nehospodárným. Jelikož řetězy nedosahují velké tloušťky je zřejmé, že při indukčním ohřevu 

řetězů bude použito vysokých frekvencí [22]. 

 

Tabulka 1  Doporučené rozsahy průměrů oceli pro ohřev 

nad 750 °C pro různé frekvence [12] 

Frekvence Průměr 

(Hz) (mm) 

50 160-500 

600 80-280 

1000 50-180 

2000 35-120 

4000 22-70 

10000 15-35 
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 Měřítkem rychlosti určitého druhu ohřevu je výkon předaný jednomu cm
2
 plochy 

ohřívaného materiálu. Ten je např. u spirálové elektrické pece okolo 10 W. cm
-2

, u 

plamenného ohřevu 200 W. cm
-2

, avšak u indukčního ohřevu může tato hodnota dosahovat až 

2000 W. cm
-2

. Z toho vyplývá, že indukcí lze dosáhnout maximální rychlosti ohřevu. Při 

určování této rychlosti je však nutno přihlížet k tomu, aby se materiál prohřál pokud možno 

rovnoměrně v celém průřezu. Nejkratší dobu prodlevy ohřívaného materiálu v induktoru pro 

rovnoměrné prohřátí lze stanovit z různých diagramů [12]. 

3.4.1   Indukční průběžná pec pro tepelné zpracování řetězů v Řetězárně a.s. 

 Řetěz pro tuto diplomovou práci se tepelně zpracovává ve vertikální průběžné peci s 

indukčním ohřevem. V první sekci je řetěz indukčně kalen a následně zamočen do vody 

s polymerem (POLYQUENCH 500D – do 5%). Pak je v další sekci tohoto zařízení řetěz 

ihned popouštěn rovněž indukčním ohřevem.  

 Na zařízení lze docílit jiných popouštěcích teplot v ohbí i rameni článku. V oblasti 

ohbí článku řetězu je nastaven induktor na 5% (cca 260 °C). V oblasti ramene článku řetězu 

na 49% (cca 320 °). S tím lze záměrně dosáhnout rozdílné tvrdosti v ohbí a rovných ramenech 

článku s výborným dopadem na mechanické vlastnosti řetězu. Tyto teploty se mění vzhledem 

k daným požadavkům zákazníka na vyráběný řetěz. Po popouštění je řetěz opět zchlazen ve 

směsi vody s roztokem SERVITOL (roztok brání atmosférické korozi), i když ne ihned. 

Jednotlivé ohřevy řetězu se provádějí v induktoru, jenž zaručuje dokonalý ohřev na 

požadovanou teplotu každé sekce. Řetěz je během celého procesu tepelného zpracování 

v celku, proto je jeho doprava přes jednotlivé sekce zařízení usnadněna. Rychlost pohybu 

řetězu je různá v závislosti na intenzitě ohřevu a tloušťce řetězu. Schéma indukčního zařízení 

na zušlechťování řetězů je vyobrazeno na obr. 12. 

 

 

Obr. 12  Zařízení k indukčnímu tepelnému zpracování řetězu[10] 
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3.4.2   Induktory 

 Induktor je nejdůležitější částí zařízení pro indukční ohřev. Hlavním jeho úkolem je 

indukovat v ohřívaném předmětu vířivé proudy. Tyto proudy způsobují ohřev předmětu. 

Induktor musí být co nejvíce přizpůsoben tvaru ohřívaného předmětu, jelikož na tom značně 

závisí účinnost indukčního ohřevu. Každý induktor je tedy v zásadě jednoúčelový. 

 Induktor je obvykle zhotoven z dutého měděného vodiče (vinutí), kterým protéká 

chladící voda. Měděný drát se po navinutí bandážuje a impregnuje. Vysušený induktor se pak 

vyzdívá nejčastěji keramickými materiály. I když na složení vyzdívky, která tvoří vnější obal 

induktoru, příliš nezáleží, děláme ji obvykle ze stejné směsi jako vyzdívku vnitřní, aby bylo 

dosáhnuto dokonalého spojení obou vyzdívek. Dlouhé induktory se doporučuje dělat dělené, 

skládající se z několika částí (induktorů) kratších, které se čely přirazí těsně k sobě, propojí do 

série a tak tvoří jeden induktor požadované délky (obr. 13) [12]. 

 

Obr. 13  Hotové dlouhé induktory [12] 

 

 V praxi se však vyskytují složitější tvary induktorů. Podle tvaru lze induktory rozdělit 

do 4 základních skupin: 

 induktory obtáčející předmět z vnějšku 

 induktory příložné k ploše 

 induktory vložené do dutiny 

 induktory přiléhající jen k části ohřívaného předmětu 

 Životnost induktorů, u nichž by se těžké kusy posunovaly po vnitřku induktoru ve 

směru osy, nebo se kutálely přímo po vyzdívce, by byla velmi krátká. Proto se takové kusy 

vedou po kovových vodítkách z nemagnetických nebo žáruvzdorných slitin. Vodítka jsou také 

často chlazeny vodou. K chlazení induktorů se nejčastěji používají měděné trubky, jimiž 

protéká chladící voda. Chladící voda se do trubkových induktorů nejjednodušeji přivádí 
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gumovými hadičkami, které se nasazují na konec trubek. Induktory pro kalení požívají tzv. 

vodní sprchu [23]. 

 Celková sestava induktoru závisí na každém jednotlivém případu ohřevu, jemuž má 

induktor sloužit. Zde má velký vliv poloha kusu v induktoru a s tím související způsob 

pohybu v induktoru. Mohou být tři způsoby dopravy materiálu induktorem. U prvního 

způsobu se kus posouvá ve směru podélné osy induktoru, kde je nezbytně nutné zajistit 

vedení kusu pomocí chlazených vodítek. První způsob nastává, když kus není podpírán 

v induktoru. Jde často o částečný ohřev kusu, který se upne vodorovně, nebo ve svislé poloze 

zasune do induktoru, přičemž se jeho váha zachytí mimo induktor. Takové induktory jsou 

velmi jednoduché, bez vodítek, obal je obvykle keramický [13]. 
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4   TEPLOTNÍ POLE ČLÁNKOVÉHO ŘETĚZU 

 Zvýšené požadavky na jakost tepelně zpracovaného řetězu vyžadují i vyšší 

rovnoměrnost teplotního pole vsázky než u běžných ohřívacích pecí, a sice do 1 K.cm
-1

 

tloušťky [10]. Vyrovnávací fáze ohřevu proto trvá někdy déle, což závisí zejména na 

jmenovitém průměru zpracovávaného řetězu. Různé způsoby zpracování vyžadují i různou 

intenzitu ohřevu a ochlazování, jenž předurčuje mnohé mechanické vlastnosti samotného 

řetězu.  

4.1   Rozložení teplot při indukčním ohřevu 

 Předmětem, jenž je vložen do induktoru, protékají v povrchové vrstvě indukované 

proudy. Dráha těchto indukovaných proudů má určitý činný odpor a proto se ohřívá úměrně 

čtverci místní proudové hustoty. Povrchová vrstva, kterou procházejí indukované proudy je u 

vyšších frekvencí zpravidla velmi tenká, proto se indukční ohřev od ohřevu čistě povrchového 

prakticky skoro neliší. Rozdíl oproti jiným způsobům ohřevu (v peci, v lázni, plamenem aj.) 

je v dosažitelném měrném výkonu. V peci je nutné mít konečnou teplotu ohřívaného 

materiálu [13]. 

 Při rozdílu teplot 800 °C se přenáší sáláním na ohřívaný předmět výkon asi 10 W.cm
-2

 

a tento výkon se s vyrovnáváním teplot postupně snižuje. Rychlejšího ohřevu je dosáhnuto 

v lázní, kde kapalinový styk do značné míry usnadňuje převedení tepla z lázně do předmětu.  

 Při ohřevu plamenem je teplota plamene vyšší než žádaná konečná teplota ohřívaného 

materiálu, a kromě toho se teplo rychleji převádí prouděním žhavého plynu. Ohřívací výkon 

může být až 100 W.cm
-2

. 

 Indukční ohřev umožňuje značně větší výkony. U povrchového kalení se používá 

často výkonu až 1,5 kW.cm
-2

 i více. Konečná teplota při indukčním ohřevu není pevně danou 

hodnotou, jak tomu je v peci nebo v lázni, ale ustálí se při dosažení rovnováhy přiváděného a 

odváděného tepelného výkonu. Rovnováha nastává tehdy, je-li vysokofrekvenční výkon roven 

výkonu odváděného vedením a sáláním. Vysokofrekvenční výkon se s teplotou velmi mění 

následkem změny elektrických vlastností ohřívaného materiálu. Stoupání teploty je závislé na 

převaze přiváděného výkonu nad výkonem odváděným, proto je stoupání zpočátku rychlé. Při 

indukčním ohřevu se však užívá teplot nižších, než by byla konečná teplota, kdyby byl 

vysokofrekvenční výkon přiváděn trvale. Při měrných velkých výkonech je obyčejně převaha 

přívodu tepelné energie nad odvodem tak silná, že by teplota rychle stoupala až na bod tavení. 

Proto se při indukčním ohřevu ohřívá krátce a ohřev je ve vhodném okamžiku přerušen [13]. 

 Teplo se odvádí nejen dovnitř materiálu, ale i do stran a okrajů ohřívané plochy. Tento 

jev způsobuje, že při rovnoměrném ohřevu bývá na krajích ohřívaného tělesa nižší teplota. 

Toto zmenšení ohřevu je tím znatelnější, čím je ohřev pomalejší. Pro rovnoměrnější ohřev, je 

nutné přivádět teplo nerovnoměrně, a to u krajů více než uprostřed, aby se vliv odvádění 

vyrovnal. Tuto kompenzaci lze uskutečnit tvarem induktoru. 

4.2   Povrchový ohřev stálým výkonem 

 Je-li přiváděno na povrch tělesa teplo indukovanými proudy v tenké povrchové vrstvě, 

ohřívá se pouze tato povrchová vrstva. Mezi ohřátou povrchovou vrstvou a studenějším 

vnitřkem vzniká teplotní spád, který způsobuje odvádění tepla dovnitř. Teplota stoupá na 

povrchu i uvnitř hmoty. Matematické odvození je složité, proto zde není uvedeno. Povrchová 

teplota při stálém ohřívacím výkonu stoupá s odmocninou času τ, nejprve rychle, pak 

pomaleji. Množství tepla procházejícího od povrchu je při postupu do hloubky čím dál tím 
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menší, jelikož se ho část spotřebuje na zvyšování teploty. Proto je u povrchu teplotní spád 

odpovídající celému přiváděnému výkonu, avšak do hloubky se tento spád exponenciálně 

zmenšuje [22]. 

4.3   Průběh teplot při povrchovém ohřevu nestálým výkonem 

 Přiváděný měrný výkon v praxi nebývá stálý. Výkon záleží na teplotě ohřívaného 

předmětu, protože se s teplotou mění elektrické vlastnosti ohřívaného materiálu. Při stoupající 

teplotě roste činný odpor a s ním i přiváděný výkon, zůstane-li velikost indukovaného proudu 

nezměněna. Při teplotě kolem Curieova bodu (kolem 760 °C) mizí náhle ferromagnetické 

vlastnosti oceli a přiváděný výkon klesne opět za předpokladu nezměněného proudu. U 

nemagnetických materiálů se mění výkon pouze následkem změny odporu. 

 Jinou příčinou změny přiváděného výkonu jsou ztráty sáláním, které se mohou od 

přiváděného výkonu přímo odečítat. Přiváděný výkon můžeme měnit i úmyslně. 

Nejjednodušší změnou je vypnutí, kde přiváděný výkon klesne náhle na nulu. Lze ho ovšem 

měnit i regulací generátoru. Úplné vypnutí ohřevu je výhodné používat pro vyrovnání velkého 

teplotního spádu [13], [22]. 

4.4   Ohřev v hloubce 

 Při nižších frekvencích nastává indukční ohřev nejen na povrchu, ale i pod povrchem. 

Hloubka, v níž teplo vzniká, se nazývá hloubka vniku (viz. kap. 3). Je ovšem nutné si 

uvědomit, že jde jen o pomyslný pojem. Ve skutečnosti vzniká na povrchu tepla vždy nejvíce 

a teploty do hloubky exponenciálně ubývá. Nejrychlejšího prohřátí dané hmoty lze dosáhnout 

dostatečně nízkou frekvencí, aby bylo možno použít co největšího výkonu bez přehřátí 

povrchu. Výsledkem tohoto kompromisu je tzv. optimální frekvence [13]. 



 

 
23 

5   MECHANICKÉ A PLASTICKÉ VLASTNOSTI ŘETĚZU 

 Řetězy jsou v současné době používány v nejrůznějších oblastech technického využití. 

Podle konstrukce a účelu použití se tyto článkové řetězy rozdělují do několika skupin. Mezi 

nejznámější a nejpoužívanější řetězy patří svařované článkové řetězy, gallovy řetězy, 

pouzdrové řetězy, válečkové řetězy, a další. 

 Vázací řetězy, zpracovávané v této diplomové práci, patří svým způsobem použití do 

skupiny dopravníkových řetězů, které se používají k přemisťování surovin, materiálů nebo 

zboží v různých odvětvích. Vzhledem k bezpečnosti provozu jsou kladeny vysoké nároky na 

mechanické a plastické vlastnosti tohoto řetězu. Proto je nezbytně nutné, aby řetěz po 

konečném tepelném zpracování splňoval přísná kritéria a vlastnosti pro výrobu řetězu 

pevnostní třídy 10 dle požadavků specifikace PAS 1061. 

5.1   Parametry krátkočlánkového řetězu  

 V této diplomové práci se konkrétně tepelně zpracovávají elektricky svařované, 

krátkočlánkové řetězy vyráběné z kruhové oceli, prověřené, co se týče všeobecných podmínek 

odběru dle ČSN EN 818-1 [18] a doplňujících podmínek odběru rovněž pro typovou zkoušku 

a posouzení dle specifikace PAS 1061 [14]. 

 Krátkočlánkové řetězy obsažené v normě ČSN EN 818-1 jsou rozdělený do tříd, které 

se vztahují nejen k pevnosti materiálu, ale i k mechanickým vlastnostem hotového výrobku. 

Každá třída je označena písmenem pro řetěz přesné tolerance nebo číslem pro řetěz střední 

tolerance. Písmeno nebo číslo označuje jmenovité napětí při minimální síle při přetržení. 

Rozdělení do jednotlivých pevnostních tříd je znázorněno v tab. 2. 

 

Tabulka 2  Rozdělení krátkočlánkových řetězů do jednotlivých pevnostních tříd 

dle normy ČSN EN 818-1 [18] 

Třída Jmenovité napětí stanovené při 

minimální síle při přetržení 

(N/mm
2
) Přesná tolerance Střední tolerance 

M 4 400 

P 5 500 

S 6 630 

T 8 800 

V 10 1000 

 

 Mechanické vlastnosti krátkočlánkového řetězu je možno označit jako výhodné pro 

uplatnění v závěsném řetězu. Jde především o vysokou ohebnost a pružnost, kterou řetězu 

dává krátká rozteč, u nichž je poměr jmenovité rozteče k jmenovité tloušťce 3:1 (viz obr. 14). 

Rozsah jmenovité tloušťky, rozteč a šířky krátkočlánkového řetězu jsou specifikované v 

PAS 1061, jež znázorňuje tab. 3 a v ČSN EN 818-1. Pokud je potřeba doplnit tabulku o další 

jmenovité tloušťky, jsou v příloze normy ČSN EN 818-1 [18]. 
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Obr. 14  Základní rozměry krátkočlánkového řetězu [10]  

 

Tabulka 3  Parametry krátkočlánkových řetězů [18] 

Jmenovitá 

tloušťka 

dn 

(mm) 

Rozteč 

(mm) 

Vnitřní 

šířka 

(mm) 

Vnější 

šířka 

(mm) 

Hmotnost 

p 
Mezní 

úchylka 

b1 

min. 

b2 

max. 
(kg.m

-1
) 

4 12 ± 0,4 5,2 14,8 0,3 

5 15 ± 0,5 6,5 18,5 0,5 

6 18 ± 0,5 7,8 22,2 0,8 

7 21 ± 0,6 9,1 25,9 1,1 

8 24 ± 0,7 10,4 29,6 1,5 

10 30 ± 0,9 13,0 37,0 2,3 

13 39 ± 1,2 16,9 48,1 3,9 

16 48 ± 1,4 20,8 59,2 5,8 

18 54 ± 1,6 23,4 66,6 7,4 

19 57 ± 1,7 24,7 70,3 8,1 

20 60 ± 1,8 26,0 74,0 9,0 

22 66 ± 2,0 28,6 81,4 11 

 Na pružnosti a současně na vysoké schopnosti absorbovat energii trvalou deformací 

při rázu (přetížení) se značně podílí sám o sobě již geometrický tvar „krátkého“ článku a 

materiál použitý k jeho výrobě. Každý článek tvoří totiž uzavřený rám, jehož nejpružnější a 

plasticky snadno deformovatelnou část tvoří ohbí (viz. obr. 15). 
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Obr. 15  Schéma působení napětí v článku řetězu [15] 

5.2   Požadavky dle směrnice PAS 1061 na řetězy pevnostní třídy 10 

 Pro účely specifikace všech požadavků kladených na pevnostní třídu 10 byla mezi 

zákazníky a výrobci přijata veřejně dostupná specifikace PAS 1061. V současné době se touto 

směrnicí řídí většina výrobců řetězů třídy 10. PAS 1061 je velmi přísná směrnice, která v sobě 

zahrnuje velmi obtížně splnitelné požadavky, které s obtížemi dodržují i přední světoví 

výrobci řetězů. Požadované vlastnosti dle této směrnice jsou uvedeny níže. 

5.2.1   Pevnost 

 Minimální hodnota pevnosti řetězu třídy 10 je 1000 MPa. Jelikož pevnost řetězu je 

dána odolností materiálu vůči složenému namáhání v tahu, tlaku a střihu atd., musí být 

výchozí hodnota pevnosti zušlechtěného výchozího materiálu zjištěná tahovou zkouškou 

minimálně 1,42x vyšší, tzn. 1420 MPa. Minimální nosnost a lomová síla řetězu pevnostní 

třídy 10 v závislosti na jeho jmenovité tloušťce jsou pak stanoveny výpočtem a tabelovány v 

PAS 1061 (tab. 4) [14]. 

5.2.2   Nárazová práce 

 ISO-V vzorky se odebírají dle normy ČSN ISO 148-1 z nesvařených ramen článků 

řetězů a musí vykazovat jako střední hodnotu ze tří zkoušek nárazovou práci přinejmenším 

42 J při teplotě minimálně -20 °C. Žádná z jednotlivých hodnot nárazové práce nesmí být 

menší než 28 J (70 %) [14]. 
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Tabulka 4  Zkušební hodnoty a nosnosti řetězů třídy 10 dle PAS 1061 [14] 

Jmenovité tloušťky 

dn 

(mm) 

Nosnost 

WLL 

(t) 

Zkušební síla při výrobě 

MPF 

(kN) 

Lomová síla 

BFmin 

(kN) 

Průhyb 

fmin 

(mm) 

4,0 0,63 15,7 25,1 3,2 

5,0 1,0 24,5 39,3 4,0 

6,0 1,4 35,3 56,5 4,8 

7,0 1,9 48,1 77,0 5,6 

8,0 2,5 62,8 101,0 6,4 

10,0 4,0 98,2 157,0 8,0 

13,0 6,7 166,0 265,0 10,0 

16,0 10,0 251,0 402,0 13,0 

18,0 12,5 318,0 509,0 14,0 

19,0 14,0 354,0 567,0 15,0 

20,0 16,0 393,0 628,0 16,0 

22,0 19,0 475,0 760,0 18,0 

23,0 20,0 519,0 831,0 18,0 

26,0 26,5 664,0 106,0 21,0 

5.2.3   Únavová odolnost při kmitavém napětí 

 Únavová odolnost při kmitavém napětí se zkouší při zkušební frekvenci do 25 Hz, při 

dolním a horním zatížení daném jmenovitou tloušťkou řetězu, to je horním zatížení, které je 

rovno 1,5 násobné hodnotě nosnosti podle tab. 4 a dolním zatížení, které musí být menší, 

nebo rovno 3 kN, musí každý vzorek snést přinejmenším 20 000 kmitů bez zlomu [14]. 

5.2.4   Ohybová houževnatost 

 Tři jednotlivé články řetězu musí být podrobeny plynulé ohybové zkoušce a každý 

jednotlivý článek musí být prohnut o hodnotu  f  podle tab. 4 tak, jak znázorňuje obr. 16. 

Zkoušený článek musí vydržet bez mechanického porušení tento průhyb f  [14]. 
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Obr. 16  Průběh ohybové zkoušky s průhybem „f“ [14] 

5.2.5   Odolnost vůči korozi 

 Relativní odolnost proti korozi způsobené korozním praskáním pod napětím 

(vodíkovým zkřehnutím) je nutno prokázat zkouškou na odolnost proti korozi. Vzorek řetězu 

(minimálně 5 článků) po zatížení výrobní zkušební silou musí být po dobu 500 hodin ponořen 

do vodného roztoku thiokyanátu. Po ukončení této zkoušky se kontroluje zkušební kus řetězu 

pomocí elektromagnetické kontroly trhlinek co do jejich výskytu [14]. 

5.2.6   Tepelná stabilita materiálu 

 Dodatečně je nutno prověřit chování materiálu při použití s ohledem na vliv tepla. K 

tomuto musí být provedeno po jedné zkoušce tahem za zpracovávanou tavbu materiálu při 

různých teplotách (200
o
C, 250

o
C, 300

o
C, 350

o
C po jedné hodině výdrži na teplotě následuje 

chlazení na vzduchu). Získané výsledky poté musí vyhovovat požadovaným hodnotám pro 

lomovou sílu a tažnost [14]. 

5.3   Požadavky na ocel pro výrobu řetězů pevnostní třídy 10 

 Na ocel pro výrobu vysokopevnostních krátkočlánkových řetězu třídy 10 jsou kladené 

velmi náročné požadavky, a proto je velmi obtížné tuto ocel vyrobit. Přední světoví výrobci se 

zaměřili hlavně na chemické složení řetězových ocelí a jejich modifikace tak, aby splnily 

všechny dané požadavky. Dalším důležitým aspektem je také způsob výroby a válcování 

řetězové oceli, jež by měl vést ke zlepšení mechanických vlastností. 

 Konkrétní požadavky na ocel vyplývají z požadavků na konečné vlastnosti 

vyrobeného řetězu pevnostní třídy 10, jež jsou stanoveny ve veřejně dostupné směrnici PAS 

1061. Nároky na jakost oceli a požadované mechanické a plastické vlastnosti jsou velmi 

přísné a v mnoha směrech i vzájemně protichůdné. 
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 Požadavky na ocel vyplývající ze směrnice PAS 1061 [14]: 

 pevnost (Rm ≥ 1420 MPa) po zušlechtění (kalení a popouštění na teplotu  

380 °C), 

 nárazová práce po zušlechtění při zkušebních teplotách -20 a -40 °C větší než 

42 J, 

 ocel musí být svařitelná odporovým svařováním natupo s a bez odtavení 

 ocel musí odolávat specifickým vlivům (koroze, únava,…) 

 ocel musí mít výbornou mikročistotu a povrchovou kvalitu 

5.3.1   Ocel pro výrobu krátkočlánkových řetězů 

 Oceli pro výrobu vysokopevnostních řetězů je možno řadit do skupiny 

nízkolegovaných vysokopevných ocelí s charakteristickou vysokou mezí kluzu a mezi 

pevnosti v přírodním stavu, tedy po válcování. Tyto oceli jsou vhodné k stykovému svařování 

odtavením (natupo). Pro výrobu krátkočlánkových řetězu pevnostní třídy 10 se mezi předními 

výrobci řetězů ujala ocel 23MnNiMoCr5-4, která je specifikovaná v normě DIN 17115 [19]. 

Tato konvenčně vyráběná ocel však nesplňuje v plném rozsahu podmínky, které požaduje 

směrnice PAS 1061, a proto se jednotliví výrobci ubírají směrem chemických modifikací této 

oceli a úpravou válcovacích podmínek [27]. 

5.3.2   Vlastnosti oceli 23MnNiMoCr5-4 

 Tato ocel je nízkolegovaná ocel s obsahem uhlíku cca 0,23 hmot. % s hlavními 

legujícími prvky na bázi manganu, niklu, molybdenu a chromu. Její chemické složení a 

základní vlastnosti jsou charakterizované v normě DIN 17115 (rozsah chemického složení viz 

tab. 5) [19]. 

 

Tabulka 5  Rozsah chemického složení oceli 23MnNiMoCr5-4 dle DIN 17115 [19] 

 

Rozsah chemického složení (hmot. %) 

C Si Mn P S Al Cr Cu Mo Ni N 

min. 0,20  1,10   0,02 0,40  0,50 0,90  

max. 0,26 0,25 1,40 0,02 0,02 0,05 0,60 0,25 0,60 1,10 0,01 

Součet hmotnostních podílů fosforu a síry může být maximálně 0,035 %. 

 

 Minimální mechanické vlastnosti oceli 23MnNiMoCr5-4 po zušlechtění jsou rovněž 

uvedeny v normě DIN 17115 (tab. 6) [19]. 
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Tabulka 6  Minimální mechanické vlastnosti oceli 23MnNiMoCr5-4 po zušlechtění [19] 

Ocel 

Minimální mechanické vlastnosti po zušlechtění 

Re (MPa) Rm (MPa) A (%) Z (%) KV (J) 

23MnNiMoCr5-

4 
980 1180 10 50 40 

 

 Tato ocel má v dodávaném válcovaném stavu strukturu složenou z bainitu 

s minimálním množstvím feritu. Bainitická fáze je v podobě dolního bainitu. Množství těchto 

fází závisí na způsobu ochlazování během tepelného zpracování. V mikrostruktuře jsou po 

válcování patrné výrazné segregační čáry (obr. 17). Po zušlechtění této oceli (kalení a 

popouštění) je výsledná mikrostruktura tvořená především jemnozrnným martenzitem  

(obr. 18) [10]. 

 

  

Obr. 17  Ocel 23MnNiMoCr5-4 po 

válcování, zv. 100x [10] 

Obr. 18  Ocel 23MnNiMoCr5-4 po 

zušlechtění, zv. 100x [10] 

 

5.3.3   Vliv hlavních legujících prvků oceli 23MnNiMoCr5-4 

 Pro pochopení a zkoumání řetězových ocelí je vhodné znát základní prvky (legury) a 

jejich pozitivní či negativní vliv na výsledné mechanické a plastické vlastnosti 

vysokopevných ocelí a z nich vyráběných řetězů. 

Uhlík 

 Uhlík se značnou mírou podílí na zvýšení pevnosti oceli. S rostoucím obsahem uhlíku 

roste mez kluzu, pevnost a také prokalitelnost, na druhou stranu klesá tažnost, svařitelnost a 

houževnatost. Při zvyšování obsahu uhlíku až do eutektoidního bodu způsobuje opoždění 

bainitické a perlitické přeměny [15], [4].
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Mangan 

 Mangan má větší afinitu k síře než železo proto se většina síry váže právě na mangan a 

vytváří sulfidy MnS. Tím se snižuje sklon ke křehkosti za tepla. Přítomnost manganu 

v ocelích zvětšuje mez kluzu i pevnost v tahu v substitučním tuhém roztoku. Mangan spolu 

s železem vytváří v rozmezí teplot 250 – 500 °C karbonitridy (FeMn)3CN, které příznivě 

působí deformačně zpevňujícím účinkem. Zpevnění manganem nezhoršuje plasticitu, zlepšuje 

tvářitelnost oceli za studena, zvětšuje odolnost oceli proti opotřebení, zvětšuje součinitel 

teplotní roztažnosti a zmenšuje tepelnou vodivost [15], [4], [21]. 

Nikl 

 Nikl je úplně rozpuštěn v základní matrici. Rozšiřuje oblast austenitu, což je důležité 

při zušlechťování oceli, kde je nezbytné, aby co největší množství austenitu bylo zakaleno na 

martenzit. Nikl zvyšuje houževnatost zejména při záporných teplotách a zlepšuje 

prokalitelnost. Zvyšuje však nebezpečí vzniku zbytkového austenitu a snižuje maximální 

dosažitelnou tvrdost po kalení [15], [20]. 

Chrom 

 Chrom je feritotvorný prvek. Zvyšuje deformační odpory a snižuje tvařitelnost. Chrom 

tvoří karbidy, které zvyšují odolnost proti opotřebení. Typ karbidů tvořících se v chromových 

ocelích závisí na obsahu chromu a uhlíku. U nízkolegovaných ocelí na zušlechťování se 

obyčejně využívá vlivu chromu na zvýšení prokalitelnosti. Chrom výrazně zvyšuje tvrdost a 

otěruvzdornost a odolnost proti korozi [20], [3]. 

Molybden 

 Molybden je feritotvorný. Část molybdenu se rozpouští ve feritu, což zvyšuje tvrdost 

oceli a část tvoří karbidy. Oba tyto vlivy jsou důležité. Poměrně prospěšná je i tvorba 

komplexních karbidonitridů, jenž vytváří účinné překážky v pohybu dislokací. Velmi dobře 

zvyšuje prokalitelnost a téměř úplně odstraňuje nebezpečí zkřehnutí oceli při popouštění na 

300 °C i popouštěcí křehkost. Zjemňuje zrno, zvyšuje odolnost proti popouštění [21],[4]. 
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6   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 V této části diplomové práce je představen uskutečněný experiment zkoumající vliv 

intenzity ohřevu během tepelného zpracování na konečné mechanické a plastické vlastnosti 

krátkočlánkových vysokopevnostních řetězů třídy 10. Vyhodnocení se zabývá rozborem a 

porovnáním mechanických a plastických vlastností s ohledem na tyto rozdílné intenzity 

ohřevu. 

 Samotné termovizní měření probíhalo v areálu společnosti Řetězárna a.s. (člen 

skupiny Třinecké Železárny – Moravia Steel). Měření bylo provedeno v rámci vývoje 

vysokopevnostních řetězů třídy 10 na povrchu řetězů indukčně ohřátých induktorem na 

vstupu do  kalicí lázně a na výstupu z induktorů popouštění na provozní zušlechťovací lince, 

která je znázorněna na obr. 12 v 3. kapitole. 

6.1   Termovizní měření 

 Účelem měření na provozní zušlechťovací lince bylo zachycení povrchové teploty  

6 vzorků při vstupu do kalicí lázně (výstup z induktoru) a při výstupu z induktoru ohřívající 

řetěz na teplotu popouštění. Rychlost pohybu řetězu v skrz zušlechťovací linku byla 

2,15 m.min
-1

. Jednalo se tedy o zobrazení teplotních polí ramen a ohbí článků řetězů a 

případný vliv změny teploty na kvalitu výrobku, tedy jeho mechanické a plastické vlastnosti. 

Vyhodnocení výsledků termovizních kamer bylo zpracováno softwarem FLIR Researcher. 

 Měřicí technikou na vstupu do kalicí lázně byla přenosná infračervená kamera FLIR 

Systems SC660 s rozlišením detektoru 640x480 pixelů. 

 Měřicí technikou na výstupu z induktoru popouštění byla stacionární infračervená 

kamera FLIR Systems SC325 s rozlišením detektoru 320x240 pixelů. 

6.1.1   Vlastní měření 

 Měření proběhlo na řetězech o rozměru 13 x 39 mm z oceli 23MnNiMoCr5-4 při 6-ti 

různých nastavení indukčního ohřevu podle tab. 7. 

 

Tabulka 7  Nastavení induktorů 

č. měření 

nastavení induktorů 

K1 K2 K3 

1 56% 5% 42% 

2 56% 5% 30% 

3 56% 5% 50% 

4 56% 5% 61% 

5 50% 5% 61% 

6 48% 5% 61% 
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 U měření 1,2,3 a 4 bylo zadáno stabilní nastavení induktoru ohřívající řetěz před 

kalením (K1) a měnila se pouze frekvence induktorů ohřívající řetěz na teplotu popouštění 

(K3). U měření 5 a 6 pak došlo jen ke změně frekvence induktorů K1. 

6.1.2   Měřící místa 

 V rámci experimentu byly vytvořeny dvě měřící místa. První měřící místo č. 1 bylo 

zřízeno při výstupu z induktoru ohřívající řetěz před kalením, tedy před vstupem řetězu do 

kalicí lázně (obr. č. 19 a č. 20) 

 

 

Obr. 19  Měřící místo č. 1: Měření vzorků řetězů při výstupu z induktoru  

kamerou FLIR SC660 

 

 

Obr. 20  Měřicí místo č. 1: Měření vzorků řetězů při výstupu 

z induktoru – celkový pohled 
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 Druhé místo měření bylo umístěno při výstupu z induktoru, který ohřívá řetěz na 

teplotu popouštění (obr. č. 21 a č. 22), dále označeno jako měřicí místo č. 2. 

 

 

Obr. 21  Měřicí místo č. 2: Měření řetězu za kalicí  

lázní - výstup z druhého induktoru 

 

 

Obr. 22  Měřicí místo č. 2: Za kalicí lázní – celkový pohled 
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 Pro obě měřicí místa byly použity shodné parametry měření objektů, a to: 

 emisivita 0,85 

 zdánlivě se odrážející teplota 20°C 

 atmosférická teplota 19°C 

 relativní vlhkost 35% 

 vzdálenost měřeného objektu 1m 

6.1.3   Měřící místo č. 1 

 Při prvotním vyhodnocení měření řetězu při výstupu z induktoru byly použity tři 

měřicí funkce oblastí se zobrazováním maximálních hodnot teploty (obr. č. 23). Na obr. č. 24 

pak lze vidět reálný obraz snímaného řetězu.  

 Měřící oblasti byly umístěny tak, aby zachycovaly prvotní výstup řetězu z induktorů 

skrze štěrbinu v krytu (oblast Ar1), dále celkový řetěz vystupující z ochranného krytu řetězu 

(oblast Ar2) a nakonec poslední část řetězu před vstupem do kalicí lázně (oblast Ar3). Rozdíly 

maximálních hodnot teplot oblastí č. 1 a č. 3 (časový interval, dle rychlosti pohybu řetězu, při 

přesunu oka od oblasti Ar1 do oblasti Ar3 odpovídá 6s) jsou cca 15°C – ochlazování řetězů 

před vstupem do kalicí lázně. Jednotlivé měřící oblasti jsou znázorněny na obr. 23. 

 

 

Obr. 23  Umístění měřících funkcí se zobrazením maximálních hodnot teploty  

při prvotním vyhodnocování sekvencí záznamů měřicího místa č. 1 
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1  

Obr. 24  Reálný obraz snímaného řetězu 

 

 V oblasti prvních měřících funkcí Ar2 a Ar3 pak bylo v dalším stupni zpracování 

stanoveno rozložení teplot na ohbí v místě styku dvou článků (El1), nesvařeném rameni (El2) 

a na svařeném rameni (El3) (obr. č. 25). 

 

 

Obr. 25  Specifikace míst vyhodnocení teplot na povrchu článků pomocí  

měřící funkce elipsy El1, El2, El3 

6.1.3.1   Měření na místě č. 1 

 První měřící místo č. 1 bylo před vstupem řetězu do kalicí lázně. Měření č. 1 probíhalo 

při nastavení zušlechťovací linky (induktoru K1) podle tab. 7. Následující termogram na  

obr. 26) prezentuje jeden vzorový snímek ze všech provedených sekvencí, jako ukázku 
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záznamů jednotlivých vzorků měřicího místa č. 1. Termogramy měření č. 2, 3, 4, 5 a 6 jsou 

v příloze diplomové práce. 

 

 

Obr. 26  Termogram měřeni č. 1 na měřícím místě č. 1 

6.1.4   Měřící místo č. 2 

 Druhé měřící místo se vyskytovalo na výstupu z induktoru, který ohřívá řetěz na 

teplotu popouštění. Při tomto snímání byly prvotně použity dvě měřicí funkce oblastí Ar1 a 

Ar2 se zobrazováním maximálních hodnot teploty (obr. č. 27). Na obr. č. 28 pak lze vidět 

reálný obraz snímaného řetězu. 

 

 

Obr. 27  Umístění měřicích funkcí Ar1 a Ar2 měřícího místa č. 2 
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Obr. č. 28  Reálný obraz snímaného řetězu 

 

 Měřící oblasti byly umístěny tak, aby zachycovaly první dva články řetězu 

vystupujícího z induktoru (oblast Ar1) a článek řetězu při výstupu z induktoru (oblast Ar2) a 

byly zde stanovovány hlavně rozdíly maximálních hodnot teplot oblastí č. 1 a č. 2. Rozdíly 

maximálních hodnot teploty oblastí č. 1 a č. 2 (časový interval, dle rychlosti pohybu řetězu, 

při přesunu oka od oblasti č. 1 do oblasti č. 2 odpovídá času 11s) jsou cca od 35°C až do 

50°C, podle typu vzorku řetězu, tedy nastavení induktoru, a vlivu ochlazování řetězů okolním 

proudícím prostředím. 

 V další fázi zpracování bylo opět stanoveno rozložení teplot na svařeném rameni, 

nesvařeném rameni a na ohbí článku řetězu (obr. 29). 

 

 

Obr. č. 29  Specifikace míst dalšího vyhodnocení teplot na povrchu článků  

měřicího místa č. 2 
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6.1.4.1   Měření na místě č. 2 

 Následující termogram (obr. 30) prezentuje jeden vzorový snímek měření č. 1 ze 

všech provedených sekvencí, jako ukázky záznamů jednotlivých vzorků měřicího místa č. 2, 

ohbí (El1), nesvařeného ramene (El2) a svařeného ramene (El3) článku řetězu. Termogramy 

měření č. 2, 3, 4, 5, a 6 jsou v příloze diplomové práce. 

 
 

  

Obr. 30  Termogram měřeni č. 1 na měřícím místě č. 2 

 

 Teplotní profily u jednotlivých měření jsou v této práci znázorněny termogramy (tedy 

vždy jedním vzorovým snímkem pro každou  provedenou sekvenci), přičemž pozornost byla 

při jejich zpracovávání zaměřena na rozložení teplot na ohbí, nesvařeném rameni a na 

svařeném rameni článku řetězu. Souhrn výsledků uvedených v termogramech je pak shrnut 

v tabulce č. 8 níže. 

Tabulka 8  Souhrn výsledků naměřených teplot 

č. měření 

Teploty povrchu článků po 

ohřevu induktory K1 (°C) 

Teploty povrchu článků po 

ohřevu induktory K2 a K3 (°C) 

El1 El2 El3 El1 El2 El3 

max max max max max max 

1 1014 918 889 284 347 336 

2 1014 914 894 215 254 246 

3 1016 902 918 313 344 392 

4 1010 882 913 384 487 466 

5 944 839 853 374 490 461 

6 902 828 808 382 485 473 
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 Z výsledků analýz je patrné, že rozložení teplot na rameni článků, které se analyzovalo 

pomocí eliptických měřicích funkcí termokamery, bylo nehomogenní, když pro stejné 

nastavení induktorů K1 se teplota lišila v rozsahu cca 0 – 40 °C, u ohřevu induktory K3 pak 

cca 0 – 10 °C. Pro identifikaci skutečné teploty ohřevu se zdá být vhodný údaj o maximální 

teplotě na povrchu analyzované oblasti. 

 V rámci měření pak došlo také na srovnávání teplot naměřených termokamerou a 

stávajícím bezkontaktním měřením provozním pyrometrem. Při snižování frekvence 

induktorů ohřívající řetěz před kalením (K1), tedy při snižování teploty „kalení“ u měření č. 5 

a č. 6 byla zaznamenána skutečnost, že zatímco termokamera zachytila tuto změnu okamžitě, 

tak provozní pyrometr toto snížení teploty zaregistroval se  zpožděním a velmi nepřesně. 

6.2   Vyhodnocení mechanických a plastických vlastností řetězu 

 Tato část diplomové práce se zabývá rozborem a porovnáním mechanických a 

plastických vlastností všech 6 vzorků řetězů, které byly tepelně zpracovávány při rozdílném 

nastavení frekvence induktorů podle tab. 7. 

 Všechny vzorky řetězů byly po tepelném zpracování podrobeny zkoušce tahem za 

okolní teploty. Z důvodu obtížnosti vyrobení vzorků pro tahovou zkoušku z vyrobených 

řetězů, byly celé řetězy zkoušeny tahovou zkouškou za okolní teploty dle směrnice PAS 1061 

[14]. Všechny vzorky byly také odzkoušeny Charpyho zkouškou rázem v ohybu dle normy 

ČSN ISO 148-1 [26]. 

6.2.1   Hodnocení tahové zkoušky řetězu za okolní teploty 

 Zkouška tahem za okolní teploty byla provedena na všech šesti vzorcích. Provedení 

tahové zkoušky ze zušlechtěných řetězů je umožněno na speciálním trhacím stroji pro upnutí 

části celého řetězu.  

 Zkouška byla provedena v Řetězárně a.s. Jelikož se jedná o tahové zatížení celých 

článku vyrobeného řetězu, hodnoty mechanických vlastností z této zkoušky neodpovídají 

zcela mechanickým vlastnostem materiálu, jenž je určen pro jejich výrobu. Protože je ocel 

během zkoušky namáhána složeným tahovým, tlakovým a střihovým zatížením (viz také obr. 

15) jsou výsledné mechanické vlastnosti nižší než by bylo u zkoušky tahem na standardních 

vzorcích. Zkouška tahem za okolní teploty vyrobených řetězů se provádí v souladu se 

směrnicí PAS 1061 [14]. Výsledné hodnoty meze pevnosti a tažnosti jsou uvedeny v tab. 9. 
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Tabulka 9  Mechanické vlastnosti řetězu zušlechtěného na třídu 10 

Vzorek č. 

Rm A 

(MPa) (%) 

1 1142 25 

2 1277 26 

3 1092 27 

4 1031 25 

5 1056 27 

6 1043 26 

 

 Z vyhodnocení výsledků pevnosti je zřejmé, že všechny vzorky řetězů splňují 

pevnostní požadavky dle PAS 1061. Pro tahovou zkoušku celého řetězu vyplývající ze 

směrnice PAS 1061 je požadavek na pevnost pro třídu 10 minimálně 1000 MPa. Je patrné, že 

všechny vzorky 1 až 6 splnily tento požadavek. Hodnoty pevnosti řetězů po zušlechtění jsou 

zobrazeny v grafu na obr. 31. U vzorku č. 2 je viditelná větší pevnost, jelikož v rámci 

experimentu byl tepelně zpracováván řetěz pevnostní třídy 12, jenž má podle výkladu výrobců 

nárůst nosnosti oproti třídě 8 o cca 50%. 
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Obr. 31 Graf hodnot pevností řetězů po zušlechtění 

 

 Pro odhad pevnosti materiálu byl stanoven koeficient, který udává násobek minimální 

požadované pevnosti výchozího materiálu. Hodnota koeficientu je 1,42. Kupříkladu pro 
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vzorek 6 s pevností řetězu 1043 MPa je předpokládaná pevnost oceli 1481 MPa. Po ukončení 

tahové zkoušky měly všechny vzorky vyhovující tažnost (obr. 32), jenž je podle PAS 1061 u 

přírodně černých řetězů přinejmenším 25 %, při jiných stavech povrchu alespoň 20 %.  
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Obr. 32  Graf hodnot tažnosti řetězů po zušlechtění 

6.2.2   Hodnocení Charpyho zkoušky rázem v ohybu 

 Zkouška rázem v ohybu byla prováděná opět na všech vzorcích zušlechtěných řetězů. 

Jedná se o zkoušku rázem v ohybu podle Charpyho. Z řetězů byly odebrány vzorky vždy 

ze svařeného a nesvařeného ramene. Zkouška probíhala za teploty vzorků -40 °C. Výsledné 

hodnoty nárazové práce všech odzkoušených vzorků jsou zobrazené v tab. 10. Rozdíl 

v hodnotách nárazové práce svarového spoje a ramene bez svaru je patrný. Rameno bez svaru 

má ve většině případů příznivější hodnoty než svarový spoj.  

 Zkušební vzorky mají své konstantní rozměry, jejichž velikost je daná normou ČSN 

ISO 148-1 [26]. Jednotlivá zkušební tělesa (ISO-V vzorky) jsou odebrána z vyrobeného 

řetězu. Vzorky pro zkoušku rázem v ohybu jsou odebrány z jednotlivých článků řetězu podle 

obr. 33. 

 

Obr. 33  Odběr zkušebního tělesa pro zkoušku rázem v ohybu dle Charpyho 

Tabulka 10  Hodnoty nárazové práce při teplotě -40 °C 
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Nárazová práce KV při -40 °C (J) - vzorek 10x7,5x55 mm 

Vzorek 

Řetězy - rameno nesvařené Řetězy - rameno svařené 

1 2 3 průměr 1 2 3 průměr 

1 26,4 24,7 24,6 25,0 10,1 21,0 28,2 26,0 

2 29,7 28,8 28,0 29,0 11,1 31,0 29,0 24,0 

3 26,8 29,6 36,9 31,0 11,4 26,3 22,9 20,0 

4 50,8 46,0 44,8 47,0 13,6 26,3 17,6 19,0 

5 43,6 63,0 51,1 53,0 52,7 25,8 16,4 32,0 

6 43,8 40,7 46,6 44,0 52,9 27,5 18,9 33,0 

 

 ISO-V vzorky se odebírají dle normy ČSN ISO 148-1 z nesvařených ramen článků 

řetězů a musí podle PAS 1061 vykazovat jako střední hodnotu ze tří zkoušek nárazovou práci 

přinejmenším 42 J při teplotě minimálně -20 °C. Vzorky byly o rozměrech 10x7,5x55 mm, 

proto je nárazová práce (tab. 10) přepočtena na standardní ISO-V vzorky dle normy ČSN ISO 

148-1 [26], tedy o rozměrech 10x10x55 mm. Přepočtené hodnoty nárazové práce nesvářených 

ramen jsou v tab. 11. 

 

Tabulka 11  Přepočtená nárazová práce řetězů 

Vzorek 

Nárazová práce KV při -40°C (J)- vzorek 10x10x55 

průměr rameno přepočet 

1 25 34 

2 29 38 

3 31 42 

4 47 63 

5 53 70 

6 44 58 

 

 Graf poukazující na přepočtené hodnoty nárazové práce představuje obr. č. 34. 

Minimální požadovaná průměrná nárazová práce dle směrnice PAS 1061 je 42 J při teplotě 

minimálně -20 °C. Zkouška byla prováděna při teplotě -40 °C, tudíž hodnoty nárazové práce 

budou dle předpokladu nižší, než by tomu bylo při teplotě -20 °C. 
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Obr. 34 Graf přepočtených hodnot nárazové práce při teplotě -40 °C 

 

 Z výsledků podle obr. 34 je viditelné nedosažení minimální požadované průměrné 

hodnoty nárazové práce u vzorku č. 1 a č. 2. Přesto již některé dílčí vzorky tuto hranici 

překročily. U vzorků č. 4, 5 a 6 je patrný příznivý trend zlepšení celkové houževnatosti 

vlivem vyšší frekvence induktoru ohřívající řetěz na teplotu popouštění (K3) a nižší frekvence 

induktoru (K1) ohřívající řetěz na teplotu kalení. 

6.3   Hodnocení mikrostruktury 

 Vzorky pro mikroskopické hodnocení byly opět odebrány z vyrobených zušlechtěných 

řetězů. Broušení a leštění jednotlivých vzorků bylo provedeno dle standardního 

metalografického postupu. Leptání povrchu pro mikroskopické hodnocení bylo provedeno 

leptadlem NITAL 2%, což je směs 98% etylalkoholu a 2% kyseliny dusičné (HNO3). 

 

 

Obr. 35  Místa příčných výbrusů pro hodnocení  

mikrostruktury 

 Pro metalografické hodnocení byly připraveny příčné výbrusy z míst č. 1, 2 a 3 článku 

řetězů (viz. obr. 35) pro všechny vzorky řetězů. Na příčném řezu bylo provedeno hodnocení 

mikrostruktury středu a povrchu řetězu při zvětšení 1000x. Snímky mikrostruktury 

z nastavení č. 2, 3, 4, 5 a 6 jsou v příloze diplomové práce. 
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Obr. 36  Vzorek z místa č. 1 - povrch řetězu Obr. 37  Vzorek z místa č. 1 - střed řetězu 

  

Obr. 38  Vzorek z místa č. 2 - povrch řetězu Obr. 39  Vzorek z místa č. 2 - střed řetězu 
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Obr. 40  Vzorek z místa č. 3 - povrch řetězu Obr. 41  Vzorek z místa č. 3 - střed řetězu 

  

 Metalografický rozbor nalezl na většině mikrostruktury vzorků z různých míst článku 

z nastavení č. 1 bloky martenzitu se stopami karbidu, což odpovídá teplotě popouštění. Hrubší 

jehlice martenzitu byly pak nalezeny v ohbí, kde je kontakt dvou článků – vyšší kalící teplota 

(obr. 38 a 39), tak i ve středu nesvařeného ramene, kde byla, jak již bylo zmíněno, naměřená 

teplota kalení nepatrně vyšší (obr. 36 a 37). Na obr. 40 a 41 je viditelná jemnější struktura, 

v důsledku nižší teploty kalení v okolí svaru. Velikost zrna 9, 10 (tedy na jemné zrno) ukazuje 

na charakter materiálu (legování prvky zrno zjemňující) a zvolenou technologii válcování. 

 Metalografickým rozborem nastavení č. 2 byla zjištěna přítomnost hrubých jehlic 

martenzitu uspořádaných do bloků. Tento typ mikrostruktury se výrazně nelišil v jednotlivých 

místech odběru vzorků. To, že nebyla zaznamenána přítomnost karbidů, je známkou nízké 

teploty popouštění. Zajímavá je přítomnost světlých a tmavých míst v ohbí a svařeném 

ramenu. 

 U nastavení č. 3 byla u všech vzorků zjištěna přítomnost nevýrazných bloků 

martenzitu se stopami karbidu. Je patrné, že při této teplotě popouštění již v této struktuře 

začínají precipitovat karbidy. Na vzorku ze svaru byla opět přítomná oblast, ve které se 

střídaly světlé a tmavé místa. 

 Při rozboru nastavení č. 4 byla v nesvařeném rameni a ohbí zjištěna přítomnost 

výrazných bloků martenzitu majícího hrubé jehlice. Naproti tomu v rameně se svarem byl 

drobnější martenzit, avšak byla zde zaznamenána oblast s primárními zrny, což nasvědčuje 

nedostatečnému prokalení tohoto místa. Tato skutečnost může být příčinou nízké nárazové 

práce v tomto místě. Vyprecipitované karbidy již byly stabilní součástí mikrostruktury. 

 Metalografickým rozborem nastavení č. 5 byly nalezeny u všech vzorků velmi drobné 

bloky martenzitu s nevýraznými jehlicemi. V mikrostruktuře byly dále nalezeny rovnoměrně 

rozmístěné vyprecipitované karbidy. 

 Metalografickým rozborem nastavení č. 6 byly nalezeny u všech vzorků nevýrazné 

bloky martenzitu s výskytem velkých shluků vyprecipitovaných karbidů v mezidendritických 

prostorech. 
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7   ZÁVĚR 

 Cílem tohoto experimentálního zkoušení bylo zachycení a vyhodnocení povrchových 

teplot vzorků řetězů u šesti měření lišících se nastavením induktorů na zušlechťovací lince 

v Řetězárně a.s. Výsledky této práce pak budou přínosem pro zjištění skutečných teplot na 

povrchu článků a pro stanovení technologie výroby vysokopevnostních řetězů třídy 10. 

 Závěrem lze říci, že velmi malý zásah do nastavení induktorů indukční pece má 

významný vliv na teploty řetězů a teplotní poměry ramen jednotlivých článků řetězů nejen 

v místech svarů. Těžko lze stanovit, zda je to způsobeno vlivem umístění řetězu v induktoru či 

vlivem jiným. V každém případě si myslím, že tuto skutečnost provedená měření naznačila, 

což je zřejmé i z detekovaného rozkmitu maximálních teplot naměřených termokamerami na 

povrchu řetězů. Chybu termokamer lze v tomto případě vypustit, neboť byly nastavené tak, 

aby v dané oblasti zobrazovaly pouze maximální teploty. Správné měření teploty řetězů má 

tedy velmi významný vliv na úsporný provoz zušlechťovací linky i na kvalitu výrobků. 

Z termogramů termovizních měření řetězů eliptickými měřicími funkcemi je zřejmé, že 

v oblasti styku článků (v ohbí) jsou lokální teploty větší než v oblasti ramene. Metalografické 

hodnocení taktéž přispělo k lepšímu pochopení vlivu nastavení induktorů na charakter řetězu. 

 Z výsledků nastavení induktorů K1 (ohřevu na teplotu austenitizační před vlastním 

kalením) na 56 % u měření č. 1, 2, 3 a 4 je patrné překročení správné kalicí teploty. Tato 

skutečnost se projevila ve struktuře, kde jsou po ochlazení patrné hrubší bloky martenzitu, 

které jsou podstatně křehčí a snižují houževnatost, což dokazují i výsledky nižší nárazové 

práce. Pro nastavení induktorů K1 na 50 % a 48 % (měření č. 5 a 6) byla zaznamenána teplota 

nižší, která se jeví jako správná, kde byly v mikrostruktuře nalezeny u všech vzorků drobné 

bloky martenzitu s nevýraznými jehlicemi s rovnoměrně rozmístěnými vyprecipitovanými 

karbidy přispívajícími dané mikrostruktuře a vlastnostem řetězu. 

 Analýza ukázala, že zvyšováním teploty popouštění induktorů K3 při stejném 

nastavení induktorů K1 se také mění jehlicový charakter, martenzitická struktura se porušuje a 

zároveň se zvyšuje vyloučení karbidů, jenž také vede ke zlepšení celkových vlastností řetězu. 

U vzorku č. 4 byly martenzitické jehlice už méně zřetelně ohraničeny. Značně výrazný 

jehlicový martenzit bez přítomnosti nebo jen ve stopovém zastoupení karbidických precipitátů 

byl u vzorku č. 2 a pak pro vzorky č. 1 a č. 3. Z termogramů popouštění je viditelná nižší 

teplota v oblasti ohbí a vyšší v oblastech ramen článků, což je v souladu s nastavením 

zušlechťovací linky. S tím lze záměrně dosáhnout rozdílné tvrdosti v ohbí a ramenech článku 

s výborným dopadem na mechanické vlastnosti řetězu. 

 Co se týče vlastního zhodnocení vlivu různých nastavení induktorů na vývoj řetězů 

pevnostní třídy 10 v Řetězárně a.s., lze vyvodit, že z výsledků provedených zkoušek a 

provozních měření odpovídaly plně požadavkům PAS 1061 na nárazovou práci 42 J řetězy 

z nastavení induktorů č. 5 a č. 6. Tedy při nižší teplotě kalení a vyšší teplotě popouštění. 

Dosažené hodnoty byly v požadovaných mezích jak v nesvařeném rameni, tak v rameni se 

svarem. Pro ostatní nastavení buď výsledky neodpovídaly vůbec daným nárokům (nastavení 

č. 1) nebo byla hodnota nárazové práce ze vzorků svařeného ramene nižší (někdy výrazně – 

nastavení č. 3 a č. 4). Celkem nízké hodnoty nárazové práce při -40°C vykazovaly vzorky pro 

nastavení č. 2, kde byl za účelem vývoje pevnostní třídy 12 řetěz popouštěn za teplot kolem 

250°C. 
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MIKROSTRUKTURA 

 

Nastavení č. 1 

Vzorek 
Oblast na 

článku 
Místo 

Velikost 

zrna 
Mikrostruktura Obr. 

1 

1 

povrch 10 
- drobné bloky martenzitu. Nerovnoměrné 

rozmístění vyprecipitovaných karbidů 

 

střed 10, 9 

- výrazné bloky martenzitu s hrubšími 

jehlicemi. Místní výskyt karbidů-

nerovnoměrné uspořádání 

 

2 

povrch 10,9 

- ne příliš výrazné drobné bloky martenzitu 

s hrubšími jehlicemi. Karbidy se zde 

neobjevují 

 

střed 0 
- nevýrazné hrubší bloky martenzitu. Bez 

výskytu karbidů 

 

3 

povrch 10 
- nevýrazné bloky martenzitu. Stopy 

karbidů 

 

střed 0 - nevýrazné bloky martenzitu. Bez karbidů 

 

 



 

 

Nastavení č. 2 

Vzorek 

Oblast 

na 

článku 

Místo 
Velikost 

zrna 
Mikrostruktura Obr. 

2 

1 

povrch 10 
- drobné bloky martenzitu s hrubšími 

jehlicemi. Bez přítomnosti karbidů  

 

střed 9, 10 

- výraznější bloky martenzitu s hrubšími 

jehlicemi. Bez přítomnosti vyprecip. 

karbidů 

 

2 

povrch 10 

- velmi výrazné, drobné bloky martenzitu 

s hrubšími,  jehlicemi. Bez přítomnosti 

karbidů 

 

střed 9, 10 

- velmi výrazné bloky martenzitu 

s hrubšími jehlicemi než u vzorku 1. Bez 

přítomnosti karbidů, objevují se zde 

světlá a tmavá místa 

 

3 

povrch 10 
- drobné bloky s hrubšími jehlicemi 

martenzitu. Bez přítomnosti karbidů 

 

střed 9,10 

- výraznější bloky martenzitu s hrubšími 

jehlicemi. Bez přítomnosti karbidů, 

objevují se zde oblasti světlých a 

tmavých míst 

 

 



 

 

Nastavení č. 3 

Vzorek 

Oblast 

na 

článku 

Místo 
Velikost 

zrna 
Mikrostruktura Obr. 

3 

1 

povrch 11 
- velmi drobné bloky martenzitu. Bez 

přítomnosti karbidů 

 

střed 10 

- místy nevýrazné drobné bloky 

martenzitu s hrubšími jehlicemi. Stopy 

karbidů 

 

2 

povrch 10,9 
- místy výrazné bloky s hrubšími 

jehlicemi martenzitu. Stopy karbidů 

 

střed - 
- nevýrazné bloky martenzitu. Stopy 

karbidů 

 

3 

povrch 10 
- velmi jemné místy nevýrazné bloky 

martenzitu. Stopy karbidů 

 

střed 10,9 
- nevýrazné bloky martenzitu, oblasti 

světlých a tmavých míst. Stopy karbidů 

 

 



 

 

Nastavení č. 4 

Vzorek 

Oblast 

na 

článku 

Místo 
Velikost 

zrna 
Mikrostruktura Obr. 

5 

1 

povrch 11 

- velmi drobné, místy nevýrazné bloky 

martenzitu. Místní výskyt 

vyprecipitovaných karbidů 

 

střed 10 
- spíše výrazné bloky martenzitu. Shluky 

vyloučených karbidů 

 

2 

povrch 10 - drobné bloky martenzitu. Stopy karbidů 

 

střed 9,10 

- místy nevýrazné bloky martenzitu 

s hrubšími jehlicemi. Stopy - místy 

shluky karbidů 

 

3 

povrch 10,11 

- u povrchu jsou patrná primární zrna, 

velmi drobný martenzit. Rovnoměrné 

rozmístění karbidů – místní výskyt 

shluků 

 

střed 10, 9 

- drobné bloky martenzitu, primární zrna. 

Rovnoměrné rozmístění karbidů 

s místním výskytem shluků 

 

 



 

 

Nastavení č. 5 

Vzorek 

Oblast 

na 

článku 

Místo 
Velikost 

zrna 
Mikrostruktura Obr. 

5 

1 

povrch - 
- nevýrazné bloky martenzitu. 

Rovnoměrné rozmístění karbidů 

 

střed - 
- nevýrazné bloky martenzitu. 

Rovnoměrné rozmístění karbidů 

 

2 

povrch - 

- pod povrchem se objevují velmi drobné 

bloky martenzitu, hlouběji už nejsou 

tolik výrazné. Rovnoměrné rozmístění 

karbidů 

 

střed - 
- rovnoměrné rozmístění karbidů. 

Nevýrazný martenzit, bez jehlic 

 

3 

povrch 10, 11 

- rovnoměrné rozmístění 

vyprecipitovaných karbidů. Velmi 

drobné bloky martenzitu. V hl. 0,30mm 

se objevuje pruhovitost světlých a 

tmavých míst, hlouběji jsou ve shlucích 

 

střed 10 

- stopy rovnoměrně vyloučených 

karbidů. Primární hranice, výskyt 

tmavých a světlých míst, velmi drobné 

bloky martenzitu 

 

 



 

 

Nastavení č. 6 

Vzorek 

Oblast 

na 

článku 

Místo 
Velikost 

zrna 
Mikrostruktura Obr. 

6 

1 

povrch - 
- rovnoměrně a hustě vyloučené karbidy. 

Nevýrazné bloky martenzitu 

 

střed - 
- nevýrazné bloky martenzitu. Shluky 

s hustějším uspořádáním karbidů 

 

2 

povrch - 
- nevýrazné bloky martenzitu. Místní 

shluky vyloučeného karbidu 

 

střed - 
- nevýrazné bloky martenzitu. Vyloučení 

karbidů v menší míře, ale ve shlucích 

 

3 

povrch 10,11 
- místní výskyt velmi drobných bloků 

martenzitu. Stopy karbidů 

 

střed - 

- v menší míře vyloučené karbidy, velmi 

drobné. Místy nevýrazné bloky 

martenzitu 
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