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1. Úvod
Zákon .22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky stanoví, že eské
technické normy nejsou obecn závazné. Obecnou závazností se rozumí povinnost dodržovat
SN obecn , bez jakéhokoliv omezení, tj. všemi právnickými nebo fyzickými osobami.
eská technická norma se stává harmonizovanou eskou technickou normou, p ejímáli pln evropskou normu nebo harmoniza ní dokument, které uznaly orgány Evropské Unie
(EU) jako harmonizovanou evropskou normu. Jedná se p evážn o sm rnice tzv. Nového
p ístupu, stanovující p edevším požadavky na bezpe nost výrobk , uvád ných na jednotlivý
trh. Harmonizované eské technické normy jsou oznamovány pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví ve vztahu k jednomu i více na ízením vlády, kterými byly
p íslušné evropské sm rnice p evzaty do právního ádu R.
Sm rnice EU nového p ístupu obsahují jen základní požadavky, podstatné pro
zajišt ní bezpe nosti výrobk , pro ochranu zdraví, majetku i životního prost edí. Nový
p ístup k technické harmonizaci a normám, p ijatý Evropským spole enstvím v roce 1985,
umožnil zjednodušení sm rnic. . U n kterých vybraných druh výrobk je však stále
zachován i starý sektorový p ístup k technické harmonizaci
Jako harmonizovaná evropská norma je ozna ována norma, která byla bu vytvo ena
evropskými normaliza ními organizacemi na základ požadavku Evropské komise nebo
následn vybrána z již existujících evropských norem a uznána jako norma podporující
základní požadavky sm rnice EU. V harmoniza ních normách je za azována informa ní
p íloha uvád jící, kterou sm rnici a které její podstatné požadavky norma podporuje. Spln ní
požadavk harmonizované evropské normy vytvá í p edpoklad shody s podstatnými
požadavky sm rnice, s kterou je norma harmonizována. Evropské harmonizované normy jsou
nezávazné a nezávazné tedy musí z stat i p i jejich p evzetí do národních norem lenských
stát EU.

1.1. Cíl norem
Cíl norem je možno zahrnout do t chto bod :
a) Podpora pokroku v kvalit zboží a služeb - zboží musí plnit ú el, pro které je
ur eno. V norm musí být zahrnuty veškeré požadavky od uživatele na
výrobek > kvalita, spolehlivost, kompabilita, komfort aj.
b) Podpora kvality života - zahrnuje ochranu p írodních zdroj , redukce
nep íznivých vliv na prost edí vyvolané produkcí
c) Podpora zvyšování ekonomiky výroby i efektivity využívání zdroj - snižování
odpad z produkce
d) Podpora obchodu – vytvá ení podmínek podporující mezinárodní obchod.
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2. Teoretická ást
Tato ást se zaobírá ocelí jejím složením a rozd lení dle jednotlivého složení.

2.1. Popis oceli
Ocel je slitina železa s uhlíkem (do 2,14%) a s doprovodnými prvky ( , Si, P, S, Cu),
které se dostaly do oceli p i výrob . Krom doprovodných prvk obsahují n které oceli
úmysln p idané prvky, tzv. legující prvky, jako Cr, W, Mo, V, Ni aj.
Všestrannost oceli jako materiálu pro stavbu stroj , nástroj a za ízení vede k vývoji a
výrob ocelí o nejr zn jších mechanických a technologických vlastnostech.P itom se n které
z nich od sebe nijak zvláš neliší a uvád jí se na trh z konkuren ních d vod .
Aby se uživateli usnadnila volba nejvhodn jšího a nejhospodárn jšího materiálu, byly
ve v tšin technicky vysp lých zemí vypracované materiálové normy. Každá z nich má
vlastní materiálový list (normy jakosti, tab.1, [2]), obsahující všechny informace, které danou
ocel charakterizují, a údaje nutné pro technologické zpracování oceli.

Obr. 1: Diagram Fe-Fe3C [2]
Tab. 1 : Materiálový list chromové oceli 14 101 podle SN 41 4101 [2]
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Skupina ocelí
Chem.složení
(rozbor tavby) %
Dovolená úchylka
chem. Složení
hotového hutního
výrobku
T ída odpadu
Barevné ozna ení
Zp sob výroby
Výrobek
Provedení
Povrch
Rozm rová norma
Technické dodací
p edpisy
Tlouš ka (mm)
Ozna ení materiálu.
Stavu a stupn
p eválcování
Stav
Stupe p eválcování
Nejv tší pevnost v
tahu
Tvrdost dle Vickerse
HV
Výrobek
Provedení
Povrch
Rozm rová norma
Technické dodací
p edpisy
Ozna ení materiálu.
Stavu a stupn
p eválcování
Stav
Nejv tší pevnost v tahu
Tvrdost dle Brinella HB

C
1,20 až
1,30

Mn
0,20až0,40

0,02

0,03

na ezné a ru ní nástroje
Si
Cr
P
0,15 až
0,40 až
max 0,030
0,30
0,60
0,03

S
max 0,030

0,05

007-podle SN 42 0030
modrá-bílá- erná
elektroocel
pásy a pruhy
válcovaná za studena
xx xxx.1
SN 425350

xx xxx.1

SN 42 0107
0,2 až 3
14 101.30

14 101.31

nep eválcovaný

žíhaný na m kko
lehce p eválcovaný

14 101.33
polotvrdý

14 101.40
kalený
nep eválcovaný

800

850

1000

--

max. 227

max. 240

max. 290

--

pásy ur ené k válcování za studena
válcované za tepla
okujený
--14 101.0
tepeln nezpracovaný
1150
max. 325
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2.2. Rozd lení ocelí [3]
P ehled ocelí se z etelem na zp sob výroby, na použití a na chemické složení oceli je uveden
na obr.2. [3] Jsou zde uvedeny i n které údaje o podílu ur itých skupin a celkové výrob u
nás.

Obr.2: Rozd lení ocelí [3]
Surová ocel [3]
Podle SN 42 002 název zahrnující veškerou ocel odlitou na ingoty, plynule odlévanou ocel
na lité p edvalky a všechny druhy tekuté oceli na odlitky. Surová ocel je dále tvá ena za tepla
válcováním nebo kováním.
Ocel k tvá ení
Kujné železo vyrobené ve stavu tekutém. Podle použití se d lí na konstruk ní a nástrojové,
podle chemického složení na oceli uhlíkové a slitinové.
Oceli uhlíkové
Vlastnosti jsou dány p edevším obsahem uhlíku.
D lí se na : a) nízkouhlíkové
- do 0,25%C
b) st edn uhlíkové - od 0,25 do 0,6%C
c) vysokouhlíkové - nad 0,6%C
Oceli slitinové
Vlastnosti jsou dány druhem a množstvím legujících p ísad.
D lí se na : a) nízkolegované
- do 2,5%C legujících prvk
b) st edn legované - od 2,5 do 5%legujících prvk
c) vysokolegované - se sou tem legujících p ísad nad 10%
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2.3. Rozd lení a zna ení ocelí dle SN 42 0002:1976(starý zp sob zna ení)

Obr.3: Zna ení ocelí – starý zp sob [3]
Tab.2: Charakteristiky ocelí t íd 10 až 19 [3]

Bližší údaje (rozsah záruk chem.složení, charakteristická
p ísada)

Bez záruky složení
Zaru uje se max. obsah C,P,S, resp.P,S v tavbovém vzorku a
hutních výrobku.
Oceli uhlíkové
Legované Mn, Si
Legované Cr (Mn, Si)
Legované Mo,W,V (Cr)
Legované Ni (Cr, W, Mo, V)
Vysocel legované oceli: korozivzdorné, žáruvzdorné,
žárupevné, speciální

Oceli uhlíkové

Oceli slitinové a slitinové rychlo ezné
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zaru uje se chem. složení tavbového
vzorku a hutních výrobk udaných rozmezí
prvk nebo max. i min.obsahu

chem.složení
uhlíkové
slitinové
slitinové uhlíkové

19 XXX

ušlechtilé

12 XXX
13 XXX
14 XXX
15 XXX
16 XXX
17 XX

použití
konstruk ní

11 XXX

nástrojové

10 XXX

obvyklých
jakostí

T ída
oceli

jakosti

Druh oceli podle

2.3.1. Oceli t ídy 10
-

význam íslic na 3. až 5. míst :
o dvoj íslí 00 ozna uje základní jakost t ídy 10
o jiná dvoj íslí nežli 00 p ibližn charakterizují pevnost v tahu v 10MPa

-

u ocelí t ídy 10 není v hotovém výrobku zaru en ur itý nejv tší obsah P (< 0,09%) a
S (max.0,06%)
mají nízký obsah uhlíku (do 0,2%)
nejlevn jší oceli bez zaru ených vlastností (10 001, 10 002, 10 003) mají pevnost v
tahu okolo 500MPa
použití: šrouby, h ebíky, nýty (10 340), kolejnice (10 650), sou ásti vyhybek (10 750)

Obr. 4 : Použití ocelí t ídy 10 [8]
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2.3.2. Ocel t ídy 11
-

význam íslice na 3. a 4. míst :
o dvoj íslí na 3. a 4. míst udává p ibližn pevnost v tahu v 10 MPa

oceli t ídy 11 mají:
•
•
•
•
•
•

zaru en ur itý obsah fosforu a síry (krom ocelí automatových)
vyráb jí se s obsahem uhlíku do 0,65% a jsou vhodné pro tvá ení
vlastnosti jsou odstup ovány v závislosti na obsahu uhlíku od nejmenší
pevnosti v normaliza n žíhaném stavu po nejvyšší pevnost ve stavu….
nejb žn jší ocelí pro strojní sou ásti je ocel 11 500 s minimální pevností v tahu
500 MPa
zvláštní oceli jsou tzv.automatové (11 109,11 110, 11 120, ...), které dosahují
dobré obrobitelnosti s kvalitním povrchem p i velké ezné rychlosti a snadné
lámavosti t ísky
p íklad struktury automatové oceli je uveden na obr.5 [4]

Obr. 5: Struktura automatové oceli [4]
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2.3.3.Ocel t ídy 12-16
o t etí íslice udává sou et st edních obsah legujících prvk v % zaokrouhlený
na celé íslo
o tvrtá íslice udává st ední obsah C v desetinách %
Vhodnost jednotlivých ocelí:
•
•
•
•
•

oceli t ídy 12 mají velkou škálu použitelnosti = od h ídelí po ozubená kola
oceli t ídy 13 jsou známy jako pružinové oceli, ur ené pro výrobu velmi
namáhaných pružin s vysokou pružností
oceli t ídy 14jsou vhodným materiálem na sou ásti kuli kových a vále kových
ložisek
oceli t ídy 15 jsou vhodné na sou ásti namáhané za tepla, nebo tyto oceli jsou
žárupevné, tj. mají vysokou mez te ení
oceli t ídy 17 jsou dob e prokalitelné a umož ují dosáhnout nejv tší meze
kluzu a pevnosti p i dobré houževnatosti

Obr.6: Použití ocelí t ídy 12 - podvozky s ozubenými koly [6]

Obr.7: Použití ocelí t ídy 16 – klikový h ídel [7]
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2.3.4.Ocel t ídy 17
o T etí íslice charakterizuje zp sob legování ocelí jednotlivými prvky nebo
skupinou hlavních legujících prvk :
Tab.3 : Legující prvky [4]
T etí íslice ve zna ce
oceli t ídy 17
0
1
2
3
4
5
6
7

o

Druh oceli podle typu legováni – hlavní legující prvek legující
prvek nebo skupina prvk
Cr
Cr a dalšími prvky jako nap . Al, Mo, Ni
Cr-Ni
Cr-Ni a dalšími legovacími prvky (Mo,V, W)
Cr-Ni, Mn-Cr-Ni, pop . Mn-Cr-Mn-Cr-Ni
Ni pop .Ni a dalšími legovacími prvky
Mn
rezerva

tvrtá íslice charakterizuje obsah hlavních legovacích prvk
v jednotlivých druzích ocelí podle typu legování

Cr, Mn, Ni

Tab. 4 : Význam tvrté íslice - oceli legované Cr a dalšími legovanými prvky (s t etí íslicí
0,1,2 a 3) [4]
obsah Cr(%)
tvrtá íslice ve
zna ce oceli t . 17

v ocelích legovaných Cr, Cr a
dalšími legovacími prvky
nad
4
6
10
16
25
-

0
1
2,3
4,5
6,7
8,9

v ocelích legovanými Cr-Ni, Cr-Ni a
dalšími legovanými prvky

do
6
10
16
25
-

nad
6
6
10
16
25
-

do
10
10
16
25
-

Tab. 5 : Význam tvrté íslice - ocel legovaná Mn a dalšími prvky (s t etí íslicí 4 v základní
íselné ad ) [4]
obsah Mn (%)

tvrtá íslice ve zna ce oceli t .17
legovaných Mn-Cr,
Mn-Cr-Ni

legovaných Mn-Cr, Mn a
dalšími prvky

nad

do

0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

6
6
10
16
25

10
10
16
25
-
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Tab.6 : Význam tvrté íslice - ocel legovaná Ni a dalšími prvky (s t etí íslicí 5 v základní
ad ) [4]
obsah Ni (%)

tvrtá íslice ve zna ce oceli t .17
legovaných Ni

legovaných Ni a dalšími prvky

nad

do

0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

6
10
16
25
40

10
16
25
40
-

Tab.7 : Význam tvrté íslice – ocel legovaná Ni (s t etí íslicí 6 v základní íselné ad ) [4]
tvrtá íslice v
základní zna ce ocelí
0
1
2

•
•
•
•

obsah Mn (%)
nad

do

6
6
10

10
10
16

tvrtá íslice v
základní zna ce
ocelí
3
4
5 až 9

obsah Mn (%)
nad

do

16
25

25
rezerva

do této skupiny lze za adit oceli : korozivzdorné a žáropevné chromové,
chromniklové, chrommanganové
vysoce legované oceli
mén agresivní prost edí
dobrá odolnost proti opalu v oxidující a uhli ící atmosfé e
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2.3.5.Ocel t ídy 19
D lení : a ) uhlíkové [19 (0-2)XX]
do 1,5%C, jsou levné
pro menší a mén namáhavé nástroje (nože, plechy, frézy)
mají malou prokalitelnost
b ) legované [19(3-7)XX]
- nízkolegované
hlavní p ísady Cr,V, Mo,W > zvyšují tepelnou stabilitu
karbid
menší náchylnost ke vzniku trhlin p i kalení
použití : vrtáky závitníky, frézy
- vysokolegované
hlavní p ísady Cr, V, Mo, W
na siln namáhané ezné nástroje - protahovací trny ,
- výstružníky,...
c ) rychlo ezné oceli [19 8XX ]
- W + Cr + V > 15 - 25%, C > 0,7 - 1,3%
vyšší tvrdost nad 60 HRC do 600°C
vyšší odolnost proti ot ru
vliv prvk : W...(8 – 20%C)
špatná prokalitelnost > p idat chrom (3 – 5%)
tvo í W6C, který se p i kalení nebo p i oh evu na kalicí teplotu z
ásti zachovává a brání hrubnutí zrna
zlepšuje pevnost p i vyšší teplot
- Cr...(3 – 5%)
pro lepší prokalitelnost
tvo í M23C6, p i Tkalení (1200°C) se zcela rozpustí
- V...(do 4%)
jemné, tvrdé karbidy MC, V4C3 brání hrubnutí zrna, zv tšuje
prokalitelnost
- Co...(do 10%)
je v tuhém roztoku, zvyšuje pevnost za vyšších
teplot(zpomaluje difuzi)
zvyšuje stabilitu, odolnost proti p eh átí, tvorbu W2C
d) lité nástrojové oceli [19 9XX]
- dobrá ot ruvzdornost
- pevnost p i vyšších teplotách
- vyšší houževnatost a odolnost proti únav
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výhody:
• lepší využití materiálu
• vyšší odolnost proti zm knutí ost í
• menší anizotropie vlastností
Nevýhody:
• potíže s rozm rovou p esností
• hrubší struktura
Tab.8 : T etí íslice charakterizuje nelegované oceli, typ legování ocelí jednotlivými
prvky nebo skupinou legovaných prvk [4]
t etí íslice ve
zna ce oceli t .19

druh oceli podle legování

0,1,2
3

nelegované oceli
Mn,Si, V, Mn-Si,Mn-V, Mn-Cr-W-V

4

Cr,Cr-Mn, Cr-Al, Cr-V, Cr-Si, Cr-Mn-V,Cr-Si-V, Cr-W-V, Cr-Mn-Si-V

8

Cr-Mo, Cr-Mo-Mn, Cr-Mo-V, Cr-Mo-Si-V, Cr-Mo-W-V, Cr-Mo-Ni-V-Co,
Cr-Mo-W-Si-V
Ni-Cr, Ni-Cr-V, Ni-Cr-W,Ni-Mo-Cr,Ni-Cr-Mo-V, Ni-Cr-W-V, Ni-Cr-Ni-V,
W-Cr-V-Co
W, W-Cr, W-V, W-Cr-Mn, W-Cr-Si, W-Cr-V,W-Cr-Si-V, W-Cr-Ni-V, WCr-V-Co
W-Cr-V, W-Cr-Mo-V, W-Cr-V-Co, W-Cr-Mo-V-Co

9

speciální oceli, jako nap .vytvrzované typu Ni-Co-Mo-Ti

5
6
7

Tab.9 : tvrtá íslice u nelegovaných ocelí (0,1,2) tvo í se t etí íslicí dvoj íslo,
charakterizující st ední obsah C v oceli [4]
Dvoj íslí
00
01
02
03
04
Dvoj íslí
15
16
17
18
19

st ední obsah v
C (%)
0,05
0,01
0,15
0,2
0,25
st ední obsah v
C (%)
0,8
0,85
0,9
0,95
1

Dvoj íslí
05
06
07
08
09
Dvoj íslí
20
21
22
23
24

st ední obsah v
C (%)
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
st ední obsah v
C (%)
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
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Dvoj íslí
10
11
12
13
14
Dvoj íslí
25
26
27
28
29

st ední obsah v
C (%)
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
st ední obsah v
C (%)
1,3
1,35
1,4
1,45
>1,5

o

tvrtá íslice má u legovaných ocelí význam po adový
Tab.10 : Význam první a druhé dopl kové íslice [4]

první
íslice

druhá
íslice

význam

.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6

tepeln nezpracováno
normaliza n žíháno
žíháno s uvedením zp sobu
žíháno na m kko
kaleno nebo kaleno a popoušt no
normaliza n žíháno a popoušt no
zušlecht no na dolní pevnost

.X0
.X1
.X2
.X3
.X4
.X5
.X6

.7

zušlecht no na st ední pevnost

.X7

.8
.9

.X8
.X9

zušlecht no na horní pevnost
stavy jež nelze ozna it 0 až 8

význam
dále nep eválcováno
lehce p eválcovano
1/4 tvrdý
1/2 tvrdý
3/4 tvrdý
4/4 tvrdý
5/4 tvrdý
mech. vlastnosti jako u
materiálu žíhaného na m kko
podle zvláštního p edpisu
podle dohodnutého p edpisu

o druhá íslice je pouze pro plechy a pásy

2.4. Základní zp sob zna ení dle SN EN 10 027-2 – nový zp sob
Nový zp sob ešení zna ení ocelí se ned lí podle jednotlivých t íd kam oceli spadají, ale
podle vlastností daných materiál .
Rozd lení podle hlavních skupin jakosti
Nelegované oceli :
a ) oceli obvyklých jakostí (B)
nejsou ur eny pro tepelné zpracování, a nejsou pro n p edepsány žádné
zvláštní kvalitativní charakteristiky
maximální hodnoty meze pevnosti Rm< 690Mpa, tažnost A < 26%
nárazová práce KV+28°C < 27J
b ) nelegované jakostní oceli (Q)
není p edepsána rovnom rná reakce na tepelné zpracování
mohou být kladeny dodate né požadavky nap . na zvýšenou hodnotu KV,
velikost zrna apod.
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c ) nelegované ušlechtilé oceli (S)
požadavky :
• nárazová práce v oblasti nízkých teplot
• prokalitelnost nebo tvrdost v povrchov zakaleném stavu
• obsahy nekovových vm stk nebo istotu
• minimální hodnota elektrické vodivosti
Legované oceli :
a ) legované jakostní oceli
ur eny pro zušlech ování nebo povrchové zpracování
pat í sem sva itelné jemnozrnné oceli s Re < 380MPa a obsahem legur pod
normou stanovenou mezí, oceli s požadovanými magnetickými vlastnostmi,
legované Si a Al.
b ) legované ušlechtilé oceli
požadovaných vlastností je dosahováno tepelným zpracováním, dodržení
chemického složení
pat í sem korozivzdorné oceli, žáruvzdorné a žárupevné oceli, nástrojové
oceli

2.4.1. Systém ozna ování ocelí SN EN 10027-2

Obr.8 Systém zna ení ocelí – nový zp sob[3]
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2.4.1.1. Oceli obvyklých jakostí
Tab.11: Oceli obvyklých jakostí [3]

oceli obvyklých jakostí jakostní oceli

ušlechtilé oceli
10 - oceli se zvláštními
fyzikálními vlastnostmi

01- konstruk ní oceli pro

všeobecné použití s Rm <
500MPa

strojní sou ásti s <0,50%C

02 - ostatní konstruk ní oceli
ur ené pro tep. Zpracování s
Rm < 500MPa

12 - oceli na strojní sou ásti
s > 0,5%C

03 - oceli s pr m rným % C

13 - konstruk ní oceli, oceli
pro strojní sou ásti, tlakové
nádoby

04 oceli s pr m rným %C
>0,12<0,25 nebo Rm
>400<500MPa

14

05 - oceli s pr m rným %C
>0,25<0,55 nebo Rm > 500
<700MPa

15 - oceli nástrojové

06 - oceli s pr m rným %C
>0,55 nebo Rm >700MPa

16 - oceli nástrojové

<0,12 nebo Rm <400MPa

00 nebo 90
oceli obvyklých jakostí

11 - konstruk ní oceli na

07 - oceli s vyšším obsahem 17 - oceli nástrojové
P nebo S

18 - oceli nástrojové
19

- 19 -

2.4.1.2. Oceli legované
Oceli
jakostní

Oceli legované

nástrojové
oceli
30

21

31

22

32

Cr-Si
Cr-Mn
Cr-Mn-Si

Cr-V
Cr-V-Si
Cr-V-Mn
Cr-V-Mn-Si

rychlo ezné
oceli s Co

23

33

99
oceli pro r zné
oblasti použití

Cr-Ni
s obsahem Cr
od 2,0 do 3%

41

51

61

42

52

Mn-Cu
Mn-V
Si-V
Mn-Si-V

62

Ni-Si
Ni-Mn
Ni-Cu

Cr-Mo
s mén než
0,35% Mo
Cr-Mo-B

Cr-Mo-W
Cr-Mo-V-W

63

nerezav jící
oceli s mén
než 2,5% Ni
s Mo, bez Nb
a Ti

Mn-Si
Mn-Cr
13 240

Cr-Si-Mn
Cr-Si-Mn-Mo
Cr-Si-Mo-V
Cr-Si-Mn-MoV

71

81

Cr-Si
Cr-Mn
Cr-Mn-B
Cr-Si-Mn

Cr-Si-V
Cr-Mn-V
Cr-Si-Mn-V

72

82

43

nerezav jící
Mn - Ti
oceli s ≥ 2,5 % Si-Ti
Ni bez Mo, Nb,
Ti
(15 260)

53

Ni-Mo
Ni-Mo-Mn
Ni-Mo-Cu
Ni-Mo-V
Ni-Mn-V

73

Cr-Mo
s ≥ 0,35 % Mo
(15 121)
(15 313)

83

24

34

44

84

25

35

oceli na valivá
ložiska

nerezav jící
oceli se
zvláštními
p ísadami

26

nerezav jící
oceli s ≥ 2,5%
Ni s Mo, bez
Nb a Ti

54

Mo, Nb, Ti, V,
W
(15 020)

64

74

45

55

B
Mn-B
s < 1,65 Mn

65

Cr-Ni-Mo
s < 4 % Mo +
< 2,0 Ni

75

Cr-V
s < 2,0 % Cr

oceli k
nitridování

Cr-Si-Ti
Cr-Mn-Ti
Cr-Si- Mn-Ti

85

W
krom t íd
24,25 a 27

36

materiály se
zvláštními
magnetickými
vlastnostmi bez
Co

46

56
Ni

66

Cr-Ni-Mo
Cr-V
s < 0,4% Mo + s > 2,0 % Cr
≥ 2,0 < 3,5 %
Ni

76

86

27

37

materiály se
zvláštními
magnetickými
vlastnostmi s
Co

47

žáruvzdorné
Cr-Ni
oceli s < 2,5 % s < 1,0% Cr
Ni

57

67

Cr-Ni-Mo
Cr-Mo-V
s < 0,4% Mo +
≥ 3,5 < 5 % Ni
nebo ≥ 0<4 %
Mo

77

87

oceli neur ené
pro tepelné
zpracování u
odb ratele

28

88

s Ni

09

nerezav jící
Mn, Si, Cu
oceli s mén
13 141
než 2,5% Ni
bez Mo, Nb, Ti

rychlo ezné
oceli
bez Co

W-V
Cr-W-V

98

Oceli
ušlechtilé
chemicky konstruk ní oceli, oceli na strojní sou ásti a
odolné
na tlakové nádoby
oceli
50
60
70
80
40

Cr-Mo
Cr-Mo-V
Mo-V

W
Cr-W

oceli se
zvláštními
fyzikálními
vlastnostmi

r zné
oceli

20
Cr

08

Tab.12 : Oceli legované [3]

chemicky
odolné a
žáropevné
slitiny Ni

ostatní

38

materiály se
žáruvzdorné
Cr-Ni
zvláštními
oceli s ≥ 2,5 % s ≥ 1,0 < 1,5
fyzikálními
Ni
%Cr
vlastnostmi bez
Ni

48

58

68

Cr-Ni-V
Cr-Ni-W
Cr-Ni-V-W

78

29

39

49

59

69

79

materiály se
vysocepevné
zvláštními
žáropevné
fyzikálními
materiály
vlastnostmi s Ni

Cr-Ni
s ≥ 1,5 < 2
%Cr
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Cr-Ni
krom t íd
57 až 68

Cr-Mn-Mo
Cr-Mn-Mo-V

vysocepevné
sva itelné oceli

89

vysocepevné
sva itelné oceli

2.4.2. Zna ky podle EN 10027-1
2.4.2.1. Zna ky vytvo ené na základ použití a mechanických nebo
fyzikálních vlastností:
a )G – ocel na odlitky - S - oceli pro ocelové konstrukce
- P - pro tlakové nádoby
- L - oceli na potrubí
- E - oceli pro strojní sou ásti
(G) /S/ nnn > nnn = minim. Re v MPa pro nejmenší tlouš ku výrobku
b )B – oceli pro výstuž do betonu + hodnota meze kluzu
c )Y – oceli pro p edpínací výstuž do betonu + hodnota meze pevnosti
d )R – oceli pro kolejnice + hodnota meze pevnosti
e )H – ploché výrobky válcované za studena z ocelí k tažení s vyšší pevnost + hodnota meze
kluzu
f )D – ploché výrobky z m kkých ocelí pro tvá ení za studena
g )T – tenké pocínované plechy a pásy
h )M – plechy a pásy pro elektrotechniku
Záruka hodnot nárazové práce (KV v Joulech) p i r zných teplotách (t ve°C) se ozna uje:
teplota[°C]
nárazová práce
27 J
40 J
60 J

20

0

-20

-30

-40

-50

-60

JR
KR
LR

J0
K0
L0

J2
K2
L2

J3
K3
L3

J4
K4
L4

J5
K5
L5

J6
K6
L6

Tab.12 : Ozna ení nárazové práce
C – se zvláštní tva itelností za studena
D – pro žárové pokovování
E – pro smaltování
F – pro kování
H – duté profily
L – pro nízké teploty
M – termomechanicky válcováno
N – normaliza n žíháno nebo válcováno
O – konstrukce off shore
P – št tovnice
Q – zušlecht no
T – trubky
W – odolné proti atmosférické korozi
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P íklad
S355MC – ploché výrobky válcované za tepla z ocelí vyšší mezí kluzu pro tvá ení dodací
podmínky pro termomechanicky válcované oceli – SN EN 10 149-2
S460Q – plechy a široká ocel s vyšší mezí kluzu v zušlecht ném nebo vytvrzeném stavu –
SN EN 10 037

2.4.2.2. Zna ky vytvo ené na základ chemického složení
1) Nelegované oceli (s výjimkou automatových) se st edním obsahem manganu pod 1%
Tab.13: Nelegované oceli s obsahem Mn < 1%[3]
Základní symboly

P ídavné symboly
pro oceli skupiny 1
pro oceli skupiny 2
an.....
E= p edepsaný max.obsah
síry

Písmeno
G/C

obsah uhlíku
nnn

G= ocel na odlitky
C=uhlíková ocel

nnn= stonásobek
st ední hodnoty
rozsahu
p edepsaného pro
obsah uhlíku

R= p edepsaný rozsah pro
obsah síry
D= pro tažený drát
C= pro tvá ení za studena
S= pro pružiny
U= nástrojové
W= sva ovací dráty
G= jiné charakteristiky

an= symboly pro další
p edepsané p ídavné
prvky

2) Nelegované oceli se st edním obsahem manganu > 1%, nelegované automatové oceli a
legované oceli (krom rychlo ezných ocelí) se st edními obsahy jednotlivých legujících prvk
pod 5%
Tab.14: Nelegované oceli s obsahem Mn > 1% [5]
Základní symboly
Písmeno obsah uhlíku
G nnn
G= ocel na
nnn = stonásobek
odlitky (pokud je st ední hodnoty
požadována)
rozsahu
p edepsaného pro
obsah uhlíku

Legující prvky
a...n-n
a = chemické zna ky legujících prvk charakterizujících
ocel
n-n = ísla, odd lena spojovací árkou, která odpovídají
st ednímu obsahu p íslušnému prvku vynásobenému
následujícím koeficientem

Prvek

Koeficient
CR,Co,Mn,Ni,Si W

4

Al,Be,Cu,Mo,Nb,Pb,Ta,Ti,V,Zr

10

Ce,N,P,S
B

100
1000
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P íklad:
10CrMo9-10 ( SN 15 313)-ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a za ízení 0,080,14%C 0,5%Si 0,4-0,8%Mn 2-2,5%Cr 0,3%Cu 0,9-1,1%Mo

3) Legované oceli (krom rychlo ezných ocelí) s obsahem minimáln jednoho legujícího
prvku >5%
Tab.15 :Legující oceli s legury >> 5% [5]
Základní symboly
Písmeno/obsah uhlíku
G/X
nnn
G= ocel na odlitky
(pokud je požadovaná)
X = st ední obsah
minimáln jednoho
legujícího prvku nad 5%

nnn = stonásobek
st ední hodnoty rozsahu
p edepsaného pro
obsah uhlíku

Legující prvky
a....n-n

a = chemické zna ky legujících prvk
charakterizujících ocel, následují
n-n = ísla odd lená spojovací árkou, která
odpovídají st ednímu obsahu p íslušného
prvku zaokrouhlenému na nejbližší vyšší
íslo

P íklad:
X2 CrNiMO 17 – 13 – 2 ( SN 17 349)
X5CrNi18 -10 korozivzdorná austenitická ocel
Tab.16 : P íklad oceli SN 17240 [5]
C
Si
≤ 0,07
≤ 1,00
EN10088, DIN17455
X5CrNi18-10(1.4301)

Mn
P
S
N
≤ 2,00 max 0,045 max 0,030
≤ 0,07
AISI (USA)
JIP (JAPAN)
304
SUS 304

Cr
17-19,5

SN
17 240

4) Rychlo ezné oceli
Tab.17: Zna ení rychlo ezných ocelí[5]
Písmeno
HS
HS = rychlo ezné oceli

Základní symboly
Obsah legujících prvk
n-n
n-n = ísla odd lená spojovací árkou, která udávají obsah
legujících prvk v následujících po adí
-wolfram (W)
-molybden (Mo)
-vanad (V)
-kobalt (Co)
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Ni
8-10,5

2.5. Ozna ování litin
Ozna ování litin s p ihlédnutím k mechanickým vlastnostem nebo k chemickému složení
•

celková struktura ozna ení obsahuje 6 kombinací
Tab.18: Zna ení litin dle vlastností [5]

Kombinace

1

2

3

4

Znak

EN-

GJ

L

L

5
bu -nebo
b) chemického
a) mechanické vlastnosti složení
b1) písmeno jako
zna ka pro
a1) pevnost v tahu,
ozna ování podle
spojovací árka a 3
chemického složení
nebo 4 znaky pro
2
pevnost v tahu v N/mm symbol X
nap .-350
a2) tažnost, spojovací
b2) obsah uhlíku v %
árka a 1p ip.2 znaky
krát 100,jen tehdy,
pro nejmenší hodnotu v když obsah uhlíku
%
nap .-19
významný
nap . 300
a3) písmeno podle
výroby zkušebních t les
S - odd lené lití
U - p ilité
C- vy ezané z odlitku

b3) chemické zna ky
legujících prvk
nap . CrNi

a4) tvrdost, 2 písmena
(HV nebo HB nebo HR)
a 2 nebo 3 íslice
udávají tvrdostí íslo
nap . HB155

b4) % legujících
prvk , vzájemn
odd laná spojovacími
árkami
nap . 9-5

a5) hodnota nárazové
práce, spojovací árka a
dv písmena udávající
teplotu zkoušení
-RT -teplota okolí
-LT - nižší teplota
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3. Záv r
Hlavním cílem p edpokládané bakalá ské práce bylo co nejlépe objasnit systém
zna ení ocelí v R po vstupu do Evropské unie. V práci je uvedeno staré zna ení ocelí, které
bylo a stále je v eské republice používáno a zna ení nové, které p ináší upravené zna ení
stejných materiál podle státá Evropské unie.
Starý styl je jasný srozumitelný – již na první pohled dává základní údaje o daném
materiálu. První dvoj íslí ozna uje t ídu ocelí dle specifikací a hlavn dle chemického
složení. Další dvoj íslí udává mez pevnosti v desítkách MPa, poslední íslo je íslem
po adovým
Nové zna ení ocelí je oproti starému zna ení složit jší a na prvním podle mn mén
srozumitelné. U rozd lení dle mechanických vlastností první písmeno udává druh materiálu
(písmeno je po áte ním písmenem anglického slova), první t i ísla udávají mez kluzu
v jednotkách MPa, další spojení písmene s íslicí udává jakostní stupe (stupe
houževnatosti) a poslední spojení písmene s íslem vyjad uje stav oceli (dezoxidace). U
chemického rozd lení je d lení o n co jednodušší jelikož se d lí pouze na materiály (ocelí na
odlitky a uhlíkové), a to složit jší na další hodnoty uvád né za tím to písmenem, které udávají
obsah uhlík a p ídavný symbol charakterizující použitelnost materiálu.
Kdybych si m l vybrat, jaký styl bych používal, tak bych z stal u starého provedení, a
to z d vodu jeho jednoduchosti a také, že m doprovázelo celé školní období.
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