
  

Vysoce pevné mikrolegované oceli

High Strength Low Alloy Steels
HSLA

Zpracováno s využitím materiálu ASM International
®



  

HSLA oceli
Vysokopevné nízkolegované oceli (nebo mikrolegované) 
oceli pro:
- lepší mechanické vlastnosti 
- a/nebo větší odolnost proti atmosférické korozi než 
konvenční uhlíkové oceli.

- obsah uhlíku od 0,05 do 0,5% C



  

Obsah legur

Mangan až do 2,0% - v závislosti na požadavku adekvátní 
tvařitelnosti a svařitelnosti

Dále v různých kombinacích malá množství 

Cr, Ni, Mo, Cu, N, V, Nb, Ti, Zr 

v množství 0,01 – 0,1%

 Z toho název mikrolegované oceli

- nejsou slitinovými ocelemi, třebaže jejich 
vlastností je dosaženo přidáním malého množství 
slitinových prvků.



  

Zařazení HSLA ocelí

- klasifikovány jako oddělená kategorie ocelí podobná 
válcovaným (as-rolled) ocelím se zlepšenými mech. 
vlastnostmi - malé množství přísad a speciálním technologické postupy 
(řízené válcování, urychlené ochlazování).

Ceny HLSA ocelí 
- odvozovány od cen základních uhlíkových ocelí 
a nikoliv od cen slitinových ocelí. Nadto zaručené 
minimálními mech. vlastnosti a konkrétní obsah přísad.

Výrazná úspora nákladů



  

HSLA oceli - šest kategorií:

• Oceli s odolností proti atmosférické korozi (Weathering 
steels)-  obsahují malé množství přísad jako S, Cu, a P pro 
zlepšení odolnosti proti atm. korozi a pro zpevnění tuhého 
roztoku 

• Mikro legované feriticko-perlitické oceli  - obsahují 
velmi málo (obecně méně než 0,10%) přísad karbidotvorných 
a karbidonitridotvorných prvků jako Nb, V a/nebo Ti pro 
precipitační zpevnění, zjemnění zrna, a možné řízení teploty 
přeměny austenit-ferit

• Válcované perlitické oceli, které mohou zahrnovat uhlík-
manganové oceli, ale mohou také obsahovat malý přídavek 
dalších legur pro zlepšení pevnosti, houževnatosti, tvařitelnosti 
a svařitelnosti.



  

•  Oceli s jehlicovitým feritem (nizkouhlíkový bainit), které 
jsou nízkouhlíkové ( méně než 0,05% C). Vyznačují se 
skvělou kombinací vysoké meze pevnosti (690 MPa), 
svařitelnosti, tvařitelnosti a dobré houževnatosti

• Dvoufázové oceli – které mají mikrostrukturu martenzitu 
disperzně rozptýleného ve feritické matrici a poskytují 
dobrou kombinaci tažnosti a vysoké pevnosti

• Oceli s kontrolovaným tvarem vměstků  – poskytují 
zlepšenou tažnost a houževnatost malým přídavkem Ca, Zr, 
Ti nebo jiných prvků. Jejich kombinací se dosáhne svinutí 
původně tenkých prodloužených sulfidů do formy 
rozptýlených vesměs sférických globulí.

Toto dělení není absolutní, různé HSLA oceli mohou mít 
znaky více skupin.



  

Užití HSLA OCELÍ

 automobilový průmysl
 produktovody – trubky pro ropná  
 a plynná vedení
 vysoce zatěžovaná vozidla
 zemědělské a stavební stroje
 skladovací nádrže
 důlní a železniční vozy
 bagry a rypadla
 sněžné pluhy
 sekačky
 součástky osobních automobilů
 mostní konstrukce 



  

http://www.worldautosteel.org/ahss_attributed.html

Velký potenciál HSLA ocelí v automobilovém průmyslu

Zelená:  HSLA 250
Modrá: HSLA 350
Žlutá: HSLA 550

26% karoserie 
Fordu 500 tvoří 
HSLA oceli



  

Užití HSLA ocelí

Volba konkrétního druhu této oceli závisí na konkrétních 
požadavcích. 

Rm(Re)
m 

 v porovnání s klasickými uhlíkovými oceli.
je rozhodující pro volbu HLSA

Poměr ...



  

Vliv mikropřísad 
Schopnost přechodových kovů tvořit různé oxidy, sulfidy, karbidy, 
nitridy a jejich potenciál precipitačního zpevnění



  

Vliv mikropřísad

Nejčastěji - vanad a niob. Méně než 0,1% na každý 
prvek zpevňuje běžné uhlíko-manganové oceli bez ohledu 
na další zpracování

  

obsah uhlíku může být redukován →  zlepšení jak 
svařitelnosti tak i houževnatosti - zpevňující efekt Nb 
a V kompenzuje úbytek pevnosti v důsledku úbytku uhlíku



  

Změna vlastností v důsledku technologického 
zpracování

 Zjemnění zrna  při austenitizační teplotě řízením 
válcování 

 vyšší houževnatost
 vysoké meze kluzu v rozsahu  345 až 620 MPa. 

Mnoho vyráběných HSLA ocelí má obsah uhlíku cca 0,06% a přesto 
dosahují pevnosti 485 MPa. 

 Vysoké meze kluzu je dosaženo kombinací zjemnění 
zrna během řízeného válcování a precipitačním 
vytvrzením díky přítomnosti V, Nb, Ti a jiných prvků.



  

Obsah niobu a titanu

M
ez

 k
lu

zu
 a

 m
ez

 p
ev

no
st

i [
M

P
a]

Nb oceli Ti oceli

Precipitační zpevnění

Zjemnění zrna

Re

Rm



  

Precipitáty

Jemné 
precipitáty

„Hrubé“ precipitáty



  

Mikrolegované perlitické ocelí zahrnují:

• Vanadové mikrolegované oceli
• Niobové mikrolegované oceli
• Niob-molybdenové mikrolegované oceli
• Vanad-niobové mikrolegované oceli
• Vanad-dusíkové oceli
• Titanové mikrolegované oceli
• Niob-titanové mikrolegované oceli
• Vanad-titanové mikrolegované oceli

Tyto oceli mohou obsahovat ještě další prvky pro zlepšení 
korozní odolnosti a zpevnění tuhého roztoku nebo zvýšené 
vytvrditelnosti (pokud jsou vyžadovány jiné transformační 
produkty než ferit a perlit)



  

Vanadové mikrolegované oceli

Vanadové oceli jsou používány ve stavu – řízeně 
válcovaném, normalizovaném, kaleném a žíhaném. 

Vanad - tvorba jemných precipitátů (průměr 5 – 100 nm) 
V(CN) ve feritické matrici během ochlazování po válcování.  
Vanadové precipitáty - nejsou tak stabilní jako niobové, jsou 
v roztoku při normálních teplotách válcování

jejich tvorba velmi závisí na rychlosti a formě ochlazování. 

Niobové precipitáty - stabilní při vyšších teplotách -  
přínosné pro zjemnění zrna. 
Zpevnění těchto ocelí díky vanadu v rozsahu 

od 5 do 15 MPa na 0,01% V 



  

Zpevnění vanadových ocelí dále závisí na:

- obsahu uhlíku 

- rychlosti ochlazení z válcovací teploty

- a tím i na tloušťce průřezu

 



  

Precipitačního zpevnění v oceli v závislosti na rychlosti 
ochlazování

Vliv rychlosti ochlazování na vzrůst meze kluzu díky precipitačnímu zpevnění v oceli s 0,15% V
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Optimální zpevnění - při rychlosti ochlazování 
170°C/min. 
Při rychlostech < 170°C/min  -  V(CN) hrubší - méně 
efektivní pro zpevnění. 

Při vyšších rychlostech  > 170°C/min – v tuhém roztoku 
příliš mnoho V(CN) a zpevňující efekt redukován. 

Pro konkrétní tloušťku průřezu, ochlazovací 
prostředí

rychlost ochlazování může být snížena nebo zvýšena. 

zvýšení teploty - zhrubnutí austenitického zrna
snížení teploty - znesnadňuje válcování



  

pokud vzroste obsah manganu o 0,9% 

zvýšení pevnosti matrice o 34 MPa v důsledku 
zpevnění tuhého roztoku. 

Precipitační zpevnění vanadem je také zvýšeno,  
- mangan snížuje teplotu transformace austenit-ferit,  - 
jemnější disperze precipitátů. 

Vliv manganu na precipitaci vanadových ocelí je větší 
než u niobových ocelí.

Vliv manganu 



  

Absolutní pevnost niobových ocelí je pouze o 50 MPa nižší 
než u vanadových ocelí, ale s mnohem nižším obsahem 
legur (0,06% Nb versus 0,14% V).

Vliv velikosti feritického zrna na pevnost 
vanadových ocelí

Jemnější zrna mohou být dosažena 
- nízkými teplotami transformace austenit-ferit 
- tvorbou malých austenitických zrn před transformací. 

Snížení transformační teploty
- přídavkem legur a/nebo

- zvýšením rychlosti ochlazování

Pro danou rychlost ochlazování je zjemnění feritického zrna dosaženo 
zjemněním austenitického zrna při válcování. Velikost austenitického zrna je 
dána rekrystalizací a růstem zrna austenitu během válcování. 



  

 Vanadové válcované oceli 
vyráběné konvenčním válcováním
vyráběné válcováním s řízenou rekrystalizací

 Konvenčně válcováné vanadové oceli 
zvýšení pevnosti díky precipitačnímu vytvrzení a jen malé 
zpevnění díky zjemnění zrna. Maximální mez kluzu (při 
0,25% C a 0,08% V) je okolo 450 MPa. 
Praktický limit meze kluzu  těchto ocelí je 415 MPa. 

 Vanadové oceli určené k řízenému válcování
vyžadují přídavek titanu. Nitrid titanu, který se v nich 
tvoří, brání růstu austenitických zrn při rekrystalizaci.



  

Řízené válcování
konvenční válcování – dokončovací teplota 900-1000°C

x 
řízené válcování dokončovací teplota: 750-800°C

– nižší teplota
– Rekrystalizace & růst zrna trvají déle
– končí s menší velikostí zrna gama
- transformace deformovaných zrn austenitu dává jemnější 
zrna feritu

Pozn. Jiný způsob výroby HSLA ocelí spočívá ve válcování zastudena a žíhání. 
Tradičně se proces žíhání skládá z pomalého ohřátí, dlouhé výdrže na teplotě a 
pomalého ochlazení. Tento proces redukuje zpevnění precipitačním vytvrzením, tím 
pádem maximální dosažitelné pevnosti jsou nižší než u zatepla válcovaných 
produktů (díky rekrystalizaci).



  

Schéma řízeného válcování



  

Austenitická zrna

Velká

Malá

Deformovaná

Feritická zrna

Vliv velikosti austenitických zrn



  

Niobové mikrolegované oceli

Jako vanad, niob zvyšuje mez kluzu precipitačním vytvrzením. 
- stupeň vytvrzení závisí na velikosti a množství precipitujících 
karbidů niobu. 
- niob je navíc efektivnějším zjemňovačem zrn než vanad.

Kombinace precipitačního vytvrzení a zjemnění zrna feritické 
matrice 
– stačí jen cca 1/3 množství niobu (0,02 – 0,04%) v porovnání s 
vanadem

Zpevnění HSLA oceli je cca 35 – 45 MPa na 0,01% přísady niobu. 
Niobové oceli jsou vyráběny řízeným válcováním, válcováním s řízením rekrystalizace a 
přímým ochlazením. Niobové oceli s přídavkem titanu (niobtitanové) mohou být válcované s 
řízením rekrystalizace při vyšších teplotách.

Běžná mez kluzu těchto ocelí je 345 – 415 MPa
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Vanad - niobové mikrolegované oceli

Vyšší mechanické hodnoty než oceli legované jen jedním z 
těchto legujících prvků.  

Díky precipitačnímu vytvrzení je dosaženo vysoké pevnosti. 
Na druhou stranu je také zvýšena tranzitní teplota. Při 
řízeném válcování je ale právě přidáním niobu a vanadu 
zvýšena pevnost a snížena tranzitní teplota díky zjemnění 
zrna.

Obsah uhlíku u vanad-niobových ocelí je <0.10% C. Toto 
snížené množství přispívá k redukci perlitické fáze a zlepšuje 
tím houževnatost, tažnost a svařitelnost. Tyto oceli se často 
nazývají jako oceli se sníženým obsahem perlitu (pearlite-
reduced steels)



  

Niob - molybdenové mikrolegované oceli

- s feriticko-perlitickou strukturou 
- se strukturu s jehlicovitým feritem

Přísada molybdenu -  mez kluzu a pevnosti v tahu o 
20 MPa respektive o 30 MPa na 0,1% Mo (přes zkoumanou 
mez 0% - 0,27%). 

Principiální efekt molybdenu v mikrostruktuře 
- nahradit morfologii perlitu a dosadit horní bainit jako 
částečnou náhradu za perlit. Vzestup pevnosti je přičítán 
zpevnění tuhého roztoku a precipitací Nb(CN) způsobeném 
synergií molybdenu a niobu. 
Přítomnost molybdenu zvyšuje vytvrzení zvýšením 
koherentních pnutí a/nebo zvýšením samotného 
objemového podílu precipitátů



  

Vanad-dusíkové mikrolegované oceli

Vanad tvoří s dusíkem precipitáty VN. 
Dusík - precipitačnímu vytvrzení vanad-dusíkových ocelí. 

Precipitační vytvrzení může být doprovázeno poklesem 
vrubové  houževnatosti – předcházeno snížením obsahu 
uhlíku. 
Precipitace VN také zjemňuje zrno. 

S přísadou  vanadu a 0,018% až 0,022% N se vyrábějí 
plechy s řízeným ochlazováním a tloušťkou do 16 mm s 
mezí kluzu až 550 MPa. Velkým problémem těchto ocelí je 
delayed cracking. Použití těchto ocelí se nedoporučuje u 
svarových spojů (pokles vrubové houževnatosti v TOO)



  

Titanové mikrolegované oceli

Titan - v mikrolegovaných ocelích tvoří řadu složek
- zjemnění zrna
- precipitačnímu vytvrzení
- kontrola tvaru vměstků

Protože titan působí jako silně desoxidační prvek, může být použit jen v plně 
uklidněných ocelích.

Výrobky z těchto ocelí - plechy do 9,5 mm tloušťky s minimální mezí kluzu 345 – 
550 MPa.  Již množství menší než 0,025 % Ti přispívá ke zjemnění zrna díky 
zabraňování růstu austenitického zrna nitridem titanu TiN.

Zvýšení obsahu titanu 
1) vznik sulfidických vměstků (Mn, Ti)S
2) vznik globulárních karbosulfidů Ti4C2S2

3) Tvorba karbosulfidů je doprovázena a následována tvorbou karbidu TiC, který 
přispívá k precipitačnímu zpevnění nízkouhlíkových ocelí. 

Titan má podstatně větší vliv na zjemnění zrna než niob a vanad a jeho velký 
vliv na precipitační vytvrzení vede k podstatnému snížení houževnatosti. Použití 
pouze titanu u mikrolegovaných HSLA ocelí vede k neakceptovatelné variabilitě 
mechanických vlastností.
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Titan-niobové mikrolegované oceli

Titan zvyšuje efektivitu niobu nahrazením niobu v nitridech. 
Toto umožňuje kvůli zvýšené rozpustnosti niobu v austenitu 
následné vylučování jemných precipitátů Nb(C,N) ve feritu. 

Přísada 0,04% Ti zvyšuje mez kluzu o cca 105 MPa při 
ochlazovací rychlosti 675°C/s. 

Válcované niob-titanové oceli dosahují mezí kluzu 550 MPa. 
Přísada vanadu nebo molybdenu zvýší mez kluzu až na 600 
MPa.



  

- Běžné C-Mn oceli cca 200-300 MPa
+ zjemnění zrna  cca 100-134 MPa
+ přidání manganu cca 67 MPa
+ přidání  Nb, V, Ti -precip. vytvrzení cca  67-100 MPa

Celková mez kluzu: cca   434 - 600 MPa

Stručné shrnutí HSLA válcovaných ocelí



  

Struktura HSLA válcovaných ocelí
Do meze kluzu cca 500 MPa 
mají typické HSLA oceli 
feritickou mikrostrukturu 
s perlitem. 

Oceli s vyšší pevností již 
musí mít v mikrostruktuře 
určitý podíl bainitu. 

HSLA o mezi kluzu okolo 700 
MPa je typicky 100% 
bainitická.

V případě nízkouhlíkových 
ocelí, dochází k velmi malé 
nebo žádné precipitaci 
cementitu v bainitu a tento 
bezuhlíkový bainit je často 
nazýván jako jehlicovitý ferit 
(accicular ferrite).

Jemnozrnná feriticko-martenzitická struktura v oceli 
PM1- PMQ1-724



  

Vliv mikrolegur na technologické vlastnosti

Kombinace malého množství uhlíku a malého množství 
přísad v HSLA ocelích neovlivňuje výrazně zpracování.

Dvoufázové oceli  které obsahují tvrdé martenzitické 
částice ve feritické matrici jsou vysoce tvárné. Nízký 
obsah uhlíku přispívá k dobré tvařitelnosti. 

Svařitelnost HSLA ocelí je podobná měkkým ocelím
(ocelím s nízkým obsahem uhlíku).

Obrobitelnost je srovnatelná s uhlíkovými oceli. Dá se 
zlepšit užitím HSLA ocelí s kontrolovaným tvarem vměstků.



  

Kované HSLA oceli

Jedinou výzvou spojenou se zpracováním HSLA ocelí je 
kování. Aplikace technologie mikrolegování se u kování 
opozdila kvůli jiným požadavkům na mechanické vlastnosti 
a termomechanickému zpracování kovaných ocelí. Kované 
oceli jsou běžně používány v aplikacích ve kterých je 
vyžadována vysoká pevnost, odolnost proti únavě a 
opotřebení. Tyto vlastnosti jsou nejběžněji splňovány 
ocelemi se středním obsahem uhlíku. Tím pádem je vývoj 
mikrolegovaných kovaných ocelí zaměřen na oceli s 
obsahem 0,30 – 0,50% C



  

Zpracování mikrolegovaných kovaných ocelí

Řídící silou při vývoji mikrolegovaných kovaných ocelí je snaha redukovat 
výrobní náklady. U těchto materiálů to znamená užití zjednodušeného 
termomechanického zpracování – řízené ochlazování, které následuje po kování. 
Toto zpracování zajistí požadované vlastnosti bez odděleného kalení a žíhání, 
které vyžadují konvenční uhlíkové a legované oceli.  

Technologické zpracování konvenčních (nahoře)
a mikrolegovaných ocelí (dole)

Die forging – 
kování v zápustce

Hardening - kalení

Tempering – 
popouštení

Straightening – 
rovnání

Stress relieving – 
žíhání ke snížení 
pnutí

Controlled cooling 
– řízené ochlazení



  

Technologie zpracování HSLA kovaných ocelí

Ohřátí a výdrž na teplotě před kováním - úplné rozpuštění 
vanadových precipitátů (1100°C). Rychlé indukční ohřátí tyčí a 
sochorů na konvenční kovací teploty 1250°C a dostatečný čas zajistí rozpuštění 
mikrolegujících přísad 

Tažnost a houževnatost vykazují podstatný vzrůst se 
snížením „dokončovací“ teploty – díky zjemnění zrna 
austenitu a zvýšení podílu feritu.  Kováři začínají používat tuto 
technologii ke zvýšení houževnatosti kovaných mikrolegovaných ocelí, nicméně 
nízké kovací teploty se často nepoužívají z důvodu minimalizace opotřebení 
zápustek. 

 Zvýšení rychlosti ochlazování po kování zvýši mez kluzu a 
pevnost, protože zvýší jemnost zrna a precipitační vytvrzení. 
Při vysokých rychlostech ochlazování může být dosaženo 
optima, nad tyto rychlosti je pevnost redukována díky 
potlačení precipitace a růstu nízkoteplotních transformačních 
produktů. Optimální rychlost ochlazování a maximální tvrdost jsou značně 
ovlivněny přísadovými a zbytkovými prvky v oceli. Nicméně díky kontrole 
obsahu prvků je možné zajistit specifické mechanické vlastnosti v širokém 
rozsahu rozměrů a ochlazovacích podmínek.



  

Vliv mikrolegur na vlastnosti kovaných HSLA ocelí

Uhlík – Většina mikrolegovaných ocelí určených pro kování má obsah uhlíku 0,3 
– 0,5%, což je dostatečné pro tvorbu velkého množství perlitu. Perlit je 
zodpovědný za podstatné zvýšení pevnosti. Toto množství uhlíku také snižuje 
rozpustnost mikrolegur v austenitu

Niob, Vanad a Titan  – Tvoření karbonitridových precipitátů je hlavním 
zpevňovacím mechanismem mikrolegovaných kovaných ocelí. Vanad v množství 
od 0,05 do 0,2% je nejběžnější přísadou. Niob a titan zvyšují pevnost a 
houževnatost ovlivněním velikosti austenitického zrna. Často je niob používán v 
kombinaci s vanadem k redukci velikosti austenitického zrna (od niobu) a 
precipitaci karbonitridů (z vanadu).

Mangan  je požíván v relativně velkém množství (1.4 až 1.5%) v mnoha 
mikrolegovaných kovaných ocelích. Redukuje tloušťku cementitických lamel 
řízením velikosti  interlamelárních mezer při tvorbě perlitu, tím pádem vysoký 
obsah manganu vyžaduje nižší obsah uhlíku k zachování velkého množství 
perlitu. Mangan také poskytuje velké zvýšení tvrdosti zpevněním tuhého 
roztoku, zvyšuje rozpustnost vanadových karbonitridů a snižuje teplotu změny 
rozpustnosti pro tyto fáze. 



  

Vliv mikrolegur na vlastnosti kovaných HSLA ocelí

Obsah křemíku v mnoha komerčních mikrolegovanýchj kovaných ocelí se 
pohybuje v rozsahu 0,30 – 0,70%. Vyšší křemíku bývá spojován s vyšší 
houževnatostí, zřejmě pro vyšší podíl feritu.
Síra - mnoho mikrolegovaných kovaných ocelí  - konkrétně těch určených pro 
výkovky v automobiovém průmyslu, pro které je důležitá obrobitelnost – mají 
relativně vysoký obsah síry. Vyšší obsah síry přispívá ke zlepšení 
obrobitelnosti, která je srovnatelná s kalenými a následně popouštenými 
ocelemi. 

Hliník a dusík -  stejně jako ve vytvrditelných jemnozrných ocelích, hliník je 
důležitý pro ovlivnění velikosti austenitického zrna v mikrolegovaných ocelích. 
Mechanismus ovlivění velikosti austenitického zrna hliníkem spočívá v tvoření 
hliníko-nitridových částic. Bylo dokázáno, že dusík  je hlavní intersticiální 
složkou vanad-karbo-nitridu. Z těchto důvodů je rozumné zvýšení obsahu 
dusíku vyžadováno u mikrolegovaných ocelí s vanadem ke zvýšení 
precipitačního zpevnění.



  

  Struktura těchto ocelí je složena z většího podílu tvrdých fází s jemnými 
precipitáty vedle měkkých fází. Celá mikrostruktura je pak velmi jemná. Další 
vývoj je reprezentován konceptem částečně martenzitických ocelí. Je-li podíl 
martenzitu vyšší než 20 %, tyto oceli vykazují relativně nízkou mez kluzu, ale 
vysokou mez pevnosti. Nejvyšší mez pevnosti 1400 MPa může být dosažena u 
čistě martenzitických ocelí.

Vzrůst pevnosti 
spočívá ve zvýšení 
podílu tvrdých fází 
vedle měkkých fází. 
Dvojfázové oceli 
se skládají z feritu a 
až 20 % martenzitu. 
Mezi další směry 
vývoje patří TRIP 
oceli. Přechod 
k ocelím s vysokou 
pevností v tahu (přes 
800 MPa) spočívá 
v použití multifázových 
ocelí.

Budoucnost „levné“ oceli



  

Nejrealističtějším směrem vývoje je snižování velikosti 
zrna a vícefázová struktura. Nebezpečím při extrémním 
snižování velikosti zrna je ale jev, při kterém se mez kluzu 
blíží mezi pevnosti. Při tahové zkoušce dochází ke vzniku 
krčku simultánně s mezí kluzu, což naznačuje, že 
Lüdersovo napětí převyšuje napětí při maximální zátěži. 
Překonat tento problém lze použitím právě vícefázové 
struktury.

Budoucnost „levné“ oceli



  

Otázky ke zkoušce – Mikrolegované (HSLA) oceli

1) Co jsou HSLA oceli?  - legury v HSLA ocelích, jejich obsah; 
zařazení HSLA ocelí
2) 6 kategorií HSLA ocelí; užití HSLA ocelí.
3) Vliv mikropřísad a technologického zpracování na vlastnosti 
HSLA ocelí?
4) Rozdělení mikrolegovaných perlitických ocelí
5) Vanadové mikrolegované oceli
6) Řízené válcování; vliv velikosti austen. zrna atd.
7) Niobové mikrolegované oceli
8) Vanad - niobové mikrolegované oceli
9) Vanad-dusíkové mikrolegované oceli
10) Niob - molybdenové mikrolegované oceli
11) Titanové mikrolegované oceli
12) Titan-niobové mikrolegované oceli
13) Vliv mikrolegur na procesní charakteristiky
14) Kované HSLA oceli
15) Vliv mikrolegur na kované HSLA oceli 


