
Vysokopevné svařitelné oceli jsou podle konvence

označovány oceli s hodnotou meze kluzu vyšší než

460 MPa.

Vysokopevné svařitelné oceli uváděné v normách pod

označením M jsou termomechanicky zpracované oceli

vyrobené moderním  metalurgickým procesem, tj. ta-

vením v konvertoru s pánvovou rafinací s následným

plynulým litím řízeným válcováním a doválcováním

za teploty Ar3-40 °C. Výroba v aplikaci s více násob-

ným válcováním termomechanicky zpracované níz-

kouhlíkové oceli způsobem VTMZ je uvedena na ob-

rázku. Po válcování jsou oceli řízeně ochlazeny.

Termomechanicky zpracované oceli (M) jsou zařa-

zeny v ČSN 050323 do skupiny 2. Podle ČSN EN
10028-díl 3 jsou dodávány s hodnotou meze kluzu do

460 MPa pro tlakové nádoby. ČSN EN 10025-díl 3 a 4

uvádí oceli s hodnotou meze kluzu do 460MPa a do-

poručuje je pro svařované konstrukce. S vysokou hod-

notou meze kluzu do 960 MPa jsou podle ČSN EN
10149-2 doporučeny oceli pro deformaci za studena.

Metalurgie vysokopevn˘ch ocelí

Metalurgie



Zušlechtěné Q a precipitačně zpevněné oceli QA jsou

zařazeny do skupiny 3. Zušlechtěné oceli jsou po ří-

zeném válcování a doválcování za teploty Ar3 – 40 °C

zrychleně ochlazeny do teploty 450 °C ve vodním pro-

středí, případně jsou po ochlazení znovu šlechtěny.

Podle ČSN EN 10028-díl 6 jsou dodávány s hodnotou

meze kluzu do 690 MPa pro stavbu tlakových nádob

a dále pro stavbu svařovaných ocelových konstrukcí

(ČSN EN 10025 díl 6) s hodnotou meze kluzu do 

690 MPa ve stavu zušlechtěném (precipitačně) zpev-

něném a s hodnotou meze kluzu do 1 100 MPa v zu-

šlechtěném stavu. Oceli s označením L jsou určeny

k deformaci za studena a k použití za nízkých teplot.

Precipitačně zpevněné oceli jsou po řízeném válcování

a zrychleném ochlazení popouštěny na teploty, při kte-

rých proběhne výrazné zpevnění.  

V˘roba termomechanicky zpracované nízkouhlíkové oceli
zpÛsobem VTMZ
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V rámci tepelně mechanicky řízeného procesu se

osvědčil řízený rekrystalizační proces austenitické

matrice, kterým lze získat u mikrolegovaných ocelí

velmi jemná feritická zrna. V porovnání s normali-

začně zpracovanými ocelemi lze doválcováním za sní-

žené teploty (Ar3 – 40 °C) a zrychleným ochlazová-

ním dosáhnout požadovaných vlastností při daleko

nižším obsahu slitinových prvků, jmenovitě Ni, Cr

a Mo. Přitom oceli jsou v rozsahu do 50 mm vyráběny

s jednotným ekvivalentem uhlíku Ce 0,46, do tloušťky

100 mm s Ce 0,56 a do tloušťky 130 mm s Ce 0,64

(S690M), počítaného podle CET (ČSN EN 1011-2).

Oceli pro teploty –40 až –60 °C mají snížený obsah

nečistot.

Vysokopevné a zároveň otěruvzdorné oceli jsou ozna-

čovány podle tvrdosti HB. Ku př. HB 400 EN 1.8714

(Re 1100 MPa), HB 500 EN 1.8734 (Re 1300 MPa).

Ve skupině 4 jsou nízkolegované oceli s Cr (max.

0,7hm.%), Mo (max. 0,7 hm.%), Ni (max. 1,5 hm.%)

s obsahem vanadu max. 0,1 hm.%. Oceli jsou určeny

k použití jako jemnozrnné  vysokopevné oceli. Dále

mohou být použity za zvýšených teplot po popouštění

za teplot těsně pod Ac1. Do skupiny 4 jsou řazeny též

střednělegované NiCrMoV ocelí (dříve podle ČSN

oceli třídy 16).

Základní požadavky na nové typy vysokopevných

ocelí jsou spojeny, s výjimkou vysoké hodnoty meze

kluzu, se zvýšenou houževnatostí a odolností oceli

proti křehkému porušení i za nízkých teplot. Uvede-

ným požadavkům vyhovují hlavně martenzitické oceli

s nízkým obsahem uhlíku, které po kalení z oblasti au-

stenitu tvoří strukturu, jejíž podstatnou částí je laťkový

martenzit. Nejdůležitější vlastností martenzitické



struktury je její odolnost proti plastické deformaci

a odolnost proti vzniku trhlin. 

S výjimkou substitučního a intersticiálního příspěvku

zpevnění oceli jsou u moderních válcovaných nebo ta-

žených (protlačovaných) vysokopevných ocelí vyu-

žity příspěvky deformačně-dislokačního (a precipi-
tačního) zpevnění vedoucího ke zvýšení pevnosti

v důsledku zjemnění zrn a zvýšení počtu dislokací,

k jehož zachování musí být doba setrvání na vyšších

teplotách minimální. Jemnozrnnost oceli velmi příz-

nivě potlačuje náchylnost oceli ke křehkému lomu, tj.

posouvá tranzitní teplotu houževnatosti směrem k níz-

kým teplotám. Cílem mikrolegování (součtově do 

0,15 hmot.% V, Nb, Ti, Ta, méně Zr a z části Al) je

zjemnění feritických zrn mechanismem nukleace fe-

ritu v deformačně zpevněné austenitické matrici za

současného snížení M/A (martenzit/austenit) složky

v případě vzniku  granulárního masivního bainitu. Ří-

zeným válcováním lze výhodně ovládnout vznik in-

tragranuálního acikulárního feritu vedoucího k vyšší

úrovni mechanických vlastností. Z hlediska svařování

je příznivý důsledek vysoké čistoty, mikrolegování

a řízené deformace ve snížení ekvivalentu CET za sou-

časného redukování vzniku zákalné struktury v TOO,

v potlačení tvorby trhlin za studena indukovaných vo-

díkem a vzniku zbrzděných trhlin. Z metalurgického

hlediska to znamená zabezpečit vysokou metalurgic-

kou čistotu, zajistit zdárný průběh mikrolegování

(jemnozrnnosti) v rámci pánvové rafinace oceli, usku-

tečnit důslednou kontrolu deformačního procesu při

jednotlivých úběrech včetně potlačení rekrystalizač-

ních procesů a řízeně ovládnout rychlost ochlazování

v průběhu válcování a po válcování.

Zpevnûní



Z hlediska aplikace příspěvků zpevnění, závislých na

deformaci a na rychlosti ochlazování, je chemické slo-

žení mikrolegovaných  jemnozrnných ocelí upravo-

váno podle tloušťky válcovaného plechu.

Chemické sloÏení v závislosti na tlou‰Èce 
plechu jemnozrnn˘ch ocelí v jakosti M, Q, QA

T

Chemické sloÏení
Ocel Tlou‰Èka max. hmot. % 

Jakost mm Mikrolegované oceli (max.) Nb 0,05, V 0,12, Ti 0,015, Al 0,015
Mn 1,2 aÏ 1,7, Si 0,5, P 0,02, S 0,008 (max.)

C Cr Ni Mo N B CET/x

S420M 3 aÏ 60 0,13 – 0,10 0,05 0,015 – 0,36
S420Q nad 60 0,14 – 0,10 0,05 0,015 – 0,38

S460M 3 aÏ 40 0,14 – – – 0,015 0,39
S460Q nad 40 0,15 – – – 0,015 0,38

S500M 3 aÏ 40 0,17 – – – 0,015 0,40
S500Q nad 40 0,18 – – – 0,015 0,41

S700Q 3 aÏ 40 0,18 0,70 1,00 0,70 0,015 0,005 0,46
nad 40 0,19 0,70 1,50 0,70 0,015 0,005 aÏ 0,48

(Cu max.
0,30)

S900Q 3 aÏ 50 0,20 0,70 1,50 0,70 0,015 0,005 0,50
nad 50 0,21 0,70 2,00 0,70 0,015 0,005 0,52

(Cu max.
0,30)

S960Q 4 aÏ 50 0,21 0,70 2,00 0,70 0,015 0,005 0,56
0,22 2,50 (Cu max.

0,30) 

S1100QA 4 aÏ 50 0,21 0,80 3,00 0,70 0,015 0,005 0,60
0,22 3,25

/x CET podle âSN EN 1011-2-2002 CET = C + (Mn+Mo)/10 + (Cr+Cu)/20 + Ni/40 (%. hmot.) 
Mikrolegující prvky (V, Nb, Ti, Ta, Zr) souãtovû do 0,15 hmot. %. Obsah Al okolo 0,02 hmot. %






