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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na základní charakteristiky uhlíkové oceli 

A350LF2. Tato ocel se pouţívá při výrobě komponent pro jadernou energetiku, které musí 

plnit svou funkci v rozličných prostředích a v různých teplotních rozmezích. Cílem této práce 

je definovat chemické sloţení, mikrostrukturu, mechanické vlastnosti, technologii výroby 

a metody zkoušení výrobků z této oceli. V experimentální části práce bylo provedeno 

hodnocení mechanických vlastností čtyř taveb oceli A350LF2 s odstupňovaným uhlíkovým 

ekvivalentem. 

 

Abstract 

This thesis focuses on the basic  characteristics of A350LF2 carbon steel grade. This 

steel is used for production of  nuclear power plant components, which must perform their 

function in diverse environments and different temperature ranges. The aim of this work is to 

define chemical composition, microstructure, mechanical properties, production technology 

and testing procedures of products made of this steel grade. The experimental part of the 

thesis deals with evaluation of mechanical properties on four A350LF2 heats with graded 

carbon equivalent.  
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1 ÚVOD 

Oceli pro náročné podmínky, které bezesporu panují v jaderné energetice, 

vyţadují specifický přístup při jejich výrobě a následném zpracování. Mezi základní 

degradační procesy materiálů v jaderných elektrárnách náleţí především zkřehnutí 

za pracovních teplot, korozní a radiační poškození. V průběhu celé ţivotnosti komponent 

si materiály musí zachovávat poţadovanou úroveň mechanických a dalších vlastností. 

Při jejich výrobě se dnes vyuţívá nejnovějších poznatků z oblasti metalurgie, materiálového 

inţenýrství a dalších vědních disciplín. Jednou z ocelí, která se pouţívá pro výrobu jaderných 

komponent, je ocel A350LF2. Jedná se o uhlíkovou ocel určenou pro pouţití za nízkých 

teplot. Pracovní teploty se blíţí teplotám okolo -50 °C. Výroba této oceli probíhá dle 

nejpřísnějších mezinárodních standardů. Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl 

definovat chemické sloţení, mikrostrukturu, mechanické vlastnosti, technologii výroby 

a metody zkoušení výrobků z této oceli.  
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2 CHARAKTERISTIKA OCELI JAKO KONSTRUKČNÍHO 

MATERIÁLU  

2.1 Materiál, jeho struktura a vlastnosti 

Za materiál lze povaţovat kaţdou pevnou látku, která je určena pro další 

technologické zpracování ve výrobě. Je naprosto zřejmé, ţe vlastnosti materiálu budou spolu 

s výrobní technologií determinovat vlastnosti finálního výrobku. Ţivotnost, bezpečnost 

a spolehlivost takového výrobku bude záviset kromě materiálu a technologie výroby 

i na podmínkách, resp. na dodrţování podmínek jeho provozu. Nedodrţení provozních 

podmínek výrobku, které jsou dány jeho projektovou dokumentací, můţe vyvolat jeho 

poškození, zkrácení ţivotnosti nebo dokonce ztrátu jeho bezpečnosti. U strojních zařízení, 

částí strojů a konstrukčních uzlů jsou konstrukční materiály navrhovány na základě 

předpokládaných podmínek provozování těchto zařízení. Neustále zvyšující se poţadavky 

na provozní podmínky navrhovaných strojních zařízení proto úměrně zvyšují poţadavky 

zejména na ty vlastnosti konstrukčních materiálů, které jistým způsobem vyjadřují odolnost 

materiálu proti působení degradačních procesů vyvolaných podmínkami exploatace [2]. 

Pro kaţdou skupinu materiálů je charakteristický moţný rozsah vlastností, které jsou 

přímo determinovány jeho vnitřní stavbou. Vnitřní stavba (struktura) materiálu závisí kromě 

chemického sloţení, vlastností atomů a molekul, také na technologii výroby a zpracování 

materiálu. Změnou technologie výroby nebo zpracování materiálu lze dosáhnout změny jeho 

struktury. Struktura materiálu závisí na objemovém podílu a typu jednotlivých fází, které jsou 

v materiálu obsaţeny. Jednofázové materiály mohou existovat ve třech různých strukturních 

stavech: a) amorfním, b) částečně krystalickém, c) krystalickém. Amorfní stav 

je charakterizován vnitřní neuspořádaností atomů nebo molekul, krystalický stav naopak 

pravidelným uspořádáním atomů v polohách jedné ze čtrnácti krystalových Bravaisových 

mříţek. Částečně krystalická struktura je tvořena střídajícími se amorfními a krystalickými 

oblastmi. U dvoufázových materiálů závisí struktura na objemovém podílu minortní 

(sekundární) fáze a na technologii výroby a zpracování materiálu [2]. 

Z vlastností materiálů, které jsou určovány jeho chemickým sloţením, vnitřní stavbou 

a technologií jejich výroby, mají význam především ty, které podmiňují vyuţití materiálu 

v technické praxi nebo které determinují podmínky jejich zpracování.  Můţeme je rozdělit 

do čtyř následujících skupin: a) chemické, b) fyzikální, c) mechanické, d) technologické. 
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Chemické vlastnosti je nutné brát v úvahu všude tam, kde je materiál během 

své exploatace vystaven koroznímu namáhání. Skupina fyzikálních vlastností materiálů 

zahrnuje elektrické a magnetické vlastnosti, tepelné vlastnosti, optické vlastnosti a vlastnosti, 

které souvisí s přípravou tenkých vrstev materiálů. Mechanické vlastnosti jsou nejdůleţitější 

pro projektantskou a konstruktérskou praxi, zahrnují všechny vlastnosti, které popisují 

chování materiálu při působení napěťově deformačního, resp. silového pole. 

Technologické vlastnosti materiálu jsou důleţité všude tam, kde je nutné rozhodnout 

o technologii zpracování materiálu od jeho prvovýroby aţ po finální výrobek [2]. 

2.2 Rozdělení kovových materiálů 

Z technického hlediska nejvýznamnější skupinu materiálů tvoří kovy a jejich slitiny. 

Pro kovy je charakteristická kovová vazba, která se realizuje volnými elektrony v prostoru 

mezi ionty kovu tak, ţe v daný okamţik je hustota elektronů ve všech místech prostoru 

přibliţně stejná. Kovy existují většinou v krystalickém stavu. Mezi nejvýznamnější skupiny 

kovových materiálů patří oceli, Al-slitiny, Cu-slitiny, Ni-slitiny, Ti-slitiny, Mg-slitiny, Zn-

slitiny, Sn-slitiny a Pb-slitiny [2]. 

Konstrukční oceli jsou důleţitým materiálem ve strojírenství, protoţe kombinací 

legujících prvků, vhodným tepelným zpracováním, resp. výrobní technologií, lze získat oceli 

s vysokou pevností i dostatečnou houţevnatostí, pro práci za vysokých i nízkých teplot, 

odolné korozi a abrazivnímu opotřebení, apod. [1]. 

Podle minimální pracovní teploty můţeme konstrukční materiály pracující v oblasti 

kryogenních teplot rozdělit do třech základních skupin: 

1. oceli pracující do teplot -50 °C, např. konstrukční jemnozrnné mikrolegované oceli; 

2. oceli pracující do teplot -100 °C, např. nízkolegované oceli s obsahem niklu od 2,5 do 6 %; 

3. oceli pracující do teplot blíţících se teplotě absolutní nuly, např. 9 % Ni ocele 

martenziticky vytvrditelné, manganové oceli, austenitické CrNi, nebo MnCr ocele a slitiny 

[4]. 

Oceli pouţívané za nízkých teplot nebo kryogenních teplot si musí oproti běţným 

druhům konstrukčních materiálů zachovávat především dostatečnou houţevnatost a také 

vysokou a pokud moţno v závislosti na teplotě nesniţující pevnost. Obecně lze tedy říci, 

ţe oceli, které jsou pouţívány při velmi nízkých teplotách (event. při kryogenních teplotách), 

musí kromě svých základních charakteristik splňovat v prvé řadě poţadavek vysoké úrovně 

lomové houţevnatosti za podmínek nízkých pracovních teplot [4]. 
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2.3 Vliv jednotlivých legujících prvků na základní vlastnosti oceli 

Nelegované oceli nemohou splnit všechny poţadavky, které kladou konstruktéři 

na vlastnosti součástek. Pokud se poţaduje vysoká mez kluzu a dobré plastické vlastnosti, 

vyšší prokalitelnost, zaručená mez únavy, mez tečení, nízká přechodová teplota, 

resp. odolnost proti korozi, je třeba pouţít legované oceli. Protoţe jsou tyto oceli draţší 

neţ nelegované oceli, pouţívají se převáţně v zušlechtěném stavu, kdy mají vyšší 

poměr meze kluzu k pevnosti při maximální houţevnatosti. Konstrukční nízkolegované 

i vysokolegované oceli se legují obyčejně manganem, křemínek, niklem, chromem, vanadem, 

molybdenem. Méně často se pouţívá bor a wolfram [1]. 

Uhlík (C) 

Uhlík se v ţeleze rozpouští interstiticky, jeho rozpustnost závisí na krystalové mříţi 

ţeleza (teplotě). V tuhém roztoku působí jako silně austenitotvorný prvek, při obsahu 

nad mezí rozpustnosti se váţe na karbidy. Rozmezí obsahu uhlíku v běţných ocelích, 

zpracovávaných tvářením, je 0,03 aţ 1,3 %. Oceli s obsahem uhlíku nad 1,3 % se v litém 

stavu zpracovávají zpravidla kováním [14]. 

Vliv uhlíku na podmínky tváření za tepla se projevuje především poklesem 

teploty solidu, které se sniţují poměrně prudce u ocelí s obsahem uhlíku od 0,05 do 1,2 % 

z cca 1450 °C na 1200 °C. Horní přípustné teploty tváření jsou v závislosti na obsahu 

uhlíku 200 aţ 150 °C pod křivkou solidu, tj. klesají z 1300 °C u nízkouhlíkových ocelí 

aţ na 1100 aţ 1150 °C u ocelí s obsahem cca 1,0 %. Tím se rozmezí teplotního intervalu 

tváření sniţuje z 350 aţ 400 °C na 200 aţ 250 °C. Horní přípustné teploty omezují jednak 

fyzikálně-chemické procesy na povrchu ohřívané oceli (tvorba okují, oduhličení) a u výše 

uhlíkových ocelí pak zvýšený sklon k přehřátí. Vzhledem k průběhu křivky teplot solidu 

zvyšuje se úměrně s obsahem uhlíku sklon ocelí k růstu zrna. Teploty kritických růstů 

austenitických zrn se proto úměrně sniţují se stoupajícím obsahem uhlíku. Austenitická zrna 

ocelí s obsahem uhlíku do 0,25 % rostou při ohřevu do teploty 1300 ºC postupně bez výrazné 

kritické teploty růstu zrna. U ocelí středně uhlíkových se tyto oblasti objevují jiţ za teplot 

kolem 1250 ºC, u výše uhlíkových v rozmezí teplot 1150 aţ 1200 ºC. V této oblasti teplot má 

uhlík rozhodující vliv na růst zrn a tím i na pokles plastických vlastností [14]. 
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Mangan (Mn) 

Mangan patří mezi austenitotvorné prky, které otevírají úplně oblast gama. 

Ve slitinách obsahujících více neţ 35 % Mn zůstává austenit zachován i při normální teplotě 

a slitiny mají austenitickou, nemagnetickou strukturu [1]. 

Mangan má malou difúzní rychlost. Při vyšším obsahu manganu a rychlejším 

ochlazování je jeho difúze potlačena a transformace probíhá skluzovým mechanismem [1]. 

Mangan ovlivňuje výrazně tepelné zpracování ocelí. Se stoupajícím obsahem manganu 

se zpomaluje transformace austenitu v perlitické i bainitické oblasti. Křivky v diagramu ARA 

a IRA se posouvají doprava, takţe se zvyšuje prokalitelnost. Současně se začínají obě oblasti 

oddělovat, takţe se vytváří pásmo, ve kterém je austenit delší dobu stabilní. 

Odolnost zakalených ocelí proti popouštění mangan nezvyšuje [1]. 

Protoţe mangan i uhlík sniţují teplotu Ms, zvyšuje se v matrici ocelí s vyšším obsahem 

uhlíku po kalení obsah zbytkového austenitu. Při vyšším obsahu uhlíku a manganu 

se transformace austenitu úplně potlačí a oceli mají austenitickou matrici [1]. 

Křemík (Si) 

Křemík patří do skupiny silně feritotvorných prvků. V binární soustavě Fe-Si se oblast 

gama uzavírá při teplotě 1150 °C jiţ při obsahu 1,75 % Si, heterogenní oblast gama + alfa 

při 2,15 % Si. Rozpustnost křemíku v ţeleze alfa je vysoká. Při normální teplotě činí 14 %, 

při vyšších teplotách se ještě zvyšuje [1]. 

Křemík netvoří v ocelích karbidy, ale úplně se rozpouští ve feritu, jehoţ 

pevnost zvyšuje. Prokalitelnost ocelí zvyšuje méně neţ chrom a mangan. Při popouštění  

posouvá začátek rozpadu martenzitu (vzniku cementitu) k vyšším teplotám. Např. u oceli 

obsahující 0,6 % C a 2 % Si zůstává zachován směr původních martenzitických jehlic 

aţ do teploty asi 500 °C. Také rozpad zbytkového austenitu probíhá při vyšších teplotách 

neţ u nelegovaných ocelí. Protoţe se při popouštění křemíkových ocelí vyvíjí vysokoteplotní 

popouštěcí křehkost, je nutné popouštět je nad pásmem popouštěcí křehkosti a po výdrţi 

na popouštěcí teplotě rychle ochladit. Nízkoteplotní popouštěcí křehkost se posouvá k vyšším 

teplotám. Tento vliv křemíku se dá vyuţít např. u ocelí s vysokou pevností [1]. 

Aţ do obsahu 0,5 % se křemík nepovaţuje za legující prvek, ale pouze za dezoxidační 

přísadu. U ocelí na zušlechťování se kombinuje obyčejně přísada křemíku s přísadou 
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manganu anebo chromu. Vyšší obsah křemíku mají oceli tř. 13 a některé svařitelné oceli, 

pruţinové a ţáruvzdorné [1]. 

Fosfor (P) 

Fosfor zvyšuje mez kluzu i mez pevnosti a zvyšuje odolnost proti atmosférické korozi 

především ve spojení s mědí. Jeho přítomnost sniţuje plasticitu ocelí. Způsobuje zkřehnutí 

za studena, a proto se u nelegovaných ocelí omezuje jeho obsah na max. 0,03 hm. %. 

Jeho škodlivé působení lze shrnout následovně: 

- zvyšuje sklon k segregaci tím, ţe prodluţuje dvoufázovou oblast v rozmezí teplot 1534 

aţ 1050 °C; 

- malá difúzní rychlost v α a γ tuhém roztoku (ferit, austenit) nedovoluje vyrovnání 

koncentrace fosforu; 

- způsobuje zkřehnutí tuhého roztoku α. 

Zkřehnutí feritu vede ke křehkým lomům, které lze prokázat prudkým sníţením 

hodnot vrubové houţevnatosti i za vyšších teplot [3]. 

Síra (S) 

Síra se někdy přidává úmyslně do nelegovaných konstrukčních ocelí za účelem 

zlepšení obrobitelnosti. Ţelezo a sulfit ţeleznatý tvoří nízkotavitelné eutektikum, 

jehoţ bod tavení se vlivem oxidu ţeleznatého posouvá k ještě niţším teplotám. 

Kritická je široká oblast tuhnutí od bodu tavení ţeleza (1534 °C) aţ k bodu tavení Fe-FeS 

autektika při 988 °C. V tomto celém rozsahu teplot je γ tuhý roztok v rovnováze s tekutou 

fází, která můţe dosáhnout eutektické koncentrace 31 hm. % síry, především podél hranic 

primárních zrn. Proto při tváření za tepla a svařování dochází k natavení eutektika 

na hranicích zrn a tím nastane porušení materiálu (tzv. mezikrystalické trhliny). Tento jev 

je nazýván náchylností na vznik teplých trhlin. Při vysokém obsahu síry působí příznivě 

přítomnost manganu. Síra má k manganu větší afinitu neţ k ţelezu a bod tavení sulfidu 

manganu leţí podstatně výše (1610 °C). To znamená, ţe sulfidy manganu při tuhnutí oceli 

jsou jiţ v pevném stavu a působí jako krystalizační zárodky, které jsou rozděleny v zrnech 

oceli, tj. nenachází se na hranicích zrn. U nelegovaných ocelí má být max. obsah síry 0,03 

hm. % [3]. 
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2.4 Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování oceli spočívá v cílevědomém ovládání průběhu fázových 

a strukturních přeměn řízením vnějších podmínek s cílem ekonomicky dosáhnout 

poţadovaných vlastností zpracovávaného předmětu. Jeho základem je znalost kinetiky 

a mechanismu fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu, ale dané oceli o určitém sloţení 

a struktuře je třeba přiřadit představu konkrétního zpracovávaného předmětu o určitém 

tvaru a rozměrech. U vzorků vhodného tvaru lze např. poměrně snadno realizovat teplotní 

změny tak, aby probíhala jen jediná přeměna austenitu, ale při tepelném zpracování 

skutečných předmětů můţe probíhat současně v různých místech několik různých přeměn. 

Důleţitým se stává faktor vnitřních pnutí a jejich změn při tepelném zpracování i po něm 

a s ním související otázka tvarové a rozměrové stability, popř. i nebezpečí porušení 

soudrţnosti. Tepelné zpracování záleţí v provádění řady úkonů za pouţití různých 

technologických prostředků, jeţ někdy mají rozhodující vliv. Fázové přeměny ocelí v tuhém 

stavu jsou sice základem tepelného zpracování, ale nelze je uvaţovat odděleně od řady 

problémů, jeţ mají často převáţně technologický ráz. V širokém rozsahu se pouţívá různých 

způsobů ţíhání, kalení a popouštění i chemicko-tepelného zpracování [7]. 

Cílem tepelného zpracování je ve většině případů úprava mechanických, fyzikálních 

anebo technologických vlastností ocelí. Tepelné zpracování ve strojírenské výrobě je daleko 

mnohotvárnější a jeho jednotlivé způsoby se obvykle dále rozlišují např. podle cíle, za kterým 

se provádějí, nebo podle jeho průběhu (ţíhání na odstranění pnutí, ţíhání difúzní, 

zušlechťování izotermické atd.); chemicko-tepelné zpracování (cementace, nitridace) 

a povrchové kalení pak představují zpravidla závěrečné operace, které pro konečnou jakost 

a správnou funkci hotového výrobku mohou mít rozhodující význam [7]. 

Pro posouzení všech pochodů tepelného zpracování lze pouţít ARA diagramy 

(anizotermický rozpad austenitu) viz obr. 1. 
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Obr. 1 Diagram ARA - anizotermický rozpad austenitu (převzato [13 ]) 

Přeměna austenitu se v těchto diagramech sleduje při plynulém ochlazování 

a ochlazovací křivky jsou v diagramu zakresleny. Za jejich počátek se bere okamţik, 

kdy teplota při ochlazování klesne pod 860 °C [6]. 

Z diagramů ARA lze vyčíst především polohu bodů přeměny Ac1 a Ac3 

u podeutektoidních ocelí. Tyto body jsou stanoveny při velmi pomalých rychlostech ohřevu. 

Z polohy bodů přeměny lze určit správnou teplotu austenitizace při normalizačním ţíhání 

a kalení, při ţíhání na měkko a nejvyšší moţnou popouštěcí teplotu. Z rozsahu oblasti 

austenitu, v diagramu označené A, lze určit teplotu, do níţ se ocel pro různé ochlazovací 

rychlosti nachází v austenitickém stavu. Tato znalost je důleţitá např. pro správnou 

technologii rovnání před kalením nebo kalení v rovnacích lisech [6]. 

Z rozsahu oblasti feritu, v diagramu označené F, je moţno stanovit teplotu počátku 

a konce samostatného vylučování těchto fází i ochlazovací rychlost, při níţ se tyto fáze 

jiţ nevylučují. Znalost těchto rychlostí je důleţitá např. pro normalizační ţíhání 

nadeutektoidních ocelí, aby se zabránilo tvorbě karbidické sítě [6].   

Rozsah oblasti perlitu, označené v diagramu P, umoţňuje určit teplotu počátku 

a hlavně ukončení rozpadu austenitu v perlit. Horní část této oblasti je důleţitá pro ţíhání 

na měkko s pomalým ochlazováním, protoţe udává teplotu, do níţ je účelné ocel pomalu 

ochlazovat. Dolní část této oblasti je důleţitá pro normalizační ţíhání a určuje zde nejen 
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potřebnou ochlazovací rychlost k dosaţení lamelárně perlitické struktury s poţadovanou 

pevností, ale i rozmezí teplot, v němţ se má tato rychlost dodrţet [6]. 

Z oblasti vzniku přechodových struktur bainitu, v diagramu označené B, vyplývají 

důleţité údaje pro kalení a zušlechťování [6]. 

Oblast martenzitu, v diagramu označené M, je ohraničena polohou teploty Ms, 

která se nemění s rychlostí ochlazování. Změna teploty počátku martenzitické přeměny 

pod oblastí bainitu nebo perlitu je způsobena změnou chemického sloţení zbylého austenitu, 

způsobenou vznikem těchto struktur [6]. 

V dolní oblasti diagramu je uvedena výsledná tvrdost struktury vzniklé při dané 

ochlazovací rychlosti [6]. 

2.4.1 Žíhání 

Ţíháním se označují četné a do jisté míry i vzájemné dosti odlišné způsoby tepelného 

zpracování, jejich společným znakem je snaha po dosaţení určité úrovně rovnováţného stavu 

zpracovávané oceli. Poměrně snadná je definice rovnováţného stavu vzhledem 

k fázím/sloţkám, které jsou přítomné ve struktuře. Cílem ţíhání je dosáhnout struktury 

tvořené stabilními fázemi/sloţkami a pokud se v některých způsobech ţíhání ocelí objevují 

také produkty nerovnováţné, není jejich tvorba záměrná a většinou je dokonce neţádoucí [7]. 

Ţíhání se skládá z ohřevu na určitou ţíhací teplotu, setrvání na této teplotě 

a z ochlazování poměrně malou rychlostí, zpravidla ne vyšší, neţ je výsledkem chladnutí 

na klidném vzduchu. Výjimečně se volí větší rychlost ochlazování (proudící vzduch, olejové 

lázně), ale velmi často se ţíhané předměty ochlazují podstatně pomaleji v písku, v popelu 

nebo v peci, někdy i za mírného přitápění. Celý průběh ţíhání, tj. výška ţíhací teploty, 

doba udrţování na teplotě a rychlost ochlazování, můţe být v jednotlivých případech značně 

odlišný podle toho, které z uvedených hledisek rovnováţnosti stavu je rozhodujícím kritériem 

pro hodnocení výsledků dosaţených ţíháním. Nejčastější cíle ţíhání jsou vytvoření 

rovnoměrné struktury o dobré tvárnosti, houţevnatosti a obrobitelnosti, částečné odstranění 

chemické heterogenity i neţádoucích prvků a odstranění vnitřních pnutí (po tváření 

za studena, strukturních i tepelných pnutí). Správně provedené a do výrobního postupu 

vhodně zařazené ţíhání má často veliký význam také ekonomický. Usnadňuje některé výrobní 

operace (např. tváření za studena, obrábění), zlepšuje rovnoměrnost vlastností 

zpracovávaných kovů a tím usnadňuje pouţití různých výrobních automatů a odstraněním 

vnitřních pnutí zmenšuje nebezpečí vzniku zmetků z důvodu deformace a praskání [7]. 
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Chápeme-li tepelné zpracování jako cílevědomé vyuţívání fázových a strukturních 

přeměn ocelí, jeví se účelné dělit běţné způsoby ţíhání, kterými lze často dosáhnout různých 

cílů, do dvou skupin, a to na ţíhání bez překrystalizace a ţíhání s překrystalizací [7]. 

2.4.1.1 Žíhání bez překrystalizace 

Při ţíhání bez překrystalizace nedochází k fázovým přeměnám v oceli. 

Žíhání ke snížení pnutí 

-  probíhá za teplot cca 450 – 600 °C s výdrţí několika hodin podle velikosti, tvaru a druhu 

materiálu. Poté musí následovat pomalé ochlazení [7-10]. 

Žíhání rekrystalizační 

-  slouţí k odstranění zpevněné, deformované struktury vzniklé tvářením za studena. 

Obnovuje se jím schopnost plastické deformace materiálu. Teplota ţíhání je cca 550 – 

700 °C, výdrţ je několik hodin [7-10]. 

Žíhání na měkko 

-  slouţí ke sníţení tvrdosti, získání struktury se sferoidizovanými částicemi karbidů, 

tedy struktury vhodné pro následující obrábění nebo eventuelně i kalení. Teplota ţíhání 

na měkko bývá u podeutektoidních ocelí těsně pod Ac1, u nadeutektoridních ocelí i nad 

Ac1 [7-10]. 

2.4.1.2 Žíhání s překrystalizací 

Při ţíhání s překrystalizací dochází k fázovým přeměnám v oceli. 

Normalizační žíhání 

-  je typické pro podeutektoidní oceli. Cílem je zjemnění zrna a vytvoření rovnoměrné 

feriticko-perlitické struktury. Teplota ohřevu je obvykle 30 - 50 °C nad teplotu Ac3, 

doba výdrţe závisí na tloušťce tělesa. Ochlazování je pomalé, na klidném vzduchu [7-10]. 

Homogenizační žíhání 

- slouţí k vyrovnání lokálních rozdílů v chemickém sloţení, tj. v omezení odmíšení.  

Ohřev se provádí na teplotu 1000 - 1200 °C, následuje relativně dlouhá výdrţ (desítky 

hodin) a pomalé ochlazení v peci. Obvykle musí po homogenizačním ţíhání následovat 

ještě normalizační ţíhání [7-10]. 
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Izotermické žíhání 

- pouţívá se u slitinových ocelí pro sníţení tvrdosti. Spočívá v austenizaci těsně nad teplotu 

Ac3, rychlém ochlazení do oblasti nosu perlitické přeměny, výdrţi na této teplotě 

a následném ochlazení na vzduchu [7-10]. 

Žíhání ke zvětšení zrna 

- pouţívá se u plechů pro elektroniku, resp. jako mezioperační ţíhání pro zlepšení 

obrobitelnosti. Spočívá v ohřevu na teplotu nad prahem hrubnutí zrna, cca 950 - 1100 °C, 

výdrţi po dobu několika hodin a následném ochlazení [7-10]. 

2.5 Tepelné zpracování feriticko – perlitických ocelí 

U uhlíkových ocelí se jejich struktura mění v závislosti na obsahu uhlíku od čistě 

feritické aţ po čistě perlitickou při eutektoidním sloţení. Vliv obsahu uhlíku na změnu 

struktury ocelí je uveden v tabulce 2 [15].  

 

Tab. 2  Rovnováţná struktura ocelí v závislosti na obsahu uhlíku (převzato z [15]) 

 0,1 %C 0,1 - 0,45 % C 0,45 – 0,76 % C 

ferit 

terc. cementit na hranicích 

zrn 

(vyjimečně perlit) 

feritická matrice 

kolonie perlitu 

(terc. cementit na hranicích 

zrn) 

proeutektoidní feritické 

síťoví a 

perlit 

ostrý tranzit úzké rozmezí 

tranzitních teplot 

široké rozmezí 

tranzitních teplot 

 

U nízkouhlíkových ocelí s převáţně feritickou strukturou patří z hlediska jejich 

křehkolomových vlastností k nejdůleţitějším parametrům velikost feritického zrna a tloušťka 

karbidů na hranicích feritických zrn. Na tloušťku karbidických částic u uhlíkových ocelí 

má vliv zejména obsah manganu a rychlost ochlazování z normalizační teploty [13]. 

2.5.1 Ohřev feriticko – perlitických ocelí (austenitizace) 

Proces austenitizace oceli je stejně důleţitý jako proces ochlazování. 

Zatímco při transformaci austenitu v průběhu ochlazování se v plné míře vyuţívá 

izotermických (IRA) a anizotermických diagramů (ARA), tak při ohřevu na normalizační 

teplotu dokonalá znalost celého procesu chybí a pouţívá se obecného pravidla, ţe teplota 

normalizace je cca o 50 °C vyšší neţ Ac3. Přestoţe diagramy ohřevu existují, 

nejsou vyuţívané v takové míře, aby vedly k podstatnému ovlivnění výsledných vlastností. 

V poslední době je stále více publikací, které se procesem ohřevu oceli zabývají a přinášejí 

informace o tom, jak se austenit tvoří, jak dochází k jeho homogenizaci a jak se celý proces 
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projevuje na velikosti vznikajícího austenitického zrna. Kvalitě provedené austenitizace 

a způsobu ochlazování pak odpovídají výsledné mechanické vlastnosti oceli [13]. 

Austenit se při ohřevu feriticko-perlitické struktury začíná tvořit od teploty Ac1
 

a to tím způsobem, ţe dochází k transformaci perlitu na austenit. Vznikající austenit 

má vysoký obsah uhlíku a jeho růstem do feritu pokračuje proces austenitické transformace 

aţ do teploty Ac3, při které je dosaţeno 100 % austenitické struktury. Austenit se dále 

homogenizuje, aţ dojde k vyrovnání koncentrace uhlíku v celém objemu, coţ je obvykle 

při mnohem vyšší teplotě neţ Ac3 [13]. 

Jemnozrnné struktury lze docílit nízkou teplotou normalizace, coţ nebývá problém 

u výkovků, u kterých v průběhu tváření došlo k ohřevu na vysoké tvářecí teploty. 

V těchto případech je velikost zrna před jakostním tepelným zpracováním dána procesy 

rekrystalizace a rychlosti ochlazování po tváření. U odlitků je situace odlišná, 

neboť  vychlazování ve formě je velmi pomalé a jsou dosahovány téměř rovnováţné struktury 

s hrubými karbidy, které se nemusí při normalizaci dokonale rozpustit. Proto je vhodná 

dvojnásobná normalizace s tím, ţe teplota 1. normalizačního ţíhání bude poměrně velmi 

vysoká a jejím cílem bude dosaţení homogenního austenitu před ochlazováním. 

Teplota 2. normalizačního ţíhání se volí poměrně nízká s ohledem na dosaţení jemnozrnné 

struktury [13]. 

Volbou teploty austenitizace při normalizaci můţeme efektivně ovlivňovat 

jemnozrnnost výsledné struktury a také stav karbidické fáze [13]. 

V případě dokonalé austenitizace precipitují karbidy tak, ţe musí nejdřív nukleovat 

a pak růst. Karbidy obvykle nukleují ve tvaru jehlic (destiček), které jsou zároveň 

koncentrátory napětí a zhoršují křehkolomové charakteristiky. V případě nedokonalé 

austenitizace zůstávají v matrici nerozpuštěné, zpravidla globulární karbidy, které jsou 

z hlediska koncentrace napětí příznivější. Sníţené pevnostní vlastnosti odpovídají obsahu 

uhlíku v nerozpuštěných karbidech. Obrazně lze říct, ţe struktura po normalizaci z teploty 

niţší neţ Ac3 je více „sferoidizována― neţ po klasické normalizaci [13]. 

2.6 Základní metody zkoušení mechanických vlastnosti 

Mezi základní metody zkoušení mechanických vlastností patří zkouška tahem, 

zkouška vrubové houţevnatosti, zkoušky tvrdosti a drop-weight test. Materiál pro zkoušky 

se odebírá po tepelném zpracování např. po kalení, ţíhání nebo popouštění.  
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2.6.1 Zkouška tahem 

Zkouška tahem představuje základní zkoušku pouţívanou k ověření pevnostních 

a plastických charakteristik. Její princip spočívá v pouţití normalizované tyče kruhového 

průřezu, v případě zkoušení plechu - ploché tyče, která je opatřena hlavou pro uchycení 

ve zkušebním trhacím stroji (viz obr. 2). Ve zkušebním stroji dochází za definovaných 

podmínek (teplota, rychlost deformace) k natahování zkušební tyče mezi dvěma příčníky 

od nulového zatíţení aţ k okamţiku přerušení tyče [4-5]. 

 

 

Obr. 2 Mechanický zkušební stroj se sklonnou vahou (převzato z [5]) 

Záznam zatíţení versus prodlouţení (odpovídá diagramu napětí – deformace) 

představuje tzv. klasický tahový diagram. Z jeho průběhu lze definovat následující 

charakteristické údaje: 

a) platnost tzv. Hookova zákona, tj. lineární závislost deformace na napětí podle vzorce: 

 

σ = ε . E      (1)

  

  

kde σ je napětí [MPa] 

 ε  - deformace [%] 

 E  - modul pruţnosti v tahu [MPa] 
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b) dosaţení meze kluzu (Re), resp. zatíţení  na mezi kluzu, kdy dochází k prudkému nárůstu 

deformace bez dalšího zvyšování (někdy i při poklesu) napětí.  

Jeho stanovení je dáno vztahem:   

o

e

e
S

L
R

 
(2) 

kde Re je mez kluzu [MPa] 

 Le - zatíţení na mezi kluzu [N] 

 So  - výchozí průřez tyče [m
2
] 

Z praktického hlediska je přijato stanovení tzv. smluvní meze kluzu – Rp0,2, 

která se zjišťuje pomocí průsečíku rovnoběţky s lineárním průběhem zatíţení – deformace 

ve vzdálenosti 0,2 % z trvalé deformace zjištěné tahovou zkouškou. Takto zjištěná 

mez kluzu je uvaţována jako rovnocenný ekvivalent reálné meze kluzu, např. při 

pevnostních výpočtech [4, 5]. 

c)  Mez pevnosti (Rm) materiálu představuje u tahového diagramu dosaţení maximálního 

zatíţení. Její stanovení je dáno vztahem:   

o

m
m

S

L
R

 
(3) 

kde Rm je  mez pevnosti [MPa] 

 Lm  - max. zatíţení [N]  

 So  - výchozí průřez tyče [m
2
] 

 Po dosaţení maximálního zatíţení dochází k jeho poklesu při radiální tvorbě krčku na  

zkušební tyči a následnému přetrţení tyče [4, 5]. 

d) Taţnost (A) představuje základní plastickou vlastnost materiálu. 

 Její stanovení je dáno vztahem: 

%100
o

o

l

ll
A

 
(4) 

kde l  je měřená délka tyče pro přetrţení [m] 

 lo  - výchozí měřená délka tyče [m] 



15 

e) Kontrakce (Z) neboli zúţení je další plastická vlastnost definovaná vztahem: 

%100
o

o

S

SS
Z

  
(5) 

kde S je průřez tyče (krčku) po přetrţení [m
2
] 

 So - výchozí průřez tyče [m
2
] 

 

2.6.2 Zkouška vrubové houževnatosti 

Zkouška vrubové houţevnatosti představuje významné doplnění vlastností 

získaných tahovou zkouškou. Jedná se o zkoušku simulující schopnost testovaného 

materiálu odolávat křehkému porušení. Zkouška se provádí na normovaném tělísku 

o rozměrech 10 x 10 x 55 mm, které má v příčném směru vyroben vrub modelující apriorní 

trhlinu v materiálu. U kořene vrubu je při vlastním rázovém zatíţení vyvolána trojosá tahová 

napjatost představující nejméně příznivé napěťové poměry [3]. 

Standardně se pouţívají tři typy definovaných rozměrů vrubů s následujícím značením 

hodnot vrubové houţevnatosti: 

 KCU3  ….. 3 mm – U – vrub 

 KCU2  ….. 2 mm – U – vrub 

 KCV  ….. 2 mm – V – vrub 

kde číselný údaj představuje hloubku vrubu [3]. 

Vlastní zkouška se provádí na tzv. Charpyho kladivu, kdy proti uchycenému vzorku 

do opačné strany neţ je vyroben vrub, udeří břit kladiva o definované hmotnosti (viz obr. 3). 

Rázová energie absorbovaná vzorkem vede k jeho destrukci. Její velikost a typ lomu 

iniciovaného v kořeni vrubu je kritériem schopnosti materiálu odolávat křehkému porušení 

[3]. 
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Obr. 3 Charpyho kladivo (převzato z [5]) 

 

 

Hodnocení odolnosti proti křehkému porušení nabývá na významu zejména u strojních 

součástí a zařízení pracujících určitou dobu provozu nebo i odstávky za sníţených nebo velmi 

nízkých teplot. Byla prokázána obecná zákonitost silné teplotní závislosti hodnot vrubové 

houţevnatosti, resp. % křehkého lomu, která platí především pro kovy s KSC mříţkou. 

Tuto zákonitost představuje tzv. Vidalova křivka teplotní závislosti vrubové houţevnatosti 

(viz obr. 4). Z průběhu hodnot KCV, resp. reciproční závislosti % křehkého lomu na teplotě 

je definován tzv. křehký stav materiálu s velmi nízkými hodnotami KCV a mnoţstvím 

křehkého lomu blízkému 100 %, následuje teplotní oblast přechodového stavu mezi křehkým 

a houţevnatým stavem s indikací prudkého růstu hodnot KCV. Při vyšších teplotách 

je dosaţeno prakticky plně houţevnatého stavu se standardně vysokými hodnotami KCV 

a vymizením křehké sloţky z lomové plochy. K definici přechodu mezi oběma stavy 

se pouţívá kritéria tzv. přechodové teploty s řadou variant. Jako nejčastěji pouţívané 

a jednoduché kritérium je zjištění např. teploty T50 % - určující z křivky % křehkého lomu – 

teplota výskytu 50 % křehkého lomu na lomové ploše vzorků vrubové houţevnatosti, 

podobně např. kritérium T70 J/cm
2
 je přechodová teplota zaručující z Vidalovy křivky dosaţení 

hodnoty KCV = 70 J/cm
2
 [3]. 
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Obr. 4 Teplotní závislost hodnot vrubové houţevnatosti, resp. % křehkého lomu ze zkoušek vrubové 

houţevnatosti při různých teplotách zkoušení (převzato z [3]) 

 

Definice teplotní závislosti odolnosti proti křehkému porušení je velmi významné 

u velké řady materiálů pracujících prakticky ve všech odvětvích strojírenství (tlakové nádoby, 

potrubní systémy, dopravní zařízení, ocelové konstrukce atd.). Její podcenění je stále zdrojem 

řady těţkých havárií a katastrof, přičemţ dominantní úlohu jejich vzniku představují svarové 

spoje. Je proto opodstatněná snaha docílit u pouţitých materiálů co největší posun přechodu 

mezi křehkým a houţevnatým stavem směrem k niţším teplotám. Z příznivých vlivů 

lze jmenovat docílení jemnozrnné struktury, vysoké metalurgické čistoty oceli 

(nízké vměstkovitosti), malého výskytu vnitřních defektů a necelistvostí, vyššího stupně 

přetváření. U svarových spojů k tomu dále přistupují technologické vlivy, jako jsou likvidace 

hrubé dendritické struktury svarového kovu, jeho vysoká čistota, úzká oblast tepelně 

ovlivněné zóny, jemnozrnný charakter struktury svaru, zabránění nauhličení, nízký obsah 

vodíku, eliminace vnitřních pnutí vhodným předehřevem, tepelným zpracováním atd. [3]. 

2.6.3 Drop - weight test (DWT) 

Tento test se pouţívá ke zjištění podmínek, při kterých dochází k iniciaci křehkého 

lomu (trhlin) v konstrukčních ocelích. Metoda DWT je pouţívána pro specifické účely 

průmyslovými organizacemi. 

Tato zkušební metoda pokrývá vymezení tranzitní (přechodové) teploty nulové 

houţevnatosti feritických ocelí o tloušťce vzorku 15,9 mm a větší. Pouţívá se také 

pro stanovení poţadavků na lomovou houţevnatost. Tato metoda se pouţívá pro oceli s KSC 
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mříţkou. Pokud hovoříme o tranzitní (přechodové) teplotě při nulové houţevnatosti (NDT) – 

pak se jedná o maximální teplotu, při které se standartní DWT vzorek rozlomí za podmínek 

stanovených pro toto zkoušení. Tato zkušební metoda se provádí na jednoduchých plochých 

vzorcích speciálně upravených tak, aby vznikla materiálová trhlina v tahem namáhaných 

površích v prvních časových intervalech testu. Test se provádí zkoušením kaţdé ze série 

vzorků daného materiálu (většinou 4 – 8 ks) pro jednotlivé zatíţení v rozsahu vybraných 

teplot pro zjištění maximální teploty, při které se vzorek rozlomí. Zatíţení je realizováno 

volně padajícím závaţím s energií 340 - 1630 J a závisí na mezi kluzu zkoušené oceli. 

Vzorky jsou chráněny zaráţkou proti odchýlení více neţ několik desetin palce [22]. 

Obvyklý postup zkoušení je následující: po přípravě a vytemperování zkušebního 

vzorku je první zkouška DWT provedena při zkušební teplotě přibliţně se blíţící NDT teplotě 

(navrţená teplota vychází z dlouholetých zkušeností odborníků provádějících toto zkoušení). 

Po výsledcích prvního testu je zkoušení dalších vzorků provedeno při vhodných teplotních 

intervalech kolem 5 °C. Duplikátní zkouška při nejniţší nelomové teplotě série je provedena 

pro potvrzení nelomového stavu při této teplotě. V roce 1984 byla metoda pouţívající 

počáteční trhlinový svarový návar s trhlinou ve dvou směrech změněna na nynější jeden směr 

[22]. 

Zlomové-pevnostní přechody feritických ocelí ve vrubových podmínkách 

jsou markantně ovlivněny teplotou.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Schéma Drop weight testu (převzato z [4]) 

Drop-weight test byl navrţen pro měření lomových vlastností materiálů o tloušťce 

15,9 mm a větších tloušťkách. Pro menší tloušťky se nedoporučuje. Tato metoda definuje 

standardní vzorky a podmínky pro zjištění  NDT teploty dané oceli. Zkušební vzorek 

je opatřen návarem, ve kterém je zhotoven zářez (vrub), který usnadňuje iniciaci trhliny [22]. 
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2.6.4 Zkouška tvrdosti 

Tvrdost můţeme definovat jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Čím větší 

odpor zkoušený materiál klade, tím větší je jeho tvrdost. Určujeme ji tak, ţe těleso vhodného 

tvaru (kulička, jehlan, kuţel) z vhodného, dostatečně tvrdého materiálu (kalená ocel, 

slinutý karbid, diamant) zatlačujeme do zkoušeného materiálu. Tvrdost materiálu posuzujeme 

z velikosti deformace jeho povrchu, závisí na několika faktorech, například struktuře 

materiálu, čistotě atd.  

Zkoušky pro stanovení tvrdosti dělíme:  

1. Vnikací (vtiskové)  

- jsou nejčastější, jednoduché, přesné a reprodukovatelné; 

- principem těchto zkoušek je vtlačování ocelové kuličky, diamantového jehlanu či kuţelu 

do povrchové vrstvy zkoušeného materiálu předepsaným zatíţením; 

- měřítkem tvrdosti je pak velikost (plocha nebo hloubka) vtisku; 

- základní metody dle Brinella, Vickerse, Rockwella, Knoopa. 

2. Vrypové 

- na tvrdost zkoušeného materiálu při tomto druhu zkoušek soudíme ze šířky vrypu 

diamantového hrotu; 

- tento druh zkoušek je značně nepřesný. 

3. Odrazové 

- zkouší se dle Shoreho – jedná se o zkoušku odrazem zkušebního tělesa, kdy se zjišťuje 

výška jeho odskoku od měřené plochy; 

- tato metoda je značně nepřesná. 

Samotné zkoušky tvrdosti pak dělíme na: 

- statické (tvrdost dle Brinella, Knoopa, Rockwela, Vickerse); 

- dynamické (Poldi kladívko, Baumanovo kladívko). 

Statické metody 

Tvrdost podle Brinella - ozn. HB 

-  je to metoda, kdy se do hladkého rovného povrchu bez okují vtlačuje ocelová kulička 

o průměru D a měříme průměr vtisku d, který zůstane na povrchu po odlehčení zatíţení. 

Tato metoda je popsána v ČSN EN ISO 6506-1 Kovové materiály [18]. 
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Tvrdost podle Rockwella – ozn. HR 

- tato metoda je zaloţena na vtisku nástroje (indentoru) do materiálu. Její výhodou 

je rychlost a praktičnost, uplatnění najde v provozních podmínkách. Tvrdost dle této 

metody je vyjádřena pomocí rozdílu hloubky vtisku pod předběţným a celkovým 

zatíţením. Tato metoda je popsána v ČSN EN ISO 6508-1 Kovové materiály. Podle tvaru 

vnikacího tělesa pak metodu značíme takto: 

HRA  indentor je diamantový kuţel; 

HRB  indentor je ocelová kulička; 

HRC  indentor je diamantový kuţel [19]. 

Tvrdost podle Vickerse - ozn. HV 

- zde je vnikajícím tělesem diamantový čtyřboký jehlan se čtvercovou základnou 

s vrcholovým úhlem 136 ° mezi protilehlými stěnami. Na vtisku měříme úhlopříčky vtisku. 

Tato metoda je popsána v ČSN EN ISO 6507-1 Kovové materiály [17]. 

Tvrdost podle Knoopa - ozn. HK 

- tato metoda je velmi podobná metodě podle Vickerse, indentor vytváří vtisk ve tvaru 

protáhlého kosočtverce. Měří se pouze delší úhlopříčka. Vyuţití této metody je hlavně 

u měření velmi malých předmětů nebo tenkých vrstev. 

Dynamické metody 

Kladívko Poldi - ozn. HB Poldi 

- jedná se o přenosný tvrdoměr a tvrdost je měřena jako plastická deformace vzniklá rázem 

a její porovnání s velikostí vtisku na materiálu o známé tvrdosti. 

Kladívko Baumanovo - ozn. HB Bauman 

- opět se jedná o přenosný tvrdoměr a princip měření spočívá v odjištění a spuštění pruţiny, 

která je součástí kladívka, poté dojde k úderu razníku na indentor a k jeho vtlačení 

do tělesa. Následně se měří průměr vtisku. 
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3 CHARAKTERISTIKA OCELI A350LF2 

Jedná se o nízkouhlíkovou ocel se zaručenou svařitelností, jemnozrnnou strukturou, 

uhlíkový ekvivalent Cekv se poţaduje v rozsahu 0,38 – 0,43 v závislosti na tloušťce stěny 

výkovku. Mikrolegování v zásadě není povoleno. Detailní poţadavky na chemické sloţení 

této oceli a základní mechanické vlastnosti jsou specifikovány ve standardu A 350/SA-350M. 

Z této oceli se často pro potřeby jaderné energetiky vyrábí kované příruby, armatury a ventily, 

určené především pro práci za nízkých teplot 11 .  

V této souvislosti se u výkovků z této oceli zákazníky vyţaduje nadstandardní 

zkoušení, které můţe zahrnovat: 

1. Vzorky musí být odebrány z obou konců výkovku pro všechny specifikované 

mechanické,  metalografické a chemické zkoušky a také pro všechny směry (podélný, 

příčný, tangenciální); 

2. Stanovení TNDT  pomocí Drop Weight Testu (DWT) - ASTM E208 (vzorek P. č. 2) 

a provedení Charpyho V - zkoušky vrubové houţevnatosti (Cv) podle NB2320/SA370 

při teplotě TNDT splnit poţadavky NB-2330. RTNDT  nesmí být více neţ -15 °C. Umístění 

a  orientace zkušebních vzorků podle  NB-2322.  DWT musí prokázat 2 (no- breaks) ne-

lomy při -15 °C; 

3. Vyhodnocení mikrostruktury; 

4. Zkouška tvrdosti: na čele a po délce výkovku musí splňovat kritérium:  ≤ 197HB; 

5. Vyhodnocení FATT (Fracture Appearance at Transition Temperature). Rázové zkoušky 

musí   být   provedeny  na  radiálních  vzorcích  při  minimálně sedmi teplotách  (-45 °C, 

-15 °C, +0 °C, +18 °C, …°C) zahrnujících přechodovou oblast (zjištění absorbované 

energie a bočního šíření, podílu houţevnatého lomu), zkoušení se musí provést u kaţdé 

tavby a vsázky; 

6. Dodatečná zkouška vrubové  houţevnatosti při +18 °C, (v příčném směru zajištění 

nárazové práce 68 J a bočního rozšíření 0,9 mm); 

7. Zkouška únavy (Fatigue Test) podle ASTM E1820 na radiálních a tangenciálních 

vzorcích; 

8. Zkouška ohybem (Bend Test): úhel ohybu 180 °C (průměr trnu  D = 25,4 mm); 

9. Velikost zrna (G = 5 a jemnější); 

10. Vyhodnocení mikročistoty;  

11. Měření zbytkového pnutí 23 . 
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3.1 Výroba oceli A350LF2 

Ocel A350LF2 se vyrábí jedním z těchto primárních procesů: v elektrické obloukové 

peci nebo v kyslíkových konvertorech s následným zpracováním na zařízení sekundární 

metalurgie. Ve výjimečných případech můţe být také dále zpracována postupem 

elektrostruskového přetavení (poţadavek na isotropní vlastnosti po průřezu výkovku). 

Ocel toho typu se vyrábí zásadně jako uklidněná s jemným zrnem. Materiál pro výkovky 

zahrnuje ingoty, kované, válcované nebo lité bloky, bramy nebo sochory [11]. 

3.2 Chemické složení  

Chemická analýza musí být provedena v souladu se specifikací A 961 a výsledky musí 

být v souladu s poţadavky na chemické sloţení specifikovanými v předpise  A350/SA-350M, 

viz tab. 1.  

Tab. 1 Směrné chemické sloţení oceli A350LF2, v hm. % (převzato z [11]) 

Uhlík 0,30 max 

Mangan 0,60 – 1,35 

Fosfor 0.035 max 

Síra 0.040 max 

Křemík 0,15 – 0,30 

Nikl 0,40 max
 

Chrom 0,30 max
 

Molybden 0,12 max
 

Měď 0,40 max
 

Vanad 0.08 max 

 

3.3 Mikrostruktura  

Ocel A350LF2 se vyznačuje jemnozrnnou feriticko–perlickou strukturou. Feriticko–

perlitické oceli mají obsah uhlíku obvykle niţší neţ 0,2 %, takţe se obsah perlitu v matrici 

pohybuje mezi 5 aţ 10 %. Vhodným legováním a tepelným zpracováním je moţno získat mez 

kluzu aţ 550 MPa. Feriticko-perlitické oceli s vyšší mezí kluzu jsou jiţ neekonomické, 

protoţe cena legujících prvků není vyváţena dostatečným zvýšením mechanických vlastností. 

Mez kluzu je moţno zvýšit substitučním nebo intersticiálním zpevněním feritu, vytvrzováním 

nebo zjemněním zrna [1]. 

Mez kluzu a pevnost feritu zvyšují především uhlík, mangan, křemík, chrom, nikl, 

měď a fosfor. Příznivý vliv uhlíku není moţno u těchto ocelí vyuţít, protoţe uhlík zhoršuje 

svařitelnost a posouvá přechodovou teplotu doprava. Dostatečně vysokou houţevnatost 
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při záporných teplotách je moţno získat při sníţení obsahu uhlíku pod 0,2 %. 

Vysoké plastické vlastnosti, nízkou přechodovou teplotu a dobrou svařitelnost mají oceli 

s velmi nízkým obsahem uhlíku, u kterých je však třeba zvýšit mez kluzu jiným způsobem. 

Obsah fosforu byl omezen u většiny ocelí na max. 0,020 % [1]. 

K substitučnímu zpevnění feritu se pouţívá nejčastěji mangan a křemík, méně často 

nikl. Mangan je lehce dostupný a poměrně laciný prvek, relativní zvýšení meze kluzu je však 

malé. Při obsahu 0,5 aţ 1,5 % Mn se zvýší za kaţdých 0,1 % Mn mez kluzu asi o 5 MPa. 

Výhodné je, ţe mangan posouvá současně přechodovou teplotu k niţším teplotám. Feriticko-

perlitické oceli obsahují většinou 1,5 aţ 1,8 % Mn [1]. 

Křemík zvyšuje v ocelích s nízkým obsahem uhlíku pevnost a mez kluzu při obsahu 

nad 0,7 % však jiţ klesá příliš vrubová houţevnatost. Nikl sniţuje transformační teplotu gama 

– alfa, takţe vznikající perlit má jemnější lamely a tím i vyšší mez kluzu. Nikl rozpuštěný 

ve feritu zvyšuje houţevnatost. Přechodová teplota se posouvá výrazně doleva, tj. k niţším 

teplotám. Oceli s přísadou 0,5 % niklu mají proto po normalizačním ţíhání vyšší mez kluzu, 

ale také dobrou houţevnatost. Při vyšším obsahu niklu se jiţ mohou objevit v kovové matrici 

ostrůvky bainitu [1]. 

3.4 Mechanické vlastnosti 

Důleţitou mechanickou veličinou pro nízkoteplotní materiály, a tedy i pro ocel 

A350LF2, je tzv. přechodová teplota Tp, která udává teplotu, při které dochází k přechodu 

houţevnatého porušení materiálu na křehký charakter porušení. Sniţuje-li se teplota při 

zkoušce, klesá nárazová práce potřebná k přeraţení zkušební tyče. Za vyšších teplot 

zjišťovaný houţevnatý (tvárný) lom se při poklesu teploty mění v lom křehký, který je obecně 

charakteristický pro niţší teploty [4]. 

Obsah perlitu v oceli se zvyšuje s obsahem uhlíku, takţe většina závislostí 

mechanických vlastností na obsahu uhlíku je zároveň závislosti na obsahu perlitu. Příklad této 

závislosti je na obr. 6, ze kterého je zřejmé, ţe s rostoucím obsahem perlitu dochází 

ke zvyšování pevnostních vlastností, k poklesu zúţení a nárazové práce a také se zvyšuje 

(zhoršuje) tranzitní teplota [12]. 
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Obr. 6 Vliv obsahu uhlíku (perlitu) na pevnost, mez kluzu, zúţení, nárazovou práci a tranzitní teplotu 

(převzato z [12]) 

 

Za rovnováţných podmínek vzniká čistě perlitická struktura z austenitu při jediné, 

tj. eutektoidní koncentraci.  Při dostatečně rychlém ochlazování, kdy je austenit přechlazen, 

můţe mít i podeutektoidní ocel čistě perlitickou strukturu. Podle autorů [24] závisí výsledná 

struktura uhlíkových ocelí na rychlosti ochlazování. Při velmi rychlém ochlazování 

je struktura tvořena bainitem nebo martenzitem a perlitem, při pomalém ochlazování 

je ve struktuře ferit a perlit a při určitých středních rychlostech ochlazování lze dosáhnout 

perlitické struktury i pro nízké obsahy uhlíku [12]. 

Hodnoty mechanických vlastností feriticko – perlitických ocelí závisí na strukturních 

parametrech, které se však mění s měnícím se poměrem feritu a perlitu. U čistě feritických 

ocelí je hlavním strukturním parametrem velikost feritického zrna. Při vzrůstajícím obsahu 

uhlíku se ve struktuře vyskytuje vedle feritu perlit a cementit na hranicích zrn. 

Tloušťka cementitických částic hraje významnou úlohu při porušení oceli. Cementit na 

hranicích feritických zrn při tloušťce větší neţ 2 μm významně zvyšuje tranzitní teplotu a při 

tloušťce 5 – 10 μm je zvýšení tranzitní teploty o 70 - 90 °C [12]. 

U čistě eutektoidní perlitické struktury je vznik nodule spojen s trojnými body 

původních austenitických zrn a takto vzniklá perlitická struktura nemá proto souvislost 

s původní velikostí austenitického zrna a také mechanické vlastnosti jsou obvykle v korelaci 
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pouze se strukturními parametry perlitu. Avšak probíhá-li transformace perlitu aţ po vzniku 

proeutektoidního feritu na hranicích původních austenitických zrn (příklad struktury 

je uveden na obr. 7), je perlit velikostí austenitického zrna a obálkou feritu omezen a také 

se to projeví v korelaci k vlastnostem oceli s ohledem na původní austenitické zrno [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Mikrostruktura perlitické podeutektoidní oceli s proeutektoidním feritem vyloučeným 

na původních hranicích austenitických zrn (převzato z [12]) 

 

V případě transformace za rovnováţných podmínek v systému Fe - Fe3C lze určit 

podíly feritu a perlitické sloţky pákovým pravidlem. Při obsahu uhlíku 0,4 %, viz obr. 8, je 

dosaţeno 50 % feritu a 50 % perlitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 8 Rovnováţný obsah feritu a perlitu v závislosti na obsahu uhlíku (převzato z [12]) 
 

100 m 
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3.4.1 Zkouška tahem 

Materiál musí splňovat poţadavky na základní mechanické vlastnosti uvedené 

v předpise A350/SA-350M, viz tab. 3. 

Tab. 3 Předepsané  mechanické vlastnosti při pokojové teplotě (převzato z [11]) 

Materiál Pevnost v tahu 

 MPa  

Mez kluzu 

 MPa  

Prodlouţení 

 %  

A350LF2 485 — 655 min. 250 min. 22 

 

Zkušební vzorek musí být získán z hrubovaného finálně opracovaného výkovku 

nebo z jeho prodlouţení. Pro výkovky do 3,5 t můţeme pouţít samostatně kované zkušební 

segmenty. Materiál pro zkušební segmenty musí být ze stejné tavby jako materiál 

pro výkovky. Zkušební segment je kovaný podobným způsobem jako výkovek a bude 

přibliţně stejně tepelně zpracován s finálním produktem.  

Jedna zkouška tahem musí být provedena při pokojové teplotě v souladu s ASTM 

Specification A 350/SA-350M z kaţdé tavby a vsázky. 

Zkušební vzorek musí být odebrán z nejtěţší části výkovku nebo zkušebního segmentu 

na místech popsaných v ASTM Specification A 350/SA-350M nebo v blízkosti těch míst, 

které se jeví jako praktické s ohledem na velikost výkovku a geometrii [11]. 

 

3.4.2 Zkouška vrubové houževnatosti  

Rázová zkouška se provádí dle Charpyho na vzorcích s V-vrubem (dle standardu 

SA 370) při teplotách -46 °C a -18 °C a musí splňovat poţadavky viz tab. 3 dle ASTM 

Specification A 350/SA-350M. Zkouška se provádí na třech zkušebních vzorcích. 

Nárazová zkouška můţe být také provedena při odlišných teplotách, ale za předpokladu, 

ţe zkušební teplota je alespoň tak nízká jako je provozní teplota. Pokud je výsledek na 

jednom vzorku nevyhovující, provedou se opakované zkoušky na dvou sériích po třech 

zkušebních vzorcích [11]. 

Tab. 4 Předepsaná úroveň nárazové práce pro standardní velikost vzorků s V-vrubem 

(převzato z  [11])     

Materiál Min. průměrná nárazová energie 

(průměr ze tří vzorků)  

J  

Min. nárazová energie (povoleno pouze 

pro jeden vzorek ze souboru) 

J  

A350LF2 20 16 
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3.4.3 Drop - weight test (DWT) 

Zkušební vzorky musí být identifikované (běţnou identifikací výrobce: číslo tavby, 

identifikační číslo). Orientace vzorku by měla odpovídat hlavnímu směru tváření. 

Mezi podmínky pro výkovky a odlitky patří poţadavek, ţe vzorky by měly být odebrány 

přímo z výrobku. Pouze v případě nedostatku materiálu pro zkoušení je moţno, pouze však 

se  souhlasem kupujícího, pouţít zkušební materiál, který byl vyroben samostatně [22]. 

Iniciační návar (Crack-Starter Weld) je umístěn ve středu zkušebního vzorku, 

přibliţně 50 mm dlouhý a 12,7 mm široký a je navařen na taţený povrch zkušebního vzorku 

v jedné vrstvě [22]. 

Metoda nanášení návaru můţe ovlivnit mikrostrukturu tepelně ovlivněné zóny 

pod svarovým vrubem, ta můţe ovlivnit NDT teplotu určenou hlavně pro tepelně zpracované 

oceli [22]. 

Finální příprava vzorku se skládá z provedení vrubu v délce návaru. Je nutné zajistit, 

aby byl vrub proveden pouze v návaru a nezasahoval do základního materiálu.  Při postupu 

je důleţitá zkušenost a odbornost pracovníka zkušebny, ke zjištění teploty NDT je většinou 

zapotřebí dlouholeté zkušenosti [22]. 

3.4.4 Zkouška tvrdosti 

Měření tvrdosti se provádí v souladu se standardem A370. Pokud se vyrábí pouze 

jeden výkovek, je tvrdost testována, aby bylo zajištěno, ţe splňuje 197 HB maximum 

této specifikace. Pokud se vyrábí více neţ jeden výkovek, pak se musí zkoušet minimálně 

dva výkovky z tavby a vsázky, jak je definováno v ASTM Specification A 350/SA-350M. 

Kupující si můţe ověřit, ţe tento poţadavek byl splněn zkouškami na kterémkoli místě  

výkovku za předpokladu, ţe toto testování nezničí výkovek [11]. 

3.5 Opakované tepelné zpracování 

Pokud výsledky mechanických zkoušek nesplňují stanovené poţadavky, 

můţe výrobce provést opakované tepelné zpracování a opakované zkoušení dle platných 

poţadavků [11]. 

Individuálně testované výkovky splňující všechny poţadavky jsou přijatelné. 

Opravy svařováním jsou přípustné na základě rozhodnutí výrobce s následujícími omezeními 

a poţadavky: 
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Opravy svařováním musí být provedeny za pouţití postupů svařování a svářeči 

s kvalifikací podle ASME oddíl IX Code. Postup opravy zahrnuje rovněţ rázovou zkoušku 

svarového kovu a tepelně ovlivněné zóny. Vzorky tepelně ovlivněné zóny pro rázovou 

zkoušku se odebírají ve stejné hloubce. Kdyţ jsou výkovky tepelně zpracované po opravě 

svařováním, musí být zkušební vzorek podroben stejnému tepelnému zpracování. 

Mechanické vlastnosti zkoušeného materiálu musí být v souladu s ASTM Specification 

A 350/SA-350M [11]. 

Vady musí být úplně odstraněny broušením kovu a úplné odstranění vad musí 

být ověřeno magnetickou penetrační zkouškou před svařováním. Po opravě svařováním musí 

být svařované plochy zcela bez závad a ověřeny magnetickou nebo kapilární kontrolou. 

Opravy svařováním nesmí převýšit 10 % plochy výkovku nebo 33 % tloušťky stěny finálního 

výkovku [11]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V následující kapitole jsou souhrnně uvedeny výsledky provedeného experimentu, 

které byly získány ve spolupráci s významným hutním závodem v rámci Evropské unie. 

Záměrem tohoto experimentu bylo porovnat vliv chemického sloţení reprezentovaného 

uhlíkovým ekvivalentem Cekv na pevnostní vlastnosti a vrubovou houţevnatost při 

záporné teplotě -40 °C. Pro experiment byly vybrány čtyři tavby s chemickým sloţením 

odpovídajícím normovanému chemickému sloţení oceli A350LF2, viz tab. 1. Studované 

tavby byly označeny velkými písmeny A, B, C, D a jejich chemické sloţení ukazuje tab. 5. 

Následně pak byl z kaţdé tavby odebrán určitý počet zkušebních vzorků ve formě 

tyčí kruhového průřezu o shodném průměru 310 mm, na kterých byla provedena tahová 

zkouška a zkouška vrubové houţevnatosti. U tavby C je uvedena pouze jedna sada měření, 

jedná se o tavbu, u které nebyl vyţadován zákazníkem větší počet měření. Naměřené 

hodnoty jsou pak přehledně uvedeny v následujících tab. 6 aţ 9. Tepelné zpracování bylo 

u všech taveb shodné, bylo provedeno normalizační ţíhání při konstantní teplotě 900 °C. 

Z naměřených hodnot jak pro tahovou zkoušku, tak i pro zkoušku vrubové houţevnatosti, 

byly spočítány průměrné hodnoty viz tab. 10, grafické znázornění dosaţených mechanických 

vlastností  v  závislosti  na  uhlíkovém  ekvivalentu  studovaných  taveb  je pak uvedeno 

na obr. 9 - 11.  

 

Hodnota ekvivalentu uhlíku Cekv  byla vypočítána podle vzorce [21]: 

1556

CuNiVMoCrMn
CCekv      (%) (6) 

Obsahy jednotlivých prvků jsou do rovnice (6) dosazovány v hm. %. 

Tab. 5 Chemické sloţení taveb A, B, C, D v hm. % 

 

 

 

C Mn Si Cr Ni Cekv

0,20 1,26 0,22 0,18 0,16 0,46

0,20 1,24 0,24 0,09 0,13 0,44

0,22 1,44 0,27 0,12 0,14 0,50

0,19 1,26 0,26 0,08 0,13 0,43

Označení tavby

A

B

C

D
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Tab. 6 Naměřené hodnoty mechanických vlastností u tavby A 

Průměr

Rm       

[MPa]
545 542 542 546 544 555 546 544 545 516 545 533 542

Re     

[MPa]
378 367 390 378 362 392 379 353 364 343 399 371 373

A      

[%]
27,8 31,0 32,6 27,8 27,6 27,8 30,6 28,0 29,8 26,4 30,2 29,0 29,1

Z     

[%]
66,4 65,2 69,8 66,4 62,8 64,0 66,4 65,2 67,5 69,8 66,4 65,2 66,3

KV       -

40°C     

[J]

41        

37           

28

27       

40      

30

54      

44         

60

82        

30          

30

39        

28        

31

42         

44         

44

50      

27        

36

35      

44       

39

35            

31              

36

47          

42        

60

31        

30         

31

38        

36          

46

43

 TAVBA A

 

Tab. 7 Naměřené hodnoty mechanických vlastností u tavby B 

Prů-

měr

Rm       

[MPa]
551 564 551 558 559 544 560 556 555 560 558 547 556 553 554 554 558 555

Re     

[MPa]
373 382 387 387 379 363 383 391 365 367 363 362 381 360 374 376 401 376

A      

[%]
28,8 28,6 30,4 28,8 30,0 27,8 27,4 28,8 29,8 31,0 27,8 29,6 28,4 30,6 28,2 31,2 30,4 29,3

Z     

[%]
68,6 66,4 68,6 68,6 69,8 66,4 66,4 65,2 67,5 66,4 66,4 68,6 67,5 68,6 68,6 67,5 65,2 67,4

KV       

-40°C     

[J]

47              

42                

101

58              

50                

58

70             

45             

44

58             

74             

58

34            

40           

50

60        

58          

62

38          

54               

62

60                

49              

56

40              

42            

40

68           

50             

37

50            

42            

50

31           

48             

30

58               

36              

34

62             

52             

50

34         

58           

82

51          

54             

46

52             

39               

42

51

 TAVBA B

 

Tab. 8 Naměřené hodnoty mechanických vlastností u tavby C 

 

 

Tab. 9 Naměřené hodnoty mechanických vlastností u tavby D 

Průměr

Rm   

[MPa]
532 545 546 541 547 540 540 553 536 539 539 541 545 539 539 539 541

Re    

[MPa]
360 386 376 388 400 363 396 371 365 362 382 369 374 360 376 351 373

A      

[%]
33,0 29,4 30,2 30,6 29,8 28,8 26,4 30,8 30,4 29,8 30,6 28,8 31,6 30,6 31,6 31,2 30,2

Z      

[%]
70,8 66,4 69,8 71,9 69,8 69,8 67,5 73,0 70,8 70,8 70,8 68,6 69,8 68,6 57,8 70,8 69,2

KV                   

-40°C   

[J]

103            

98           

86

50            

44            

64

60            

104             

80

71           

66              

58

90             

88              

86

61                 

106               

80

88              

112              

124

54          

72           

56

110               

106              

62

56            

90            

57

84             

122             

164

90             

88            

102

74           

82          

102

56            

74             

60

98            

102              

90

58            

64            

65

82,4

 TAVBA D

 

Průměr

Rm   [MPa] 568 568

Re    [MPa] 401 401

A      [%] 26,2 26,2

Z      [%] 69,8 69,8

KV                   

-40°C   [J]
44, 66, 38 49,3

C TAVBA
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Tab. 10 Souhrnná tabulka s průměrnými hodnotami mechanických vlastností u taveb A, B, C, D 

TAVBA Cekv [%]     Rm [MPa] Re [MPa] KV [J]

A 0,46 542 373 43

B 0,44 555 376 51

C 0,50 568 401 49

D 0,43 541 373 82,4  

 

 

Obr. 9 Graf průměrných hodnot meze pevnosti v závislosti na Cekv u taveb A, B, C, D 

 

 

Obr. 10 Graf průměrných hodnot meze kluzu v závislosti na Cekv u taveb A, B, C, D 
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Obr. 11 Graf průměrných hodnot vrubové houţevnatosti v závislosti na Cekv u taveb A, B, C, D 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, ţe vliv chemického sloţení vyjádřený uhlíkovým 

ekvivalentem se výrazně neprojevil v oblasti pevnostních vlastností stanovených tahovou 

zkouškou.  Jiná situace je u výsledků zkoušek vrubové houţevnatosti. Nejlepší výsledky, 

tzn. nejvyšší hodnotu vrubové houţevnatosti lze pozorovat u tavby D s Cekv 0,43, kde oproti 

ostatním tavbám A, B, C je naměřená hodnota téměř dvojnásobná. Lze konstatovat, 

ţe všechny tavby splnily poţadavky technické specifikace a zvolené chemické sloţení včetně 

tepelného zpracování kovaných tyčí na jakost vedlo k úspěšnému výsledku. 
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5 ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá uhlíkovou ocelí A350LF, která 

nachází pouţití v náročných technických aplikacích. Z této oceli se vyrábí kované 

komponenty pracující při nízkých teplotách, včetně součástí pro jadernou energetiku. 

V práci jsou diskutovány základní poţadavky uvedené pro tuto ocel v ASTM Specification 

A350/SA-350M.  Pozornost je věnována doporučeným technologiím výroby oceli, vlivu  

jednotlivých prvků na dosahované vlastnosti oceli, zvláštnostem tepelného zpracování 

feriticko-perlitických ocelí, standardním i nestandardním metodám zkoušení komponent 

určených pro náročná pouţití. Z provedeného rozboru vyplývá, ţe dosaţení poţadovaného 

souboru vlastností komponent z oceli A350LF je moţné pouze v případě vyuţití moderních 

metalurgických technologií. 

V rámci experimentální části práce bylo prokázáno, ţe hodnota uhlíkového 

ekvivalentu oceli A350LF nemá významný vliv na pevnostní parametry, ale můţe významně 

ovlivnit úroveň vrubové houţevnatosti při sníţených teplotách.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A350LF2 -  nízkouhlíková ocel určená pro nízké teploty 

ARA -  diagram anizotermického rozpadu austenitu 

IRA -  diagram izotermického rozpadu austenitu 

Ac1 -  teplota počátku překrystalizace ocelí na austenit stanovená při ohřevu 

Ac3 -  teplota ukončení překrystalizace ocelí na austenit stanovená při ohřevu 

DWT -  Drop – weight test – zkouška padajícím závaţím 

KSC -  kubická prostorově centrovaná mříţka 

NDT, TNDT -  tranzitní (přechodová) teplota při nulové houţevnatosti 

Cekv -  uhlíkový ekvivalent 

RTNDT - referenční přechodová teplota při nulové houţevnatosti 

FATT - Fracture Appearance at Transition Temperature - iniciace trhliny při 

přechodové teplotě 

Tp -  přechodová teplota 

α -  ferit 

γ -  austenit 
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