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ANOTACE 

Zpracování mikrolegovaných ocelí v podmínkách válcovny za tepla s použití technologie 

termomechanického válcování. Posouzení vhodnosti chemického složení oceli a použité 

technologie výroby pro dosažení požadované kvality finálního produktu odpovídající 

standardům za tepla válcovaných plechů, normovaných standardů dle ČSN EN 10255, 

opakovatelnosti výroby, pro finální použití v konstrukčních částech „ offshore “ konstrukcí. 

Navržené chemické složení oceli, technologický výrobní postup umožňuje dosažení 

požadovaných kvalitativních parametrů vyrobených plechů tloušťky až 40 mm. Zkušební 

metody dostatečně popisují stav kvality materiálu a vedou k stanovení kritických 

parametrů technologie v podmínkách válcovny za tepla EVS.   

 

Klíčová slova: 

válcování za tepla, termomechanické válcování, mikrolegovaná ocel, mechanické vlastnosti, 

umělém deformační stárnutí, zkoušky svařování 

 

 

ANNOTATION  

Processing of micro-alloyed steels in conditions of hot rolling mill with the use of technology 

thermomechanical rolling. Assessment of suitability of the chemical composition of the steel 

and technology used to achieve the desired quality of the final product corresponding to 

standards for hot rolled sheets, according to standards EN 10255, repeatability of production 

for final use components offshore structures. 

Proposed chemical composition of the steel manufacturing process technology enables the 

achievement of the required quality parameters produced plates thicknesses up to 40 mm. Test 

methods describe adequately  state of material quality and they lead to critical parameters 

determination of technology in terms of hot rolling mill EVS. 

 

Key words: 

hot rolling, thermomechanical rolling, micro-alloyed steel, mechanical properties, artificial 

deformation aging, tests welding  
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Seznam použitého značení a veličin 
 

 

Znak  veličina/popis  Jednotka  

ACC   Zařízení pro zrychlené chlazení - 

ag  Stárnutí - 

Ax   Tažnost                   x – upřesňující index [ % ] 

CTOD  Zkouška rozevření trhliny  "Crack Tip Opening Displacement" - 

CTS  Zkouška H ve svaru ( dle normy ČSN EN ISO 17642-2 ) - 

EVS  Evraz Vítkovice steel   a.s. - 

FCAW  Proces svařování - plněná drátová elektroda - 

FL  Linie ztavení ( svary ) - 

HAZ  Tepelně ovlivněnéná pásma ( svary ) - 

ISSM  Integrovaný systém sekundární metalurgie - 

KC  Vrubová houževnatost [ J·cm
-2

 ] 

LF  Pánevní pec ( zařízení sekundární metalurgie ) - 

MMV  Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. - 

MP  Mezipánev - 

NDT  Nedestruktivní zkoušení svarů - 

PWHT  Tepelné zpracování po svařování - 

Reh  Horní mez kluzu v tahu    [ MPa ] 

Rm  Mez pevnosti v tahu [ MPa ] 

SAW  Proces svařování - pod tavidlem drátovou elektrodou - 

SK  Svařovací kov ( svary ) - 

TMV  Termomechanické válcování - 

TOO  Tepelně ovlivněnéná oblast ( svary ) - 

VP  Volitelný požadavek normy ČSN EN 10225 - 

VTC  Vítkovice Testing Center s.r.o - 

ZM  Základní kov ( svary ) - 

ZPO  Zařízení pro plynulé odlévání oceli - 
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1 Úvod 

 

Rozvoj světových ekonomik je nedílně spojen s rozvojem energetiky a získáváním nových 

zdrojů energie. Vysoký akcent na ekonomiku provozu tak ekologičnost výrobních zařízení 

poslední desetiletí vede, v oblasti energetiky, k hledání alternativních, obnovitelných zdrojů 

energie. Zde získalo své místo odvětví vývoje a výstavby větrných elektráren umísťovaných 

nejen na pevnině, ale především do pobřežních oblastí a šelfových moří.  Výběr těchto oblastí 

pro výstavbu takových zařízení přináší výhody častějších a silnějších větrů, velkého prostoru, 

kde tato zařízení mohou být koncentrována do „větrných farem“, zvětšována jejich velikost  

( zvyšována účinnost ), při minimalizaci rušení obyvatelstva svým umístěním, vzhledem  

a hlukem. Tyto výhody jdou na vrub zhoršeným podmínkám prostředí těchto zařízení, jako 

jsou výskyty extrémních poryvů větrů, trvalá přítomnost slané vody a vysoké atmosférické 

vlhkosti. Tím významně rostou nároky na nová technická řešení a na materiály pro konstrukce 

takovýchto technologických celků. Dosavadní expanze tohoto odvětví o cca 30% ročně, 

plánované zvyšování kapacit do roku 2020 na cca 900 GW výkonu, při odhadované potřebě 

cca 300 t oceli na instalovaný výkon 1 MW [1], vytváří značný prostor pro ekonomicky 

výhodný rozvoj vhodných typů ocelí a z nich pak nových polotovarů. Pro mnoho komponentů 

těchto zařízení není dosud jiných, alternativních materiálů. 

Ocelové plechy jsou i v tomto odvětví klíčovým materiálem, zejména pro konstrukční díly 

věží, gondol a rotorů, které musí poskytnout řešení pro vzniklé technické problémy. Snahy 

zvětšovat průměry rotorů vyvolávají tlak na snižování hmotnost všech dílů, které v důsledku 

vedou k zvyšování odolnosti materiálu proti statickému a dynamickému zatížení, doplněné  

o vysokou spolehlivost a vysokou míru odolnosti materiálů proti vnějším vlivům. Nelze 

zanedbat i technologické vlastnosti materiálu potřebné při výrobě a kompletaci takových to 

zařízení, jako je u plechů možnost tváření, svařování aj. Tyto požadavky se postupně 

promítají do firemních výrobních dokumentací, materiálových listů a norem vedoucích 

k jejich standardizaci, kde výrobci ocelových plechů mají snahu z ekonomických a prestižních 

důvodů těmto požadavkům vyhovět.  

Tato práce se zabývá problematikou vývoje plechů z oceli S420G2+M dle ČSN EN 10225, 

která je určené pro výše uvedené konstrukce. Klade si za cíl navrhnout materiál z této oceli 

v dosud nevyráběné tloušťce 40 mm. Navržené řešení ověřit a okomentovat způsobilosti 

vlastní výrobní technologie v EVS, dosáhnout veškerých přejímacích charakteristik a dalších 

vlastností plechů podle volitelných požadavků uvedených technicko-dodacích podmínek 

svařitelných konstrukčních ocelí pro zařízení ukotvená při pobřeží.  
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2 Teoretický rozbor 

 
2.1   Řízené válcování 

 

Pokud válcováním označujeme technologický proces zpracování materiálu, při němž dochází 

k záměrné změně tvaru výchozího polotovaru spolu s jeho vlastnostmi ( což je mnohdy 

významnější), prostřednictvím působení vnější síly, pak řízeným válcováním poté nazýváme 

proces, který je charakteristický řízením všech metalurgicko – technologických činitelů,  

k nimž patří: chemické složení oceli, podmínky ohřevu, časově a teplotně přesně vymezený 

úběrový plán a způsob ochlazování tvářeného polotovaru a vývalku.  

Tato technologie řízeného válcování v kombinaci s tepelným zpracováním používaná  

k výrobě plechů ve válcovnách za tepla z mikrolegovaných ocelí, dokáže využít a zvýraznit 

vliv mikrolegujících prvků ( Al, Ti, Nb a V ) na vlastnosti materiálu. Obecně spočívá 

termomechanické válcování v brždění rekrystalizace tak, aby transformace na ferit začala ze 

silně deformovaného austenitu. To vede k většímu počtu nukleačních zárodků a tudíž  

k většímu počtu zrn ve výsledné struktuře [2]. Vlivem mikrolegujících prvků se může růst 

austenitických zrn výrazně omezit a teplotní oblast potřebná pro řízené válcování se tímto 

výrazně rozšíří [3]. Schematicky jsou základní stadia řízeného tváření zobrazena na obr. 1. 

  

                      

 

Obr. 1  Schématické zobrazení vlivu teploty tváření na mikrostrukturu materiálu 
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Vliv podmínek válcování na výslednou velikost zrna dle odkazu [4] pro proces válcování 

tlustých plechů je znázorněn na obr. 2. Řízené tváření má v principu za úkol zjemnit 

sekundární zrno transformující se z deformovaného austenitu a tím zvýšit mechanické 

hodnoty oproti hodnotám dosahovaným při konvenčním tváření. Ve své podstatě, ale může 

být cílem dosažení jakékoliv jiné struktury nebo textury oproti konvenčním způsobům 

tváření.  

 

                  

Obr. 2  Vliv podmínek válcování na výslednou velikost zrna – plechy 

 

 
2.2   Zkoušky mechanických vlastností – vrubová houževnatost 

 

Slouží k zjištění, kolik práce nebo energie se spotřebuje na porušení zkušební tyče/tělesa 

standardních rozměrů (10x10x55) viz. obr. 3. Zkouší se nejčastěji jedním rázem, kdy na 

porušení zkušební tyčky se použije najednou dostatečného množství energie – je spotřebovaná 

nárazová práce.. Z této práce se vypočítá vrubová houževnatost. Rázem lze zkoušet pevnost  

v tahu, tlaku, ohybu nebo krutu. Zkouška rázem v ohybu je nejpoužívanější a je dobrým 

ukazatelem houževnatosti nebo křehkosti materiálů. Nejpoužívanější je zkouška vrubové 

houževnatosti (ČSN 42 03 81) na Charpyho kyvadlovém kladivu. Řídí se normou ČSN EN 

ISO 148-1 Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 1: Zkušební 

metoda. 
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Nárazovou práci lze přepočítat na vrubovou houževnatost KC (ozn. KCV nebo KCU podle 

typu vrubu) podle rovnice (1). Vrubová houževnatost KC se uvádí v jednotkách J·cm
-2

 [5].

  

0S

K
KC    (1) 

K - je nárazová práce [J] 

S0 - plocha pod vrubem [cm
2
] 

 

Zkouška se běžně provádí při teplotě 20
°
 C a často se zjišťuje celý průběh závislosti vrubové 

houževnatosti na teplotě. 

 

                                        
Obr. 3   Standardní zkušební těleso 

 

 

Na základě výsledků takovýchto zkoušek provedených v širokém teplotním intervalu je 

možné sestrojit tranzitní (Vidalovy) křivky, které charakterizují lomové chování z pohledu 

polohy tranzitní oblasti v závislosti na výskytu křehkého a tvárného porušení zkušebního 

tělesa. Tranzitní křivka je velmi významná z hlediska konstruování a návrhu servisních teplot 

pro aplikace ve strojírenství. Stanovení přechodové teploty je uvedeno na obr. 4. 

                     
    Obr. 4  Teplotní závislost vrubové houževnatosti  

a) schéma průběhu a oblast lomů: I-houževnatých, II-smíšených, III-křehkých;  

b) způsoby stanovení přechodové teploty tp,  

a -jako inflexního bodu, b -z rovnosti ploch 1 a 2, c -podle zadané KC min 
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Zkouška rázem v ohybu hodnotí odolnost materiálu vůči křehkému lomu pouze kvalitativně. 

Pro volbu materiálu pro bezpečnou konstrukci z hlediska křehkého lomu jsou normovány 

zkoušky, které jsou mnohem náročnější jak na spotřebu materiálu, výrobu zkušebních těles, 

tak i experimentální techniku ve srovnání se zkouškami základních mechanických vlastností 

[6]. Týž materiál se může porušit houževnatě nebo křehce dle podmínek. Vznik náhlých 

křehkých lomů bez předchozí varující deformace za nižších napětí může být příčinou havárií. 

 

Vznik křehkého lomu podporují: nízká teplota, složitý stav napjatosti, rychlost deformace 

Vlivy na hodnotu vrubové houževnatosti: tvar vrubu, hloubka vrubu, šířka zkušební tyče, 

orientace vláken ( protažení zrn a pod. ) 

 

Zkouška je velmi citlivá na strukturním stavu materiálu, jako je velikost zrna, čistota ocelí, 

segregace na hranicích zrn, radiační poškození, stárnutí, tepelné zpracování apod. 

         
              Obr. 5 Teplotní zkoušky zkřehnutí v TOO ( svary ) – místa odběru vzorků  

 

Typ zkoušení viz obr. 5 se proto využívá pro posouzení kvality svarů tj. vlastnosti materiálu 

v samotném svaru a v tepelně ovlivněné oblasti tzn. v místech, kde v důsledku teplotní zátěže 

při svařování je materiál vystaven významným teplotním gradientům, lokálním změnám 

mikrostruktury, segregacím a tím generovaným pnutím, následným výskytům trhlin aj.    

 

2.3 Stárnutí ocelí 

 

Jedná se v podstatě o difuzní děje závislé na teplotě a čase. S rostoucí teplotou se důsledky 

stárnutí projevují podstatně dříve. Stárnutí oceli zapříčiňuje změny pevnostních  
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a deformačních charakteristik oceli, jejichž důsledkem může být výrazné zkřehnutí. Mez 

kluzu se zvyšuje na hodnotu blížící se křehké pevnosti, roste tranzitní teplota přechodu ke 

křehkému lomu, vrubová citlivost a klesá vrubová houževnatost, tažnost i kontrakce. Zvětšuje 

se možnost vzniku křehkých lomů při nízkém napětí a při teplotách již okolo 0 °C.  

V mnohém směru má stárnutí tedy stejný účinek jako víceosá napjatost nebo zvýšení rychlosti 

deformace. Jedná se o nebezpečný jev, který má negativní důsledky na spolehlivost  

a životnost z oceli vyrobených dílů a konstrukcí především dynamicky namáhaných.  

Stárnutí je projevem nerovnovážných stavů materiálu, v něm zvýšené hustoty dislokací  

a přesycení intersticiálními prvky (zejména C, N). Základ stárnutí ocelí je interakce 

intersticiálních prvků se strukturními poruchami nebo s jinými fázemi případně precipitace. 

Vznikají nitridy železa Fe4N, Fe16N2.  

Iniciace lomu v materiálu vzniká tvorbou precipitátu anebo dutinek u vměstků, a to buď 

odloučením jejich fázových rozhraní od matrice anebo praskáním křehkých částic. Za 

podmínek dynamického deformačního stárnutí se jednotlivé dutinky snadno spojují, což vede 

ke konečnému lomu. Hlavní příčinou je vymezená plastická deformace u čela trhlinky 

následkem snížení relaxace napětí a větší koncentrace precipitátů i dislokací. I čistota oceli 

má ve stavu po stárnutí větší význam než ve stavu žíhaném [7]. 

Hlavním předpokladem pro zamezení stárnutí je podstatné snížení obsahu uhlíku a dusíku ve 

feritu. Řešením je i vyvázání dusíku na stabilní sloučeniny přísadou nitridotvorných prvků 

jakým je například hliník a zároveň zjemňování zrna feritu. K naplnění těchto předpokladů se 

blíží jemnozrnné mikrolegované měkké oceli s nízkými přísadami, především Al, Ti, Nb  

a dalších karbidotvorných prvků (Zr, V). Pravděpodobnost vzniku nitridů železa Fe4N, Fe16N2 

se výrazně snižuje, což v důsledku brání  stárnutí oceli. Přísady těchto prvků jsou výhodné 

nejen pro afinitu daných prvků k dusíku a uhlíku se kterými tvoří stabilní chemické 

sloučeniny, ale také pro výrazné zjemnění zrna. I přes to u těchto ocelí lze rozpoznat projevy 

deformačního stárnutí [8].  

Na průběh deformačního stárnutí i na rozsah změn má velký vliv plastická deformace oceli za 

studena. Silně přesycený ferit se rozpadá podstatně rychleji po tváření za studena. Změny 

vlastností jsou výraznější a mají stabilnější ráz. Tento jev, pokud jde o rychlost růstu tvrdosti  

a její stabilizaci, podobný kombinovanému vytvrzovaní, lze vysvětlit příznivějšími 

nukleačními podmínkami feritické matrice. Tvářením se velmi zvýší počet dislokací, jejichž 

shluky jsou při precipitačním rozpadu vhodnými místy pro tvorbu zárodků. Rychlý a značný 

růst tvrdosti je důsledkem velkého počtu vzniklých koherentních precipitátů. Stabilizace 
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tvrdosti poukazuje na termodynamickou homogenitu těchto útvarů, která nedovoluje růst 

částic v matrici a rozpouštění méně stabilních částic. Podstatně významným důsledkem 

deformace za studena je však skutečnost, že projevy stárnutí se dají zjistit také u ocelí, které 

jsou zhruba v rovnovážném stavu, tj. ve kterých tuhý roztok železa α není markantně přesycen 

intersticiálními prvky. Důvod je blokování volných dislokací, které vznikly při tváření, atomy 

uhlíku a dusíku z tuhého roztoku α. V uhlíkových a nízkouhlíkových ocelích se při tomto 

pochodu klíčová úloha přisuzuje dusíku, zvláště pro jeho větší rozpustnost v železe alfa; uhlík 

má významný vliv, zejména probíhá-li stárnutí v teplotní oblasti křehkosti za modrého žáru 

nebo za podmínek silného přesycení uhlíkem, např. po rychlém ochlazení z teploty kolem A1 

před tvářením. V soustavě Fe – C byly diagnostikovány projevy dynamického deformačního 

stárnutí i při teplotách pod 0 °C. Vnější napětí způsobí redistribuci atomů na různých 

polohách mřížky v těsné blízkosti dislokací za úbytku celkové energie soustavy. Intersticiální 

atomy se seskupují podél dislokační čáry, zrod tzv. Snoeckovo uspořádání. Při vyšších 

teplotách, kdy je již patrná účinná difúze intersticiálních prvků na větší vzdálenost, vytvářejí 

se Cottrellovy atmosféry. Efektivita jejich blokování dislokací je v podstatě větší než u efektu 

Snoeckova uspořádání, což se ukáže výraznějším zpevněním. Při zvýšených teplotách je  

k dislokacím upoutáno více atomů intersticiálních prvků, než může tuhý roztok podél 

dislokací obsáhnout, a časem dochází k jejich shlukování a k precipitaci. Vývoj deformačního 

stárnutí se v tomto stádiu stává podobný stárnutí po zakalení. Při vysokých teplotách se na 

stárnutí, jehož projevem je také úplné obnovení Lüdersovy deformace, může podílet  

i anihilace dislokací [9]. 

 

2.4 Problematika jakostních požadavků na  „offshore“  ocelové plechy 

 

Analýza problematiky výroby a dodávek ocelí a hutních výrobků pro aplikace v oblasti 

průmyslu, zařízení a technologií označovaných jako „offshore“, tedy ukotvených při pobřeží 

byly přezkoumány dostupné dokumenty, normy a specifikace, kterými se dodávky tohoto 

segmentu hutních výrobků řídí. Jsou to především: 

ČSN EN 10225, NORSOK standard M-120, Specifikace společnosti Shell ( ozn. řady  DEP ) 

Tato práce posuzuje zkoumaný materiál jen dle  ČSN EN 10225, protože tato dokumentace je 

k dispozici v ucelené formě a reálné požadavky odběratelů EVS vycházejí většinou z této 

materiálové specifikace. Další dvě dokumentační řady obsahují jisté odlišnosti proti použité 

normě, ale nejsou takového rozsahu a charakteru, aby výrazně zkomplikovaly dodávky dle 
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jejich specifikací, když budou technické a technologické parametry výroby plechů dle ČSN 

normy dodrženy.     

 

2.4.1 Požadavky na materiál jakosti S420G2+M dle ČSN EN 10225 ( 420906 ) 

 

Obecně je norma ČSN EN 10225 Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při 

pobřeží – Technické dodací podmínky, v české verzi platná od dubna 2010 [10] je zásadním 

dokumentem, který je relevantní především pro oblast Severního moře v Evropě. Norma je 

určena pro svařitelné konstrukční oceli používané pro výrobu ropných zařízení ukotvených při 

pobřeží, ve tvaru plechů až do tloušťky 150mm včetně. Normu nelze aplikovat na oceli pro 

podmořská potrubí, stoupací potrubí, výrobní zařízení, potrubní systémy a jiné vybavení. 

Jakost S420G2+M je specifikovaná jako termomechanicky válcovaná (+M). Jedná se  

o technicko dodací podmínky této jakosti. Je zařazena do skupiny č. 3. tj. podstatná 

modifikace od běžné konstrukční oceli dle EN 10025-1, -2, -3, včetně zlepšení tažnosti ve 

směru tloušťky plechu. Klasifikace jakosti je legovaná, ušlechtilá ocel. Maximální tloušťka 

plechu těchto jakostí  100 mm. Požadavky na tavně svařované profily z plechů se přenášejí na 

materiál plechu. Dodatečné Volitelné požadavky viz níže. 

 

Způsob výroby oceli 

Ocel musí být vyrobena v zásaditém kyslíkovém konvertoru nebo elektrické peci. Ocel musí 

být uklidněná a jemnozrnná. Ocel pro značku S420G2+M musí být vakuově odplyněná nebo 

rafinovaná v pánvi. 

 

Chemické složení předpis : 

Tab. I   Obsah prvků v hmotnostních procentech [%] dle ČSN EN 10225  

jakost 
C        

max 

Mn     

max 

Si   

       

P             

max 

S                

max 

Cr                     

max 

Ni      

max 

Mo          

max 

Al cel.           

S420G2

+M 

0,14 1,65 
0,15 až  

0,55 
0,020 0,007 0,25 0,70 0,25 

0.015 

až 

0,055 

Cu     

max 

Nb     

max 

Ti        

max 

V             

max 

N                

max 

Nb+V       

max 

Nb+V+Ti 

max 

Cr+Mo+Ni

+Cu  max  

0,30 0,040 0,025 0,080 0,010 0,09 0,11 0,90 
 

 

 

Pro tl. < 15 mm, maximální obsah C 0,15%, celkový poměr hliníku  k dusíku musí být 

minimálně 2:1 (jen v případě, že k vázání N se nepoužívají jiné prvky ),  hodnoty zbytkových 
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prvků nesmí přesahovat : arzénu ( 0,03% As ), antimonu ( 0,01% Sb ), cínu ( 0,02% Sn ), 

olova ( 0,01% Pb ), vizmutu ( 0,01% Bi ) a vápníku  ( 0,005% Ca ), bor nesmí přesáhnout   

( 0,0005% B ) musí být uveden v rozboru tavby. Nepřipouští se jeho úmyslná přísada stejně 

tak prvky neuvedené výše v tabulce č. I. Mechanické vlastnosti plechů popisuje tab II. 

 

Tab. II   Mechanické vlastnosti dle ČSN EN 10225 

jakost 

Rm  [ MPa ] 

tl ≤ 16 
16 < tl ≤ 

25 

25 < tl ≤ 

40 

40 < tl ≤ 

63 

63 < tl ≤ 

80 
80 < tl ≤ 100 

S420G2+M 500-660   500-660 480-640 480-640 480-640 

S460G2+M 540-700 530-690 520-680 515-675 505-665 500-660 

jakost 

Reh   min  [ MPa ] 

tl ≤ 16 
16 < tl ≤ 

25 

25 < tl ≤ 

40 

40 < tl ≤ 

63 

63 < tl ≤ 

80 
80 < tl ≤ 100 

S420G2+M 420   400 390 380 380 

S460G2+M 460 440 420 415 405 400 

       

jakost 
A5   min                   

[ % ] 

Rázová práce  min. 

průměrná hodnota dle 

Charpyho V-vrub                       
Reh/Rm        tl - tloušťka [ mm ] 

teplota            

[ °C ] 

  práce           

[ J ] 
tl ≤ 16 tl > 16 

 S420G2+M 19 -40 60 0,93 90 

 S460G2+M 17 -40 60 0,93 90 

 
 

Ověření nárazové práce v ohybu podle Charpyho s V-vrubem ze středu tloušťky se požaduje  

i u plechů nad 40 mm. 

Zkouška stárnutí po deformaci 

provádí se pro tloušťky plechu větší než 12.5 mm. Za použití zkušebních těles pro zkoušku 

rázem v ohybu typu Charpy s V-vrubem odebraných kolmo ke směru válcování z místa pod 

povrchem (v rozmezí 2 mm). Hodnoty viz Tab. č. III. 

 

 

Tab. III   Hodnoty rázové práce po deformaci 5% a následném stárnutí 250°C/1 hod 
 

jakost 

Rázová práce  min. hodnota dle 

Charpyho V-vrub                       

teplota            

[ °C ] 

průměrná 

práce             

[ J ] 

 minimální 

jednotlivá 

hodnota práce           

[ J ] 

S420G2+M -40 42 26 

S460G2+M -40 46 29 
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Stupeň přetváření 

Z kontislitku ( z bramy ) na plech je 4:1 pro zajištění co nejrovnoměrnější mikrostruktury  

v celém objemu vyválcovaného plechu.  

 

Zkoušení 

Nutné zkoušet na přítomnost středových segregací polotovary a výrobky vyrobené plynulým 

odléváním ( po dohodě s odběratelem ) 

Do tloušťky plechu ≤ 20 mm   - zkušební tělesa pouze v dodacím stavu 

Při tloušťce plechu  nad 20 mm  – v dodacím stavu a na vyžádání parametry stanovenými 

zkouškou tahem a rázovou zkouškou po svařování a tepelném zpracování PWHT ( post weld 

heat treatment ). 

Žíhací režim: teplota 580 ±20 °C, 1 hodina prodlevy na každých 25 mm  tloušťky plechu  

nebo 4 hodiny,  podle toho, který čas je delší. 

 

Zkouška stárnutí po deformaci se provádí pro plechy tloušťky větší než 12.5 mm. Odběr 

vzorku v rozmezí 2 mm pod povrchem plechu, zkušební těleso kolmo na směr válcování. 

Jeden vzorek po plastickém přetváření o 5 % následně žíhaný při teplotě 250 °C 1 hodinu. 

Zkouší se nepřetvářeny stav, přetvářený a přetvářený a následně stárnutý. 

 

Zkouška rázem v ohybu – jsou přípustná zkušební tělesa s  minimální šířkou 5 mm.  Jedná se 

o průměrnou hodnotu tří náměrů, kdy žádný z nich nesmí podkročit 70% předepsané hodnoty.  

 

Zkoušení ve směru tloušťky -  u tlouštěk plechů min 25 mm 

Pro tloušťku nad 40 mm musí mít výrobce k dispozici všechny podklady ke svařitelnosti 

materiálu ( ověřené kompetentní třetí osobou ). Pro ostatní tloušťky jde o dohodu mezi 

dodavatelem a odběratelem.   

 

Odběr vzorků – pro tahovou zkoušku ve směru kolmém k ose válcování, v ¼ šířky plechu. 

Pro zkoušku rázem podle Charpyho V-vrub se odebere ve směru příčném ke směru válcování.   

 

Uhlíkový ekvivalent 

 

         (2)  
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              (3) 

 

 Uvedené chemické prvky jsou vyjádřeny jako hmotnostní procento jejich obsahu v oceli.  

 

Tab. IV   Hodnoty uhlíkových ekvivalentů CEV a Pcm dle EN 10225 

Jakost 
CEV  (2)  

max 

Pcm  (3) 

max 

S420G2+M 0,42 0,22 

S460G2+M 0,43 0,22 
 

 

Hodnota Pcm 0,23 pro t ≤ 15 mm a pro obě jakosti je dovolena. 

 

CTOD -  směr svařování shodný s hlavním směrem válcování. Svařování příkonem  

5,0 kJ/mm (  když nevyhoví požadavkům je možné použít příkon 3,5kJ/mm, jen pro 

S420G2+M ) pro S460G2+M jen 3,5 kJ/mm. 

 

Volitelné požadavky ( VP ) dle ČSN EN 10225 

VP2 – jsou požadovány podrobnosti výrobních postupů u ocelí skupin 2 a 3 

Obecně není tento požadavek pro EVS problematický, jsou zkušenosti s analogickými 

požadavky pro TMV plechy jakostí X ( trubky, roury ). Ve výrobních dokumentacích musí 

být velmi podrobně popsaná výrobní technologie a kladen velký důraz na její striktní 

dodržování. Konkrétně norma při aplikaci tohoto VP zmiňuje postupy vakuování a rafinace 

oceli v pánvi a kontrolu polotovarů vyrobených plynulým odléváním na přítomnost 

středových segregací. Při zachování výrobní technologie z vlastní ocelárny je tento požadavek 

splnitelný. V případě použití bram od externích dodavatelů bude zřejmě potřebné požadavek 

odběratele na VP2 řešit trojstranně.  

VP4 – dohoda o stupni přetváření 

Norma v čl. 7.2.2 vyžaduje nejmenší stupeň protváření z kontislitku na plech 4:1. Toto 

omezení limituje pro EVS u plechů z vlastních plynule odlévaných bram (250/248 mm) 

maximální tloušťku plechu na 62-63 mm u jakostí ve stavu +N. Pro dodávky plechů ve stavu 

+M limitující se ukazuje  technicko technologické vybavení EVS. Podmínka minimální 

redukce při válcování z kontislitku vlastní produkce EVS i z cizích oceláren teoreticky 

umožňují dodávky v těchto značkách ocelí do 60 mm. Technologie pro tloušťky 40 mm  

a větší nejsou dosud v reálných podmínkách EVS ověřeny. Proto je vhodné všechny vlastnosti 

materiálu prokázat na zkušební, předprodukční výrobě. Obecně se však produkce ve stavu 

typu ( +M ) u větších tlouštěk zajišťuje kombinací termomechanického válcování  
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a následujícího zrychleného ochlazování. Pro tuto technologii, která by umožnila posunout 

hranici tloušťky značek S420+M a S460+M, stejně jako u značek S355+N, minimálně na  

80 mm chybí v EVS zařízení pro zrychlené chlazení (ACC). 

VP5 – normalizační válcování nahrazuje normalizační žíhání 

Podle čl. 7.3.1 a 7.3.2 je tento VP relevantní jen pro plechy značek ve skupinách 2 a 3.  

V úvahu přichází pro tloušťky do 40 mm u jakostí S355+N. V EVS jsou zavedené a ověřené 

technologie s normalizačním válcováním, ale potřebné je ověřit především spolehlivé 

dodržování požadavku na nárazovou práci při -40°C a některé speciální vlastnosti dle VP.  

VP 6 až 9 a VP30 – týkají se požadavků odběratele na přísnější limitování rozmezí 

chemického složení, příp. ekvivalentu  Pcm a požadavku na legování oceli pro tloušťky nad 

40 mm niklem, což je závislé na konkrétním obchodním případu. 

VP10 – zkoušení plechů tlouštěk nad 40 mm ve stavu PWHT ( po tepelném zpracování po 

svařování )  u sortimentu značek ve stavu (  +M ) při tloušťkách do 40 mm nepředpokládá 

norma tento požadavek. Pro tuto práci bylo u plechu hraniční tloušťky 40 mm ověřeno  

viz. experimentální část. 

VP 11 – požadavek odběratele na jinou teplotu PWHT než 580±20°C, přitom musí být 

dohodnuty i vlastnosti, které mají být dodrženy; závisí na konkrétním obchodním případu. 

V rámci této práce nebude ověřováno. 

VP 12 – požadavek na zkoušku stárnutí po deformaci pro plechy tloušťky nad 12,5 mm  

z ocelí skupin 2 a 3. Materiál se zkouší ve stavech bez deformace, po deformaci 5% a po 

deformaci 5% + stárnutí 250°C/1h.  zkouškami nárazové práce při -40°C. Pro značky 

S420+M jsou předepsány minimální hodnoty průměrná 42J a jednotlivá 29J; ověřováno pro 

zkušební plech v rámci práce viz. experimentální část. 

VP 13 – zkoušení kolmo k povrchu se požaduje pro tloušťky 25mm a větší. Musí být splněna 

třída jakosti Z35 podle ČSN EN 10164 [11] a pevnost v tahu nesmí být menší než 80% 

předepsané minimální hodnoty; bylo ověřováno pro zkušební plech v rámci práce, ověřováno 

pro zkušební plech v rámci práce viz. experimentální část. 

VP 15 – zkoušení plechů tlouštěk nad 100mm; není pro EVS relevantní. 

VP 16 – požadavek na postupy tváření plechů tříd 2 a 3 za studena. Pokud nemá výrobce 

údaje k dispozici lze, při požadování těchto údajů ze strany odběratele předepsat dodatečné 

zkoušení podle Přílohy D normy. . V zásadě se jedná o ověření vlastností materiálu z reálných 

zkoušek ohybem nebo simulovaných zkoušek tahem nebo tlakem při deformaci 5% a 7,5%  

nebo 10%.  
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Ověřované stavy materiálu podle přílohy D normy EN 10225 odstavce b) představují: 

- stav přetvářený a vystárnutý 1 hodinu při 250°C 

- stav přetvářený a vystárnutý 1 hodinu při 250°C po následujícím PWHT 4 hodiny při 

580±20°C 

- případně po dohodě u ocelí +M může být provedeno stárnutí při teplotě 150°C 

 

Toto ustanovení je v určitém rozporu s ustanovením následujícího odstavce c), kde jsou 

definovány zkoušky u každého stavu přetváření a stárnutí. 

Ad 1) zkouška tahem 

Ad 2) přechodová křivka z nepřetvářených, přetvářených a přetvářených-vystárnutých 

vzorků v rozmezí teplot -80 až +20°C 

 

( neshoda mezi zmíněnými odstavci se jeví v požadavcích na stavy přetvářený a přetvářený  

a vystárnutý 1 hodinu při 250°C po následujícím PWHT 4 hodiny při 580±20°C, z nichž se 

každý vyskytuje jen v jednom odstavci textu ) 

 

Dále jsou v příloze předepsány minimální hodnoty nárazové práce po deformaci 5% při 

teplotě -40°C, pokud jde o ocel S420G2+M a průměrnou hodnotu tak 42J a pokud jde  

o jednotlivou hodnotu tak 26J.  

Příloha D blíže neupřesňuje orientaci zkušebních těles vzhledem ke směru tváření výchozího 

materiálu ani jejich umístění vzhledem k tloušťce plechu. 

 

Pro účely této práce bylo ověřováno pro materiál zkušebního plechu, viz. experimentální část. 

VP 17 – požadavek na postupy tváření plechů tříd 2 a 3 za tepla. Pro značky S420+M  

a S460+M se stavem dodání po termomechanickém válcování, výrobce tváření za tepla 

nedoporučuje ( nepřipouští ) tyto postupy z důvodu degradace mechanických vlastností 

vzhledem ke stavu dodání. 

VP 18 – provedení zkoušek svařitelnosti podle příloh normy E, F nebo G. Požadavku na 

provedení zkoušek svařitelnosti obvykle předchází posouzení údajů, které je výrobce schopen 

poskytnout vzhledem k definici druhů ocelí ve třídách A, B a C podle ustanovení komentáře  

k tomuto VP v normě [10] a dohody s odběratelem. Na základě tohoto posouzení definuje 

odběratel způsob hodnocení svařitelnosti a četnost jeho opakování. Do tlouštěk 40 mm norma 

doložení svařitelnosti nevyžaduje. Na druhé straně, předpis NORSOK standard M-120 [12] 
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vyžaduje doložení svařitelnosti i pro tloušťky 25-40 mm a tedy se, ohledně těchto zkoušek, 

bude vždy jednat o dohodu se zákazníky.  V rámci této práce proběhly zkoušky svařitelnosti 

zkušebního plechu jakosti S420G2+M, kdy svařitelnost v rozsahu dohodnutém s konkrétním 

odběratelem byla testována. Příslušný Welding Test Report [13] je citován v této práci  

a společně tvoří kompletní dokumentaci vlastností testovaného materiálu ( produktu ).  

Další nekomentované VP do VP29 se netýkají plechů  nebo (VP 4, VP14, VP20-29) kde se 

při jejich požadování neočekávají problémy ( obecně zavedené výrobní standardy ). 
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3 Cíle práce 

 

o návrh vhodného chemického složení materiálu pro výrobu jakosti S420G2+M na 

základě statistického zpracování výsledků u jiných jakostí plechů vyrobených TMV 

technologií 

o posouzení možností EVS při provozování vlastní ocelárny zvládnout technologii 

výroby jakosti S420G2+M podle ČSN EN 10225 v maximální možné tloušťce plechů 

o ověření výroby plechů tloušťky 40 mm jakosti S420G2+M podle ČSN EN 10225 

zjistit vlastnosti materiálu podle relevantních volitelných požadavků dle normy  

ČSN EN 10225 a provést prokázání svařitelnosti plechů z této oceli 

 

4 Praktická část 

  

4.1 Návrh chemického složení oceli pro výrobu plechů  značky S420G2+M 

 

Bylo vybráno a posouzeno 215 zkušebních vzorků plechů z 31 taveb, odválcovaných 

v období duben-červenec 2012.  Jednalo se o materiál jakostních stupňů  S420G1+M  

a S420G2+M ( termomechanicky válcovaných ) ve finálních tloušťkám 10 - 30 mm.  

Chemické složení taveb posuzovaného vzorku materiálů je shrnuto v tabulce V.  

 

Tab. V   Souhrn tavebních analýz posuzovaného vzorku plechů 

spec./prvky C Mn Si P S Ni Cr 

min 0,094 1,36 0,33 0,009 0,0010 0,010 0,05 

průměr 0,109 1,41 0,37 0,014 0,0019 0,029 0,08 

max 0,121 1,64 0,40 0,020 0,0042 0,050 0,11 

spec./prvky V Ti Nb Al N Mo 

 min 0,034 0,011 0,029 0,021 0,0041 0,002 

 průměr 0,036 0,016 0,031 0,030 0,0053 0,008 

 max 0,038 0,017 0,033 0,042 0,0069 0,030 

 spec./prvky Cu B Ca As Sb Sn Cev 

min 0,02 0,0003 0,0012 0,001 0,002 0,003 0,34 

průměr 0,03 0,0004 0,0019 0,001 0,002 0,004 0,37 

max 0,07 0,0005 0,0028 0,003 0,003 0,007 0,41 

 

Ze závislostí změn základních mechanických vlastností na finální tloušťce termomechanicky 

válcovaných plechů jsou patrné trendy změn viz. obr. 6, 7, 8 z kterými je nutné počítat při 

výrobě plechů větších tlouštěk. Trend především parametrů Reh a KV vytváří předpoklad, že 
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výsledné hodnoty u plechů tloušťky 40 mm budou vycházet na spodní hranici povolené 

normovaným stavem. Tento stav není přijatelný pro opakovatelnost výroby tohoto sortimentu.   

         

Obr. 6  Závislost Reh, Rm u vzorků z jakosti S420G1 a G2 +M na finální tloušťce 

 

         

Obr. 7  Závislost tažnosti A5,  Reh/Rm u vzorků z jakosti S420G1 aG2 +M na finální tloušťce 

 

         

Obr. 8  Závislost KV, min KV u vzorků z jakosti S420G1 a G2 +M na finální tloušťce 
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Vyše uvedené výsledky vedly k úvaze, že bude žádoucí modifikovat chemické složení 

materiálu. Jako nejvhodnější se ukazuje zvýšení obsahu manganu na horní hranici povolené 

normou ( do 1,65 % hm.). Tato změna vytváří předpoklad pro nárůst, respektive udržení 

výsledných pevnostních vlastností ( Reh, Rm ) u plechů větší finální tloušťky než  

u vybraných vzorků.     

 

4.2 Ocelárenská technologie a chemické složení taveb značky S420G2+M 

 

Výroba tavby 29069, z níž se vyrobil testovací plech se provedla standardním technologickým 

postupem, na agregátech  Konvertor 2 – LF – ISSM v rámci sekvence 13381.  

Hlavní technologické údaje o zpracování tavby na metalurgických agregátech jsou uvedeny  

v tabulce VI a pokud jde o použité suroviny v tabulce VII. Tavba 29069 použitá k výrobě 

zkušebního plechu se odlila jako čtvrtá v sedmitavbové sekvenci. 

 

Tab. VI   Hlavní technologické údaje o zpracování zkušební tavby 

  konvertor LF ISSM 

tavba č. doba posl. doba posl. č. doba posl. hmot 

      teplota   teplota     teplota   

    h:m:s °C h:m:s °C   h:m:s °C kg 

29069 1 1:12:27 1658 0:29:00 1601 2 0:31:28 1562 75950 

  MP   ZPO   

 
    

tavba teplota přehřátí rychlost čeření 

 
    

      lití   

 
    

  °C °C m/min min 

 
    

29069 1539 23 0,78-0,8 4 

 

    

 

Tab. VII   Použité suroviny při výrobě zkušebních taveb 

do pánve konvertor LF ISSM 

  t. 29069   t. 29069   t. 29069   t. 29069 

Al gr 121 šrot 24000 PZS1 57 Al gr 8 

koks sm 20 SŽ 58500 CaO 174 CaO 77 

SIMN  726 prach koks 5036 FEV 30     

KVAP 655 VPNC 3266 FeNb dr 35 FeSi 63 

FeMn 525 celkem 90802     FeTi 18 

FeSi75 160     Al gr 29 C dr 11 

PZS1 119         Al ho 16 

celkem 2326             

CaC2 50             
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V tabulce VIII je uvedeno rozmezí chemického složení značek jakostí S420G1 a G2 +M 

podle ČSN EN 10225, tavební analýza zkušební tavby a kontrolní analýza plechu tloušťky  

40 mm. Předpis chemického složení pro značky vyšší jakosti S460+M se v normě  

ČSN EN 10225 neliší od značek S420+M. Uvedené údaje o chemickém složení tavby  

i technologické parametry o výrobě a odlévání bram ukazují, že tavba 29069 byla odlita  

s odpovídajícím, resp. požadovaným chemickým složením, bez mimořádných událostí nebo 

porušení technologie. 

 

Tab. VIII   Tavební a výrobková analýza zkušebního plechu 

označení grade 
C Mn Si P S Ni Cr Mo 

max max   max max max max max 

EN 

10225 

S420G2+

M 
0,140 1,65 

0,15 
0,020 0,007 0,70 0,25 0,25 

0,55 

29069 
tavební 0,100 1,65 0,36 0,016 0,0040 0,040 0,09 0,008 

výrobek 0,104 1,68 0,37 0,015 0,0045 0,039 0,094 <0,005 

označení grade 
V Ti Nb Al N Cu B Ca 

max max max   max max max max 

EN 

10225 

S420G2+

M 
0,080 0,025 0,040 

0,015 
0,010 0,30 0,0005 0,005 

0,055 

29069 
tavební 0,040 0,020 0,03 0,032 0,0050 0,03 0,0004 0,0010 

výrobek 0,036 0,015 0,03 0,029 0,0051 0,02 0,0005 0,0016 

označení grade 
As Sb Sn Pb Bi 

Cev 

(1) 

Pcm 

(2)  

max max max max max max max 
 

EN 

10225 

S420G2+

M 

0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,42 0,22 
 

              
 

29069 
tavební           0,412 0,209 

 
výrobek 0,002 0,002 0,003 <0,002 <0,003 0,415 0,213 

 
 

Podle výsledků tavební i kontrolní analýzy splnila zkušební tavba požadavky na interně 

předepsané složení pro výrobu značky S420G2+M a současně tedy i na vyšší jakostní značku 

oceli daného typu podle ČSN EN 10225, S460G2+M.  

Tavba byla odlita do 3 primárních bram o rozměrech průřezu 250x1530mm a dále rozdělena 

na sekundární bramy pro plechy několika různých tlouštěk. 

 

4.3 Válcovenská technologie 

 

Aby se pokryl celý tloušťkový rozsah plechů realizovatelný v těchto jakostech v EVS, byla 

pro ověření zvolena tloušťka 40 mm. 
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Válcování plechů se uskutečnilo na válcovací trati KVARTO 3,5 technologií 

termomechanického válcování. Teplota ohřevu bram byla stanovena na 1180°C, doba ohřevu 

minimálně  4 hodiny, s prodleva na pokles teploty a doválcovací teploty v závislosti na 

tloušťce válcovaného plechu. Protokoly o válcování tří typických tlouštěk plechů 15-20 mm 

a 40 mm jsou uvedeny v Příloze A+ [14]. Za účelem dosažení požadované doválcovací 

teploty, byla zařazena ochlazovací pauza při přibližně dvojnásobku konečné tloušťky u plechu 

40 mm ( u dříve válcovaných plechů tloušťky15 a 20 mm a nejméně při 3 násobku ). 

Skutečně dosažené průměrné doválcovací teploty se pohybovaly od 700°C u tloušťky 40mm  

( až 750°C u tloušťky 15 mm ). K válcování zkušebního plechu pro zkoušení svařitelnosti se 

použila druhá sekundární z prvé primární bramy tavby 29069. 

Termomechanické válcování probíhá v EVS jako dvoufázový válcovací proces  

s ochlazováním vyválcovaného plechu na vzduchu na valníku a chladícím loži válcovací tratě 

do teploty okolo 600°C a dále v hromadách zajišťujících zpomalené ochlazování do teploty 

pod 100°C. 

 

4.4 Výsledky zkoušení základních vlastností a vlastností dle volitelných požadavků 

 

Zkoušky materiálu se uskutečnily ve zkušebních laboratořích akreditovaných ČIA č. 1036 ve 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. a č. 1300 ( Laboratoř únavových a křehkolomových 

vlastností) v MMV. 

V MMV se zkoušely některé další vlastnosti pokrývající volitelné požadavky podle EN 10225 

a vlastnosti svarových spojů  uvedené v samostatné zprávě [13].  

 

Plechy byly podrobeny vizuální kontrole povrchů ( podle požadavku EN 10225 na kvalitu  

dle ČSN EN 10163-2 třída A podtřída 3 ) [15] na obracedle s výsledkem „bez vad“  

a nedestruktivní kontrole ultrazvukem podle ČSN EN 10160 [16], rovněž s výsledkem „bez 

vad“. U plechů skupiny 2 se požaduje splnění třídy S0/E1 a u plechů skupiny třídy 3 splnění 

třídy S1/E2. Kontrolní chemická analýza se provedla u plechu tloušťky 40 mm a její výsledek 

byl již uveden výše v bodě 4.2. 

Plechy všech tlouštěk z tavby 29069 byly po dokončení výroby a provedených 

nedestruktivních kontrolách nejdříve předběžně vyzkoušeny na rozhodující mechanické 

vlastnosti, které se ukázaly jako vyhovující požadavkům ČSN EN 10225 – Tabulky IX a X. 

Poté proběhlo komplexní zkoušení základního materiálu plechu tloušťky 40 mm. 
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Tab. IX   Mechanické vlastnosti plechů z tavby 29069 vč. zkušebního plechu pro zkoušku 

svařitelnosti v dodaném stavu – tahové zkoušky 

tavba     tahová zkouška 

vývalek vzorek tl. od od  
orient. 

Re Rm Re/Rm A5 

jakost    [mm] hrany povrchu [MPa] [MPa]  max [%] 

S420G2+M 
16 < t ≤ 40 mm 1/4   T 

min  

400 
500-660 0,9 

min 

19 EN 10225 

S460G2+M 
25 < t ≤ 40 mm 1/4   T 

min  

420 
520-680 0,9 

min 

17 EN 10225 

t. 29069 
32182701 

15 

1/4 

  

T 

534 641 0,83 23,3 
v. 758941   

S420G2+M 32182702 
plná 

tloušťka 
526 637 0,83 23,3 

t. 29069 
32182601 

20 

  
505 611 0,83 25,4 

v. 759095   

S420G2+M 32182602   533 620 0,86 26,9 

t. 29069 32197001 

40  1/4 

  

T 

502 592 0,85 28,9 

v. 759128 32197002 ¼ tl. 479 592 0,81 30,5 

S420G2+M H1   482 564 0,85 31,5 

  H2   481 562 0,86 31,2 

 

Tab. X   Mechanické vlastnosti plechů z tavby 29069 vč. zkušebního plechu pro zkoušku 

svařitelnosti v dodaném stavu – vrubová houževnatost 

tavba     nárazová práce KV / Charpy V-notch impact test 

vývalek vzorek tl. od od  
orient. 

temp. stav  
CVN 

 1 

CVN 

 2 

CVN 

 3 

CVN 

 

jakost    [mm] hrany povrchu [°C]   [J] [J] [J] [J] 

S420G2+M 
max 100     T -40 +M min 42 

min 

60 EN 10225 

S460G2+M 
max 100     T -40 +M min 42 

min 

60 EN 10225 

t., 29069 

32182703 15 1/4 2 mm 1/4 -40 +M 
116 115 113 115 

v. 758941 

S420G2+M 122 114 115 117 

t. 29069 

32182603 20 1/4 2 mm T -40 +M 
129 143 122 131 

v. 759095 

S420G2+M 137 133 145 138 

t. 29069 

32197003 40 1/4 2 mm T -40 +M 
139 140 154 144 

v. 759128 

S420G2+M 130 142 100 124 
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Samotné výsledky jsou uvedeny níže, v případě potřeby jsou komentovány. Originální 

protokoly o zkoušení ve VTC jsou uvedeny v příloze A zprávy o svařitelnosti [13], protokoly 

o zkoušení vlastností k VP v MMV jsou v příloze A+[14] této zprávy. 

 

 

4.4.1  Základní vlastnosti plechů 

 

Základní vlastnosti plechů jsou  pro jakost S420G2+M definovány v tabulkách 8 a 10 normy 

[10], resp., pro jakost S460G2+M, v tabulkách 9 a 10 této normy. V tabulkách IX a X  jsou 

uvedeny společně tyto předepsané hodnoty a vlastnosti plechů tří tlouštěk z tavby 29069. 

Vlastnosti byly zjišťovány v rámci prvotního standardního zkoušení ve zkušebnách VTC  

a také, u nejtlustšího plechu pro testování dalších vlastností podle volitelných požadavků  

EN 10225 – především svařitelnosti, ve zkušebnách  MMV. Jakost S460G2+M je zmiňována 

proto, že u zkušebního plechu byly dosaženy mechanické vlastnosti vyhovující i této vyšší 

jakosti a lze tedy konstatovat, že dosažené vlastnosti plechů do 40mm, obdobně jako 

chemické složení zkoušených taveb, pokrývají uspokojivě obě značky normy [10]  

s označením  ( +M ). Očekávalo se, že pokud budou splněny i další vlastnosti pro tento vyšší 

pevnostní stupeň S460, bylo by možno, na základě uskutečněného zkoušení, posuzovat  

i schopnost výrobce pro dodávky plechů těchto vyšších značek. 

 

 

4.4.2 Vlastnosti plechů po PWHT  

 

Jedná se o volitelný požadavek č.10 dle normy ČSN EN 10225. Volitelný požadavek 

předepisuje zkoušení vlastností materiálu po tepelném zpracování po svařování (PWHT) 

základním režimem 580±20°C s výdrží 1h/25mm nebo 4h, podle toho, která doba je delší, 

pokud není na základě VP11 požadován jiný režim. Požaduje se, aby vlastnosti plechů po 

PWHT vyhověly požadavkům tabulek 8 a 10 normy [10] pro jakost S420G2+M, resp.  

tabulek 9 a 10 pro jakost  S460G2+M. 

 

V tabulce XI jsou uvedeny hodnoty tahových zkoušek ze zkušebního plechu stanovené, po 

tepelném zpracování na odstranění pnutí uvedeným základním režimem. Lze konstatovat 

splnění požadavku normy na vlastnosti po PWHT u zkušebního plechu a dosažení 

předepsaných hodnot i pro značky S460G2+M. 
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Tab. XI   Předepsané a dosažené základní mechanické hodnoty ověřovaných  

plechů tloušťky 40mm po PWHT 

tavba     TZ Rm Re A Re/Rm 

vývalek vzorek místo HT   min (5,65√S0) max 

talon       [MPa] [MPa] [%]   

S420G2+M 
+M 

500-

660 

min 
19 0,9 EN 10225;   6 < t ≤ 40 mm 400 

S460G2+M 
+M 

520-

680 

min 
17 0,9 

EN 10225,    25 < t ≤ 40 mm 420 

t. 29069 

I1 1.4 +M+PWHT 

564 482 31,5 0,85 

759128 562 481 31,2 0,86 

S420G2+M         

 

 

V tabulce XII  jsou obdobně uvedeny hodnoty nárazové práce při -40°C, přitom, vzhledem  

k hraniční tloušťce vzhledem k testování nárazové práce, z oblasti pod povrchem a ze středu 

tloušťky. I v tomto případě úroveň hodnot vysoko překračuje předepsané limity. 

 

Tab. XII   Předepsané a dosažené hodnoty nárazové práce KV-40 u zkušebního  

 plechu tloušťky 40 mm po PWHT 

tavba     TZ 
KV-40°C T; [J] 

vývalek vzorek místo HT 

talon       1 2 3 Ø 

S420G1,G2+M 
min 48 min 48 min 48 min 60 

EN 10225;        ≤ 100 mm 

S460G1,G2+M 
min 48 min 48 min 48 min 60 

EN 10225,     25 < t ≤ 40 mm 

  
A1P 

povrch 

+M 

177 160 146 161 
    

t. 29069 
A2S 

střed 
157 93 63 104 

759128   

S420G2+M 
K(P) 

povrch 

+M+PWHT 

140 130 144 138 

    

  
K(S) 

střed 
64 105 111 93 
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4.4.3  Vlastnosti plechů ve stavu stárnutém po deformaci  

 

Zkoušku stárnutí po deformaci je VP12 normy [10], který je možno požadovat pro tloušťky 

větší než 12,5mm. Provádí se na zkušebních tělesech zkoušky rázem v ohybu typu Charpy  

s „V“ vrubem orientovaným kolmo k povrchu plechu. Odběr zkoušek je kolmo ke směru 

válcování a z místa do 2mm od povrchu. Režim stárnutí představuje deformaci 5%  

a následující stárnutí při teplotě 250°C po dobu 1 hodiny. Zkoušení se má uskutečnit ve stavu 

nepřetvářeném, přetvářeném a stárnutém. Vzhledem k tomu, že se současně u daného plechu 

zkoušely charakteristiky pro tváření za studena ( VP 16 ) tj. teplotní závislosti nárazové práce 

stejných stavů materiálu, jsou zde vybrány jen hodnoty pro teplotu -40°C. Pro všechny 

značky jakosti S420+M jsou po stárnutí předepsány průměrné hodnoty KV -40 minimálně 42J 

a jednotlivě minimálně 26J. Výsledky u zkoušeného plechu ukazuje tabulka XIII. 

 

Tab. XIII   Výsledky nárazové práce po deformačním stárnutí 

tavba     TZ KV-40 T Ø KV-40 T 

vývalek vzorek místo HT [J] [J] 

EN 10225 

S420G2+M 

povrch 5%        

+stárnutí 
26 42 

  

EN 10225 

S460G2+M 

povrch 5%        

+stárnutí 
29 46 

  

  AP10   

+M 

177 

163   AP11   160 

  AP12   146 

t. 29069 B10 povrch 

+M; +5% 

114 

122 v.759128 B11   83 

S420G2+M B12   169 

  C10   
+M; 

+5%+250°C/1h 

125 

80   C11   96 

  C12   19 

 

Výsledek po kompletním umělém deformačním stárnutí je, pokud jde o průměrnou hodnotu 

nárazové práce zhruba na dvojnásobné hodnotě vůči limitu, jednotlivé hodnoty byly poněkud 

nehomogenní, s diferencí cca 100 J. Vzhledem k tomu, že následně proběhlo zkoušení dle 

charakteristiky volitelného požadavku č.16 při ještě nižších teplotách viz. tabulka XVI, nebyla 

zkoušena nová sada vzorků, protože existoval předpoklad, že jediná podkročená hodnota 

představuje jen mimořádný exces, který by se u nové sady neopakoval. Při zkoušení teplotní 
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závislosti nárazové práce stárnutého materiálu ( kapitola 4.4.7) se ukázalo, že průměrná 

hodnota ze tří zkoušek při -60°C dosáhla ještě 43 J, byť nejnižší ze tří hodnot byla opět 19 J. 

 

4.4.4 Vlastnosti plechů kolmo k povrchu 

 

Zkoušení kolmo k povrchu ( VP 13 ) lze standardně požadovat u plechů nad  25mm  tloušťky, 

provádí se podle ČSN EN 10164 [11] a výsledky musí splňovat třídu jakosti Z35 podle 

uvedené normy a současně pevnost nesmí být nižší než 80% předepsané minimální pevnosti 

oceli dané značky. Zkoušení se u zkušebního plechu pro zkoušky svařitelnosti provedlo 

dvakrát, jednak v rámci atestačních zkoušek ( viz. také protokol 41423 v příloze A zprávy 

[13] ) a v MMV. Výsledky dosažené u plechu pro zkoušky svařitelnosti jsou uvedeny  

v tabulce XIV. 

 

Tab. XIV   Výsledky zkoušky tahem kolmo k povrchu 

tavba   průměr pevnost zúžení  

vývalek vzorek d 0,8*Rm Z 

talon   [mm] [MPa] [%] 

S420G2+M   400 35 

S460G2+M   416 35 

t. 29069 1 5,99 601 71,5 

v.759128 2 6,01 601 71,7 

31197003 3 6,04 601 75,3 

t. 29069 A1 10 567 59 

v.759128 A2 10 567 66,4 

A1 A3 10 568 57,8 

 

Třída jakosti Z35 byla vždy s rezervou splněna u všech tří vzorků z plechu. Pevnost materiálu 

kolmo k povrchu nejen splňuje předepsanou limitní hodnotu pro zkoušenou jakost 

S420G2+M i pro jakost S460G2+M, ale zároveň vykazuje úroveň vyhovující i limitům 

předepsaným pro standardní odběr zkoušek tahem. 

 

4.4.5 Charakteristiky tváření za studena 

 

Charakteristiky pro stanovení chování materiálu při tváření za studena lze podle volitelného 

požadavku č.16 požadovat v základním  rozsahu podle přílohy D normy EN 10225. 

Vlastní zkoušení bylo provedeno ve zkušebně MMV pomocí simulovaných zkoušek materiálu 

s deformací 5 a 10% vyvozenou tahem na polotovarech před předepsaným tepelným 

zpracováním. Orientace zkoušek tahem byla příčně vzhledem ke směru válcování plechu.  



   Experimentální část 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

25 

 

Pro zkoušky nárazové práce se polotovar deformoval tahem ve směru původní dlouhé osy 

plechu a po konečném zpracování se z něho dokončila výroba tělísek typu Charpy-V  

s orientací kolmo na směr válcování a tedy i na směr předchozího natažení. Místo odběru 

zkušebních vzorků odpovídalo standardní poloze ve ¼ šířky a v ¼ tloušťky výchozího plechu 

pokud jde o osu tahové zkoušky a max 2 mm od povrchu plechu u zkoušek nárazové práce. 

Vlastnosti zkušebního plechu se ověřily ve stavu přetvářeném, přetvářeném a stárnutém  

a ve stavu deformačně stárnutém s následujícím PWHT. 

Pro možnost porovnání vlivu stárnutí jsou ve všech tabulkách k výsledkům po deformačním 

stárnutí uvedeny i hodnoty požadované normou a hodnoty výchozího dodaného stavu 

zkoušeného materiálu. 

 

4.4.6 Vliv režimů zpracování na mechanické vlastnosti zkoušené oceli/plechů 

 

Z výsledků zkoušek tahem v tabulce XV je vidět významný zpevňující vliv tváření za 

studena, který již při deformaci 5% vede ke zvýšení meze kluzu na úroveň pevnosti  

(Re/Rm → 1), přičemž se ovšem vlivem tváření za studena zvýšila i pevnost z výchozí úrovně 

až k horní hranici limitu pro danou značku. Při deformaci 10% se po stárnutí zaznamenal  

i významný pokles tažnosti. 

 

Tab. XV   Výsledky tahových zkoušek deformačně stárnutého stavu a deformačně stárnutého 

a tepelně zpracovaného stavu 

tavba talon deformace stav Re Rm A5 Re/Rm 

vývalek   [%]   [MPa] [MPa] [%] min 

talon               

S420-EN 10225; 16 < t ≤ 40 mm min 400 500-660 19 0,9 

S460-EN 10225; 25 < t ≤ 40 mm min 420 520-680 17 0,9 

  
H 0 

dodávaný 473 571 30,4 0,83 

    472 570 30,9 0,83 

  
L(3, 4) 5 

deform 620 620 25,5 1 

   stárnutý 613 615 27 1 

t. 29069 
L(5, 6) 5 

deform 563 588 29,5 0,96 

v. 759128  stárnutý 566 594 29,5 0,95 

t. 321970 
L(7, 8) 10 

deform 679 679 17,5 1 

   stárnutý 673 673 19,5 1 

  
L(9, 10) 10 

deform 609 623 29,2 0,98 

   stárnutý 617 631 27 0,98 
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Tepelné zpracování PWHT po předchozím stárnutí při základním ( v normě předepsaném ) 

režimu jen mírně snížilo jak pevnost, tak mez kluzu. Tyto hodnoty i tažnost se sice dostaly do 

mezí předepsaných pro ocel S420+M, resp. S460+M, ale poměry mezí kluzu k pevnostem se 

snížily jen nepatrně a vysoko překračovaly limit podle normy. 

 

4.4.7 Vliv režimů zpracování na houževnatost zkoušené oceli/plechu 

 

Výsledky zkoušení teplotní závislosti nárazové práce, provedené na zkouškách odebraných 

pod povrchem, jsou uvedeny v tabulce XVI nebo v protokolu 08/12/270/88 v příloze A+ [14]. 

Ze získaných výsledků je vidět, že již jak prosté deformační stárnutí, tak stárnutí  

s následujícím PWHT vedlo u zkoumaného typu materiálu při -40°C ke zcela výjimečně se 

vyskytujícím podlimitním hodnotám předepsaným v ČSN EN 10225. Ze všech tří zkoušených 

stavů po deformaci 5% se vyskytla jediná hodnota ve stavu stárnutém pod limitem pro 

jednotlivou zkoušku ( příloha D normy EN 10225 ). Minimální průměrná hodnota KV-40°C  

u stavů po deformaci 5% byla zjištěna na úrovni 77 J, téměř na dvojnásobku hodnoty dle 

předpisu. 

 

Je potřebné uvést, že při další nižší zkušební teplotě -40°C a zvláště při velké deformaci 10% 

lze již očekávat poměrně významný pokles houževnatosti. V tomto směru se stav materiálu, 

kombinace vyšších mechanických vlastností a termomechanicky válcované struktury 

projevuje po tváření za studena na houževnatosti obecně více nepříznivě proti dříve 

zkoušenému normalizačně žíhanému materiálu S355+N [17] v podmínkách EVS. 

 

Na obr. 9 jsou vyhotovené křivky teplotních závislostí nárazové práce na teplotě zkoušení, 

tzv. Vidalovy křivky pro zkoušený výchozí stav a na obr. 10 pro simulovaně zpracované 

stavy. Tyto křivky byly definovány rovnicemi obsahujícími tangenciálně-hyperbolickou 

funkci dle rovnice: 

 

 

 y = A . ( 1+tgh [ (T+B)/C ] )       (3) 
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Tab. XVI   Výsledky zkoušek rázem v ohybu deformačně stárnutého stavu plechu 759128 

tavba,vývalek 
stav 

sada 

vz. 

t min KV [J] 

talon [°C] 1 2 3 Ø 

S420+M EN 

10225 

5% + stárnutý    

(+PWHT) 
  -40 29 42 

S460+M EN 

10225 

5% + stárnutý    

(+PWHT) 
  -40 32 46 

    

A1 

20 234 201 215 217 

    0 210 209 227 215 

  dodávaný -20 193 213 198 201 

    -40 177 160 146 161 

    -60 71 95 110 92 

    -80 56 35 59 50 

    

B 

20 196 202 188 195 

    0 193 199 200 197 

  přetvářený -20 48 181 181 137 

  5% -40 114 83 169 122 

    -60 31 50 42 41 

    -80 16 23 27 22 

    

C 

20 195 198 193 195 

    0 190 181 176 182 

  5% + stárnutý -20 168 176 187 177 

    -40 125 96 19 80 

    -60 82 19 29 43 

    -80 27 23 16 22 

t. 29069   

D 

20 201 172 198 190 

v. 759128 5% + stárnutý    0 163 167 168 166 

t. 321970  (+PWHT) -20 166 169 130 155 

    -40 75 106 50 77 

    -60 19 26 21 22 

    -80 16 27 35 26 

    

E 

20 179 179 183 180 

    0 176 186 164 175 

  přetvářený -20 145 161 170 159 

  10% -40 25 27 42 31 

    -60 34 16 38 29 

    -80 17 13 16 15 

    

F 

20 157 179 150 162 

    0 141 189 121 150 

  10% + stárnutý -20 74 98 87 86 

    -40 65 32 70 56 

    -60 18 17 14 16 

    -80 13 12 16 14 

    

G 

20 159 176 152 162 

    0 141 140 135 139 

  10% + stárnutý -20 109 102 136 116 

   +PWHT -40 27 30 35 31 

    -60 24 20 9 18 

    -80 12 14 14 13 
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S pomocí zmíněných rovnic s tangenciálně-hyperbolickou funkcí je možné graficky znázornit 

a zkoumat i změny polohy a tvaru celých křivek teplotních závislostí vlivem simulačního 

zpracování, jak je uvedeno na obr. 11 nebo obr. 12 pro deformace materiálu za studena 5%  

a 10%. Křivky jsou vykresleny pro lepší přehlednost jen se středními hodnotami bez 

chybových úseček. 

 

Získané rovnice umožňují pro zkoušené stavy materiálu vyčíslit teploty při nichž se ještě 

dosáhne požadované úrovně nárazové práce. Například při teplotě T50J, lze předpokládat, že 

se ještě dosáhne hodnota nárazové práce 50J, což mírně převyšuje minimální průměrnou 

požadovanou nárazovou práci po ovlivnění deformací 5% a příslušným tepelným 

zpracováním ( stárnutí bez nebo s PWHT ) jak pro značku S420G2+M, tak S460G2+M.  

Z tabulky XVII je vidět, že po režimech simulujících tváření za studena s deformací 5% jsou 

kritické teploty ve všech zkoušených stavech pod teplotou -40°C. 
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Obr. 9   Závislost nárazové práce KV základního materiálu S420G2+M tloušťky 40 mm  

v oblasti povrchu a středu tloušťky 
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Obr. 10 Závislost nárazové práce KV materiálu S420G2+M tloušťky 40mm v oblasti povrchu 

po aplikaci deformace a tepelného ovlivnění (tavba/vývalek 29069/759128) 
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Obr. 11  Posuny teplotních závislostí nárazové práce v oblasti povrchu ve zkoušených 

deformačně a tepelně ovlivněných stavech po deformaci 5% oproti základnímu 

materiálu (tavba/vývalek 29069/759128) 
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deformace 10% 

Obr. 12  Posuny teplotních závislostí nárazové práce v oblasti povrchu ve zkoušených 

deformačně a tepelně ovlivněných stavech po deformaci 10% oproti základnímu 

materiálu (tavba/vývalek 29069/759128) 

 

 

Tab. XVII  Teploty předpokládané úrovně KV=50J u výchozího, stárnutého a stárnutého  

a tepelně zpracovaného stavu zkoušené oceli/plechu jakosti S420G2+M; 

deformace 5% ( VP 16 dle EN 10225 ) 

stav T 50J [°C ] 

povrch/dodaný stav -77  

deformace  5% -61 

5% + stárnutí -54 

5% + stárnutí  + PWHT -48 
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Po vysoké deformaci 10% nepředepisuje EN 10225 limit nárazové práce, z tabulky XVIII, 

resp. z obr. 12 je však vidět, že kritická teplota se s vyšší deformací za studena rovněž 

výrazněji zvyšuje. Zatímco u předchozí nižší deformace každé další ovlivnění materiálu  

v uvedeném pořadí plynule posouvalo kritickou  teplotu  k vyšším hodnotám, u vysoké 

deformace 10% se zdá, že negativní vliv na odolnost oceli vůči křehkému porušení je 

dominantní u deformace. A další zpracování už kritickou teplotu příliš neovlivňuje.  

Úroveň KV-40°C, předepsaná pro deformaci 5% by jak pro jakost S420G2+M, tak pro 

S460G2+M zřejmě nebyla při aplikaci deformace 10% splněna. Přesto je ovšem možno 

konstatovat, že kritické teploty jsou i v nejhorších případech nižší, než je nejnižší provozní 

teplota „offshore“ konstrukcí ( -10°C ).  

 

Tab. XVIII Teploty předpokládané úrovně KV=50J u výchozího, stárnutého a stárnutého  

a tepelně zpracovaného stavu zkoušené oceli/plechu jakosti S420G2+M; 

deformace 10% ( VP 16 dle EN 10225 ) 

stav  T 50J [°C ] 

povrch/dodaný stav -77 

deformace 10% -37 

10%+stárnutí  -40 

10%+ stárnutí + PWHT -35 

 

 

4.5 Metalografické šetření 

Bylo provedeno ve stejném období i základní metalografické šetření u vzorků odebraných  

z laboratorně simulovaných stavů, po deformaci za studena 5 a 10%. Zkušební tělesa pro 

metalografická šetření byla připravena jako ploché tahové zkoušky z poloviny tloušťky 

výchozího plechu 40 mm. Po natažení na požadovanou deformaci, ve směru předchozí 

převažující deformace za tepla při válcování, se připravily metalografické výbrusy tak, aby 

zachycovaly opět výchozí dodaný stav a příslušně deformovaný stav ze zkušební části tahové 

zkoušky.  

Identifikace vzorků:   CX1 - výchozí stav, CX1D - po deformaci za studena 10%,  

CX2 - výchozí stav, CX2D - po deformaci za studena 5%  

Příprava vzorků : Mikrostruktura podélných výbrusů byla zvýrazněna leptáním  

v 4% HNO3, byla tvořena směsí feritu a perlitu, lokálně byly pozorovány bloky bainitu  

s výskytem drobných ostrůvků martenzitu. Mikrostruktura byla nerovnoměrná, velmi 

jemnozrnná, odpovídající termomechanickému válcování. Po srovnání mikrostruktury vzorků  
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odebraných z nedeformované části tahové zkoušky (CX1, CX1D) a deformované části (CX2, 

CX2D), nebyly pozorovány výrazné rozdíly mikrostruktury viz. obr. 13-20. 

Výchozí stav představuje typickou termomechanicky tvářenou řádkovitou, feriticko- 

perlitickou strukturu. Lze pozorovat převážně velmi jemnozrnnou feritickou fázi, která 

vznikla jako výsledek transformace z austenitu deformovaného v teplotní oblasti zbrzděné 

rekrystalizace. 

U materiálu nebyl zjištěn rozdíl ve vzhledu mikrostruktury ve výchozím stavu, i po deformaci 

za studena 5 a 10%. 

 

 

   
 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

Obr. 13  Vzorek CX1 zv. 100x Obr. 14  Vzorek CX1D  zv. 100x 

Obr. 15  Vzorek CX1  zv. 500x Obr. 16  Vzorek CX1D  zv. 500x 
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4.6 Zkoušky svařitelnosti – podmínky zhotovení zkušebních svarů 

 

Volitelný požadavek VP18 umožňuje vyžadovat ze strany odběratele provedení zkoušek 

svařitelnosti kteroukoliv zkouškou dle příloh E, F a G normy ČSN EN 10225. Samotná norma  

předpokládá, že svařitelnost se ověřuje u plechů o tloušťkách nad 40 mm. Na požadavek 

zákazníka, který je, např., obsažen také u předpisu norské petrolejářské společnosti [12] pro 

tloušťkovou skupinu 25 < t ≤ 40mm, bylo potřeba doložit svařitelnost plechů S420G2+M  

i pro aktuální obchodní případ plechů tlouštěk do 35mm. Rozsah zkoušek byl dohodnut pro 

svary na tupo podle přílohy E normy EN 10225 ( bez zkoušek CTOD ).  

Rozsah zkoušek svařitelnosti na svarech na tupo definuje tabulka E.2 normy [10]. Pro jakost 

S420+M, kterou by mělo pokrývat provedené zkoušení, platí požadavek na dva základní typy 

svarů, které se liší použitým procesem a svařovacím příkonem. Pro nízký příkon  

Obr. 17  Vzorek CX2  zv. 100x Obr. 18  Vzorek CX2D  zv. 100x 

Obr. 19  Vzorek CX2  zv. 500x Obr. 20  Vzorek CX2D  zv. 500x 
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0,7±0,2kJ/mm je doporučen proces FCAW a pro vysoký příkon 5,0±0,2kJ/mm proces SAW. 

V případě, že zkouška při 5,0kJ/mm poskytuje výsledky nesplňující kritéria odběratele, je 

dovoleno provést zkoušku při 3,5kJ/mm. Svar FCAW se zkouší jen ve stavu po svaření, stav 

SAW se vyžaduje zkoušet ve stavu po svaření a ve stavu tepelně zpracovaném na snížení 

pnutí po svařování (PWHT). 

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k relativně malé tloušťce plechu 40mm, bylo, po 

dohodě se zákazníkem, rozhodnuto ověřit svar SAW s nižším příkonem 3,5kJ/mm.  

 

4.6.1 Označení a odběr materiálu, podmínky svařování a zkoušení  

 

Pro zhotovení zkušebních svarů se použily talony zhotovené z vývalku č. 759128 z tavby 

29069, číslo zkoušky u výrobce 321970. Údaje o vlastnostech základního materiálu jsou 

uvedeny v předchozí kapitole 4.4.  

Před vlastním provedením zkoušek svařitelnosti byly řešitelem zpracovány dokumenty 

Welding Procedure a Testing Procedure, které jsou Přílohami B a C zprávy o zkouškách 

svařitelnosti [13]. Vzhledem k požadavku normy ČSN EN 10225 byly zkoušky svařitelnosti, 

od fáze přípravy po zkoušení vlastností svarů, dozorovány nezávislou třetí stranou, konkrétně 

inspektorem společnosti Lioyd`s Register. 

 

4.6.2 Dokumentace vlastního svařování, tepelného zpracování a NDT svarů 

 

Vzhledem k požadavku normy EN 10225 (E.2, příloha E) na podrobnou specifikaci postupu 

svařování podle ČSN EN ISO 15614-1 [18] byla ke každému zkušebnímu svaru dokumentace 

vyhotovena v rozsahu instrukcí pro svaření zkušebních svarů před vlastním svařováním  

a dokumentaci o svařování, tepelném zpracování a kontrole zkušebních svarů, která obsahuje: 

- osvědčení o jakosti a kompletnosti 

- protokol o dodržování svařovacího procesu (WPQR) 

- zpráva o tepelném zpracování se záznamem měření teploty (HTR+HT chart) u stavů 

PWHT 

- protokol o vizuální a rozměrové kontrole (VT, DT) 

- protokol o rentgenografické kontrole svaru (RT) 

- protokol o ultrazvukové kontrole svaru (UT) 

 

Souhrnně jsou tyto dokumenty seřazeny v Příloze D zprávy o zkoušení svařitelnosti [13]. 
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4.7 Zkoušky svařitelnosti - vlastnosti svarů 

 

Pro jednodušší orientaci byly jednotlivé zkušební tupé svarové spoje, označeny jak uvádí 

tabulka XIX. Uvedená písmenná označení byla příslušným předepsaným způsobem přenesena 

na všechny zkušební vzorky. 

 

Tab. XIX  Označení zkušebních svarových spojů 

Typ svaru 
Svar FCAW, 

0,7kJ/mm 

Svar SAW 

3,5kJ/mm 

stav 
po 

svaření 
PWHT 

po 

svaření 
PWHT 

plech 759128 
B   A AX 

tavba 29069 

 

 

V následujících částech této kapitoly jsou, převážně v tabulkové podobě, uvedeny výsledky 

zkoušení svarových spojů na tupo. Originály zkušebních protokolů předepsaných zkoušek 

jsou v Příloze E zprávy o zkouškách svařitelnosti [13]. 

 

4.7.1 Makrotvrdost 

Měření se provedlo v mírně rozšířeném rozsahu, pokud jde o počet vpichů, oproti požadavku 

ČSN EN 10225 ( obr. E2 v normě ) ovšem s dodržením předepsaných zásad pro polohy linií 

měření od povrchů svařence a pro vzdálenosti středů vpichů od linie ztavení (FL) a mezi 

sebou v TOO ( HAZ ). 

Kompletní výsledky měření u svarů s příkony 0,7 a 3,5kJ/mm jsou shrnuty v tabulkách  

XXI a XXII ( příloha ) nebo v protokolu o zkoušení č. 07/12/201/256 v Příloze E zprávy [13]. 

Zvýrazněné hodnoty v tabulkách odpovídají poloze vpichů dle schematického návodu pro toto 

měření dle normy ČSN EN 10225. Tvrdost základního materiálu byla vesměs pod 200 

jednotek  HV10. Lze konstatovat, že oproti povolené maximální úrovni tvrdosti podle  

EN 10225, která je nejvýše 325 jednotek HV 10 pro svary SAW, případně 350 jednotek pro 

svar FCAW, byly u zkoušených svarových spojů naměřeny hodnoty hluboko pod povolenými 

limity. Ojedinělé nejvyšší hodnoty byly okolo 212 jednotek HV10 u svarů SAW s vysokým 

příkonem a ojedinělé nejvyšší hodnoty u svaru FCAW s nízkým příkonem byly do 285 HV10.  
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4.7.2 Nárazové zkoušky ohybem  s vrubem V (Charpy V-notch) 

 

Nárazové zkoušky ohybem jsou u tupých zkušebních svarových spojů požadovány ve třech 

polohách vzhledem ke tloušťce svaru, resp., svařeného plechu, a to v blízkosti obou povrchů 

svaru a uprostřed tloušťky. Dále pak ve čtyřech polohách vzhledem k poloze vrubu k linii 

ztavení (FL). Vruby se umísťují přímo do FL, do vzdálenosti 2 a 5mm od FL a 2mm od FL do 

svarového kovu. Základní lokalita pro odběr vzorků je na straně kolmé svarové hrany. 

 

Výsledky zkoušek nárazové práce zkušebních svarových spojů pro svary svařované příkony 

0,7 a 3.5kJ/mm jsou souhrnně uvedeny v tabulkách XXIII a XXIV (příloha) nebo v protokolu 

08/12/202/70 v Příloze E zprávy [13]. 

 

Byl zjištěn případ jediné hodnoty naměřené pod limitem předepsaným normou, a to v lokalitě 

FL v blízkosti kořene svaru s příkonem 3,5kJ/mm po PWHT. Opakování zkoušky, které bylo 

provedeno ve smyslu článku 11.2.2 normy ČSN EN 10225, viz. tabulka XXII ( příloha ) nebo 

protokol 08/12/202/71 v příloze E zprávy [13], ukázalo velkou  rezervu v úrovni nárazové 

práce u pěti z celkem šesti hodnocených zkoušek v této lokalitě ( při průměru ze 6 vzorků 124 

J ). Tento stav umožňuje výsledky i v tomto místě akceptovat jako vyhovující.  

 

 

4.7.3 Příčné tahové zkoušky 

 

Tahovými zkouškami orientovanými napříč svaru se stanovuje pouze pevnost spoje. Norma 

EN 10225 předepisuje provedení 2 zkoušek z každého svaru. Vzhledem k tloušťce zkušebních 

svarových spojů 40 mm se zvolily ploché tahové zkoušky v tloušťce 30 mm po opracování 

převýšení svarů a deformace svařenců, odebrané v oblasti začátku a konce svarových spojů. 

 

Souhrnné výsledky tahových zkoušek provedených u všech zhotovených svarů s příkony  

0,7, 3,5 i 3,5kJ/mm  jsou v tabulce XX nebo protokol o zkoušení č. 06/12/200/105 v Příloze E 

zprávy [13]. Z výsledků vyplývá, že se ve všech případech dosáhlo pevnosti svarových spojů  

v rozmezí předepsaném pro značky S420+M v normě EN 10225. 
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Tab. XX  Tahové zkoušky napříč svarem, zkoušený průřez 30x25,4 mm 

vzorek 
místo 

odběru 
příkon stav Rm lom v 

    [kJ/mm]   [MPa]   

EN 10225; t <= 100mm 500 - 660   

A1 
přední 

konec 
  

po 

svaření 

538 
SK / 

WM 

A2 
zadní 

konec 
SAW 532 

SK / 

WM 

AX1 
přední 

konec 
3,5 

PWHT 

523 
SK / 

WM 

AX2 
zadní 

konec 
  517 

SK / 

WM 

B1 
přední 

konec 
FCAW 

po 

svaření 

575 
SK / 

WM 

B2 
zadní 

konec 
0,7 585 

SK / 

WM 

 

 

5 Diskuse výsledků 

 

5.1 Vhodnost vybraného chemického složení oceli 

 

Výroba modifikované tavby proběhla podle předpokladů a bylo reálně dosaženo 

požadovaného zvýšení obsahu manganu v oceli na horní hranici normované materiálové 

specifikace. Samotné zvýšení obsahu Mn o cca 0,2% reálně přispělo k docílení požadovaných 

pevnostních parametrů materiálu při zvětšené finální tloušťce plechů na 40 mm. Tato úprava 

chemického složení oceli dostatečně eliminovala předpokládaný pokles především meze 

kluzu pod minimálně přípustné hodnoty uvažované pro jakost S420G2+M a také S460G2+M. 

A to při zachování solidní rezervy od normovaných mezních hodnot mechanických vlastností. 

Zvýšený obsah manganu ve výrobku, odebraného přímo z plechu, překračuje povolené 

rozmezí pro tavební rozbor, ale stále odpovídá povolenému rozptylu ve výrobku dle 

materiálové normy. To ukazuje na konečné maximální možné množství tohoto prvku v oceli 

pro opakovanou výrobu tak, aby byla stále ještě zajištěna dostatečná spolehlivost výroby oceli 

tohoto tytu. Cesty jak vyrábět ještě větší tloušťky plechů než 40 mm pro jakost S420G2+M, 

se musí hledat v komplexní úpravě chemického složení např. ve skupině mikrolegujících 

prvků a velmi pravděpodobně i v modifikaci samotného procesu termomechanického 

válcování.  
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5.2 Posouzení dosažených vlastností plechů u aplikované výrobní technologie  

 

Výsledek jak už výše komentovaných mechanických vlastností tahové zkoušky, vlastnosti 

plechů kolmo k povrchu tak hodnot vrubové houževnatosti i při -60°C ( normovaný stav  

-40°C ), u materiálu po termomechanickém válcování, vykazují solidní rezervu k mezním 

hodnotám dle normy. Materiál po kompletním umělém deformačním stárnutí pokud jde  

o průměrnou hodnotu nárazové práce se zhruba pohybuje na dvojnásobné hodnotě vůči limitu 

normy. Jednotlivé hodnoty byly poněkud nehomogenní. 

U materiálu po deformaci za studena 5% nebo 10% a umělém stárnutí poměry meze kluzu  

k pevnostem se snížily jen nepatrně a vysoko překračovaly limit podle normy. Výsledek není 

uspokojivý, ale ukazuje, že pro ocel použité koncepce a provedení +M by bylo, pro případ 

potřeby ( požadavku zákazníka na volitelný požadavek č.16 ) vhodné navrhnout tepelné 

ošetření materiálu po tváření za studena, optimalizované režimy PWHT, který zajistí, nejlépe i 

po deformačním stárnutí, mechanické vlastnosti v souladu s materiálovou specifikací. 

Současným či variantním přístupem by mohla být úprava koncepce mikrolegování oceli ( pro 

plechy dané tloušťky jakosti S420+M), jak bylo zmíněno již výše. Časový ani kapacitní 

prostor při informativních zkouškách v rámci této práce, se neumožnil věnovat detailněji této 

optimalizaci. 

Stejně jako u výsledků mechanických zkoušek lze výsledky vlivu zpracování plechů 

( následnou deformací, svařováním, žíháním aj ) na houževnatost oceli/plechů,  považovat za 

indicii naznačující potřebu zabývat se optimalizací chemického složení oceli a doporučených 

podmínek žíhání po svařování pro potenciální zakázky na plechy jakostí S420G2+M  

a S460G2+M dle ČSN EN 10225. Tato potřeba je aktuálnější u plechů, které budou při jejich 

zpracování významně mechanicky za studena tvářeny ( deformace nad 5% ). 

K metalografickému šetření je možné konstatovat, že i když mechanické charakteristiky 

zkoušeného materiálu, především mez kluzu a poměr Re/Rm, ale i tažnost doznaly změn po 

deformaci za studena ve smyslu vyčerpání plasticity. Změny mikrostruktury na pořízených 

snímcích pomocí optické mikroskopie se neprojevily. Přesto, že při předchozí deformaci za 

studena 5% a 10% byla naměřena mez kluzu téměř na úrovni pevnosti, nedošlo zřejmě ještě  

k přechodu od jednoosého stavu napjatosti v materiálu a přechodu rovnoměrné deformace do 

oblasti trojosé napjatosti a nestabilního plastického toku typického pro fázi vzniku krčku, kde 

dochází již ke změnám struktury pozorovatelným i optickou metalografií. Použité rozlišení 

nebylo dostatečné pro jejich pozorování. Mikrostruktura vzorků, která reprezentuje oblast 

středu ( ve směru tloušťky ) materiálu, vykazuje zřejmý rozdíl ve velikosti feritických zrn. 
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Tento stav mikrostruktury, i když není extrémní, ukazuje na jistou její nedokonalost. Z toho 

lze odvodit přiblížení se meznímu stavu použitelné technologie zpracování v EVS ve smyslu  

dosahování  homogenní mikrostruktury ( odvozeně  vlastností materiálu ) po celém příčném 

průřezu termomechanicky válcovaných plechů.  Pravděpodobnost výskytu  nevyhovujících 

vlastností  u plechů tloušťky větší než 40 mm, při absenci zařízení pro zrychlené chlazení 

(ACC), bude exponenciálně narůstat. Pro potvrzení tohoto trendu budou potřebná následná 

testování.. 

Ve zkoušených rozsazích deformací za studena lze předpokládat i změny v substrukturních 

charakteristikách oceli, jejichž zkoumání vyžaduje elektronové a rentgenografické metody. 

Použití těchto metod přesahovalo a přesahuje především finanční a časové možnosti, které 

byly při prováděných analýzách k dispozici.  

 

6 Závěr 
 

V rámci řešení práce bylo navrhnout materiál a ověřit technologii výroby plechů v tloušťce  

40 mm z oceli značky S420G2+M dle normy ČSN EN 10225. Komplexně prověřit vlastnosti 

plechů s důrazem na možnosti dosahování parametrů volitelných požadavků uvedené normy 

ČSN EN 10225. Tyto požadavky mohou být odběrateli u plechů pro konstrukce „offshore“ 

vyžadovány a o jejich úrovni nebyly dosud u plechů z oceli dané koncepce a použití v EVS 

vlastní informace nebo jen informace částečné. To platí i pro zkoušky svařitelnosti plechů 

tloušťky 40 mm uvedené jakosti. Tyto zkoušky se s úspěšným výsledkem rovněž realizovaly.  

V části týkající se základního materiálu byly takto vyzkoušeny či ověřeny vlastnosti ve stavu 

po tepelném zpracování po svařování ( PWHT při 580°C ), vlastnosti plechů po stárnutí po 

deformaci, vlastnosti tahovou zkouškou kolmo k povrchu a charakteristiky popisující chování 

materiálu při tváření plechů za studena. 

Výsledky převážné většiny uvedených zkoušek prokázaly, že ocel a plechy vyrobené v rámci 

této práce ve vazbě na aktuální obchodní případ (DS517207) nejen splnily hodnoty 

předepsané pro jednotlivé zkoušky v ČSN EN 10225, ale dosažené hodnoty měly vysokou 

rezervu oproti limitům specifikovaným v normě. 

Jedinými charakteristikami, kterými by bylo zřejmě žádoucí se dále zabývat, je chování oceli 

této koncepce ( nízkouhlíkové, výše pevné, termomechanicky válcované oceli mikrolegované  

Nb+Ti+V ), po deformačním stárnutí, které se zdají být kritické. Simulované zkoušky tohoto 

deformačního stárnutí provedené v laboratorních podmínkách ukázaly vysokou míru zpevnění 

oceli ( plechů ) již po deformaci 5% s nárůstem poměru Re/Rm k hodnotě 1 i pokles úrovně 
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nárazové práce k limitním, minimálním, hodnotám podle normy ČSN EN 10225. K eliminaci 

tohoto zpevnění nepřispělo ani aplikované žíhání na odstranění pnutí po svařování. Výrazné 

zpevnění zkoumaného materiálu je nepříznivé vzhledem k tomu, že pro tepelná ošetření 

termomechanicky tvářených výrobků existují oproti materiálu ve stavu normalizačně žíhaném 

nebo válcovaném ( +N ) poměrně významná omezení. Eliminace tohoto nevhodného stavu 

tzn. ke zlepšení vlastností materiálu po stárnutí by mohla vést úprava koncepce chemického 

složení ( například úprava obsahu mikrolegujících prvků, např. vanadu v oceli ) nebo 

optimalizace podmínek tepelného zpracování plechů ( PWHT ). Pro úpravu technologie 

termomechanického válcování nejsou v EVS dostatečné podmínky ( např. absence sekce 

řízeného/zrychleného chlazení ). 

Kladným, nadstandardním výsledkem provedeného ověření s přihlédnutím ke zvolené 

koncepci chemického složení a technologii termomechanického válcování plechů, je 

skutečnost, že požadavky odpovídají i vyšší jakosti plechů značky S460G2+M. To umožňuje 

EVS nabízet v prověřeném tloušťkovém sortimentu plechů i tyto materiály, s jistou výhradou 

týkající se případného požadavku na vlastnosti materiálu po tváření za studena ( volitelný 

požadavek č.16 normy ČSN EN 10225 ). 

Jistým problémem by mohl být fakt, že zmíněné ověření se vztahuje jen na materiál původu  

z vlastní konvertorové ocelárny EVS. Při nákupech vsázky/bram od externích dodavatelů 

shodného chemického složení a pozitivním odborném posouzení výrobní ocelárenské 

technologie u dodavatele vsázky, by se neměly vlastnosti produktu lišit od testovaného 

materiálu. 

Zpracované zkoušení vlastností ověřovaného materiálu ( plechu ) z oceli S420G2+M, ve 

spojení se samostatnou zprávou o svařitelnosti [13] mohou také sloužit jako zdroj informací, 

například pro obchodní jednání s odběrateli, podklady ke kompletnímu doložení vlastností 

plechů uvedené značky či značek podle plného rozsahu relevantních volitelných požadavků 

pro plechy uvedených v ČSN EN 10225. 
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Přílohy 
 

 

Tab. XXI  Tvrdost HV10 měřená u svaru B, FCAW 0,7kJ/mm (  HV10 max 350  ) 

 

stav ZM vz/spec ZM → TOO/HAZ SK TOO/HAZ → ZM 

  1 2 3   1 2 3 4 5 6 1 2 3 S 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

po 

svařování 

      BH1           222               279           

196 199 192 vrch 193 194 202 212 213 224 232 230 228 175 210 213 228 285 215 202 199 189 189 

                  215               260           

      BH1           236               235           

185 191 192 kořen 191 180 198 191 209 230 221 216 215 199 213 213 213 236 209 209 199 203 201 

                  232               235           

      BH2 
 

        222               247           

193 192 202 vrch 203 209 215 219 221 233 238 238 258 175 202 213 215 283 260 240 205 199 193 

                  216               240           

      BH2           216               216           

189 193 192 kořen 198 201 196 205 209 218 219 209 213 218 216 210 213 221 215 205 202 199 194 

                  216               221           
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Tab. XXII  Tvrdost HV10 měřená u svarů A a AX, SAW 3,5kJ/mm  ( HV10 max 325 ) 

stav ZM spec ZM → TOO/HAZ SK TOO/HAZ → ZM 

  1 2 3   1 2 3 4 5 6 1 2 3 S 3 2 1 1 2 3 4 5 6 

po 

svaření 

      AH1           193               189           

187 179 177 vrch 189 179 192 201 202 212 191 187 179 180 170 171 201 191 189 191 188 186 188 

                  201               188           

      AH1           201               206           

192 191 189 kořen 188 188 188 187 189 201 179 173 181 180 186 197 201 198 187 188 189 183 183 

                  206               206           

      AH2           186               173           

194 195 195 vrch 193 193 181 179 182 187 172 170 170 170 177 178 180 175 193 187 199 197 197 

                  186               207           

      AH2           185               191           

193 193 192 kořen 191 189 188 187 181 188 183 167 166 168 197 189 201 194 182 176 181 186 188 

                  183               201           

PWHT 

      AHX1           171                           

191 189 188 vrch 185 188 191 201 203 185 160 159 159 158 164 162 164 175 170 160 160 180 191 

                  194                           

      AHX1           197               199           

171 169 187 kořen 178 178 179 181 185 201 160 159 161 161 179 180 194 201 197 183 176 173 173 

                  187               199           

      AHX2           206               195           

203 199 199 vrch 193 193 194 197 201 206 201 197 189 173 172 212 199 203 183 181 179 179 179 

                  206               185           

      AHX2           185               210           

197 192 192 kořen 194 191 191 192 189 192 181 185 169 165 172 173 173 221 207 203 197 187 178 

                  189               209           
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Tab. XXIII   Nárazová práce KV -40°C u zkušebních svarů A and AX, SAW 3,5kJ/mm 

svar / 

stav 

označení 

svaru 
umístění FL FL + 2 FL + 5 FL - 2 

    povrch 111 112 113   121 122 123   131 132 133   141 142 143   

    
střed 

tloušťky 
211 212 213   221 222 223   231 232 233   241 242 243   

    kořen 311 312 313   321 322 323   331 332 333   341 342 343   

    
 

CVN1 CVN2 CVN3 CVNØ CVN1 CVN2 CVN3 CVNØ CVN1 CVN2 CVN3 CVNØ CVN1 CVN2 CVN3 CVNØ 

EN 10225; E.4.2 Tab. E.5;  

minimum 
jednotlivá zkouška 29 J; průměr hodnot 42 J 

SAW 

3,5kJ/mm              

po 

svaření 

A 

povrch 179 156 95 143 192 256 258 235 65 52 52 56 172 165 162 166 

střed 

tloušťky 
191 227 189 235 207 206 194 202 148 164 135 149 211 184 222 206 

kořen 155 154 90 56 229 231 220 227 142 124 128 131 187 171 166 175 

SAW 

3,5kJ/mm 

po          

PWHT 

AX 

povrch 153 175 154 161 187 194 203 195 97 91 100 96 177 160 154 164 

střed 

tloušťky 
32 182 176 130 129 102 57 96 98 96 49 81 175 174 172 174 

kořen 24 164 167 118 139 165 158 154 108 102 121 110 175 170 172 172 

kořen-

průměr 
40 209 142 130                         

6 hodnot       124                         
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Tab. XXIV  Nárazová práce KV -40°C u zkušebního svaru B, FCAW 0,7kJ/mm 

svar / 

stav 

označení 

svaru 
pozice FL FL + 2 FL + 5 FL - 2 

    povrch 111 112 113   121 122 123   131 132 133   141 142 143   

    střed tloušťky 211 212 213   221 222 223   231 232 233   241 242 243   

    kořen 311 312 313   321 322 323   331 332 333   341 342 343   

      CVN1 CVN2 CVN3 CVNØ CVN1 CVN2 CVN3 CVNØ CVN1 CVN2 CVN3 CVNØ CVN1 CVN2 CVN3 CVNØ 

EN 10225; E.4.2 Tab. E.5;  

minimum 
jednotlivá zkouška 29 J; průměr hodnot 42 J 

FCAW 

0,7kJ/mm 

po 

svaření 

B 

povrch 53 94 101 83 153 115 206 158 143 158 154 152 140 123 133 132 

střed tloušťky 62 82 57 158 40 104 114 86 98 136 97 110 93 139 106 113 

kořen 70 58 165 152 76 55 195 109 100 112 139 117 119 94 97 103 

 


