
Rozdělení a označení ocelí

Ocel ČSN 12 050

Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí?
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Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých tříd 
specifický. 

U konstrukčních ocelí třídy 10 a 11 charakterizuje dvojčíslí ze třetí a čtvrté 
pozice 
(10 XYx) desetinnou hodnotu pevnosti v tahu v MPa. 

Automatová ocel třídy 11 je vyznačena jedničkou na posici třetí číslice (11 
Xyz). Čtvrtá číslice (11 xYz) pak udává obsah uhlíku v desetinách procenta. 

U ocelí třídy 12 až 16 udává třetí číslice celkový zaokrouhlený obsah 
všech legovacích prvků (12 Xyz)

čtvrtá číslice obsah uhlíku v desetinách procenta (12 xYz). 

Pátá číslice (s vyjímkou ocelí pro betonovou výztuž – končí číslicí 2) slouží 
k jemnějšímu odlišení blízkých ocelí a má pořadový význam.
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Oceli třídy 10

U těchto ocelí se  v hotovém výrobku nezaručuje určitý největší obsah 
P a S.

Oceli třídy 10 se používají na různé stavební i strojní konstrukce, kde 
vyhovují svými mechanickými vlastnostmi.  Tyto oceli mají vesměs nízký 
obsah uhlíku (do 0,2%). Nejlevnější je ocel bez zaručených vlastností (10 
001, 10 002, 10 003) pro nejméně náročné stavební a zámečnické práce a 
betonovou výztuž. Tyto oceli dosahují pevnosti okolo 500 MPa.  

Nejpoužívanější oceli jsou řady 10 340 až 10 523). Tyto oceli mají pevnost 
v tahu 340 – 520 MPa.  Použití na mostní, jeřábové a lodní konstrukce 
Z oceli 10 340 (0,1%C) se vyrábí svorníky, šrouby, hřebíky a nýty. Oceli 
s pevností do 420 MPa jsou zaručeně svařitelné. 
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Oceli na speciální betonové výztuže s minimální mezí kluzu 360-400 MPa
nesou označení 10 472, 10 492, 10 512. Nejpevnějších ocelí třídy 10 (se 
zvýšeným obsahem uhlíku a s přísadou manganu) o pevnosti 500 až 800 MPa
se používá k výrobě kolejnic (10 650), součásti vyhybek, pouličních drah 
(10 750, 10 800).

ČSN 10 650 ČSN 10 750, 10 800
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Svatopluk Černoch: Strojně technická příručka
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Oceli třídy 11
U těchto ocelí je zaručen určitý obsah fosforu a síry (kromě ocelí 
automatových).  Tyto oceli se vyrábí s obsahem uhlíku do 0,65% a jsou 
v jakostech vhodných pro tváření. Jejich vlastnosti jsou odstupňovány 
v závislosti na obsahu uhlíku od nejmenší pevnosti v normalizačně 
žíhaném stavu 340 MPa (11 340 – obsah 0,1%C) do 900 MPa (11 901)

Ocel 11 340 je dobře svařitelná, tvárná za tepla i za studena. Dodává se 
jako hlubokotažné plechy. Tuto ocel lze cementovat.

Od hranice 0,3%C je možno oceli zušlechťovat, přičemž dosahovaná pevnost 
s obsahem uhlíku stoupá. Nejběžnějšími ocelemi pro strojní součásti jsou ze 
zušlechtitelných ocelí třídy 11 právě oceli s 0,3%C a min. pevností 
v normalizačně žíhaném stavu 500 MPa (11 500). Zušlechťují se nejvýše  na 
pevnost okolo 700 MPa. Užívají se na svorníky, ozubená kola, hřídele. Oceli 
11 600, 11 700, 11 800 se používají na části vystavené značným měrným 
tlakům a opotřebení (klíny, vodící hřídele, vřetena lisů). 
Oceli 11 378, 11 483, 11 523 a 11 583 jsou označeny jako oceli jemnozrnné. 
Mají zvýšenou mez kluzu. 
Zvláštní oceli jsou tzv. automatové (11 109, 11 110, 11 120, 11 121, 11 140), 
které obsahují až 0,2 %S. Síra je vázána zvýšeným obsahem manganu (kolem 
1%) na MnS. Tyto oceli dosahují dobré obrobitelnosti  s kvalitním povrchem při 
velké řezné rychlosti a snadné lámavosti třísky. 
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MnS

Perlit

Ferit

Snímek z řádkovacího elektronového mikroskopu
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Oceli třídy 12
Oceli určené k cementování mají 0,06 až 0,2 %C a dodávají se ve stavu 

přírodním (pouze válcované popř. kované). 
Oceli k zušlechťování mají 0,25 až 0,7 %C. Jsou prokalitelné až do průměru 40 
mm. Hřídele pro elektromotory a dynama se vyrábějí z normalizačně žíhané oceli 
12 050.

Rotory pro turbogenerátory malých průměrů se zhotovují z oceli 12 040 nebo 
12 140 (s malou přísadou vanadu). Z oceli 12 062 (0,55%C) se vyrábějí velká 
ozubená kola, ozubené tyče, věnce, šneky, hnací soukolí…
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Ocel ČSN 12 050 – perliticko-feritická 
struktura
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Oceli třídy 13
Tyto oceli jsou legovány manganem nebo křemíkem popř. oběma prvky. Používají 
se tam, kde svými vlastnostmi nevyhovuje ušlechtilá uhlíková a kde by ocel 
chromová nebo chromniklová byla zbytečně nákladná. Mangan je často levnou a 
dobrou náhradou niklu. 

Oceli třídy 13 lze zušlechťovat, avšak k cementování se tyto oceli nehodí, neboť 
dlouhým ohřevem při cementování hrubnou a při kalení je nebezpečí vzniku trhlin. 

Oceli třídy 13 jsou známy jako pružinové oceli, které jsou určeny pro výrobu velmi 
namáhaných pružin s vysokou pružností a dostatečnou houževnatostí a velkou 
mezí únavy.

Pro elektrotechniku jsou zvláště důležité křemíkové oceli, používané na 
dynamové plechy a transformátorové plechy. 
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Oceli třídy 14
Tyto oceli jsou legovány chrómem, popř. chrómem a manganem či 
křemíkem a hliníkem. 
Jsou to nejvíce používané slitinové oceli, které umožňují dosáhnout velmi 
dobrých vlastností bez použití nedostatkových prvků. Obvykle se cementují, 
zušlechťují, kalí, některé jsou určeny k nitridování např. 14 340. 

Chrómové oceli jsou vhodným materiálem na součásti kuličkových 
a válečkových ložisek. Na tyto oceli (14 109) je kladen velký požadavek, co 
se týká mikročistoty materiálu. Sleduje se hlavně velikost a tvar nekovových 
vměstků, zejména sirníků a oxidů, hlavně Al2O3. 
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Oceli třídy 15
Jsou legovány kombinací chrómu s vanadem nebo molybdenem popř. wolframem. 

Používají se hlavně na vysokotlaké kotle a trubky, na součásti parních turbin a jiné 
součásti namáhané za tepla, neboť tyto oceli jsou žáropevné, tj. mají vysokou mez 
tečení. Kromě toho se tyto oceli používají pro velmi namáhané strojní součásti, a to 
buď jako oceli cementované, zušlechtěné, povrchově kalené nebo nitridované, 
zejména ve stavbě motorových vozidel, letadel, aj. 

15 124 se hodí k cementování
15 230, 15 241, 15 261 jsou vhodné pro povrchové kalení
15 330, 15 340 – oceli k nitridování
15 230, 15 231 jsou dobře svařitelné a používají se na svařované součásti letadel
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Oceli třídy 16

Jsou legovány niklem a chrómem popř. wolframem, vanadem, molybdenem. 

Jsou to nejjakostnější oceli na vysoce namáhané strojní součásti menší  a střední 
velikosti. Jsou dobře prokalitelné  a umožňují dosáhnout největší meze kluzu a 
pevnosti při dobré houževnatosti. 

Oceli k cementování – 16 121, 16 220, 16 320, 16 420, 16 520
Oceli  zušlechtitelné – 16 250, 16 720
Ocel pro nízké teploty 16 320 (velmi pomalý pokles vrubové houževnatosti 
s poklesem teploty)
Oceli pro povrchové kalení 16 250, 16 440
Oceli 16 341 a 16 640 se používají jen ve stavu kaleném na součásti, které mají být 
velmi tvrdé, pevné a odolné proti opotřebení.
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Oceli třídy 17 

Tyto oceli jsou vysokolegované, zejména chrómem, chrómem a niklem. 
Nejdůležitější z těchto ocelí jsou oceli korozivzdorné neboli „nerezavějící“ a oceli 
žáruvzdorné. Obsahují obvykle přes 12 % chrómu, který pasivuje ocel tím, že na 
jejím povrchu vytváří ochraný oxidický film, a rovněž zaplňuje valenční sféru a 
tím je materiál inertní vůči iontům kyslíku. 
Chromové korozivzdorné oceli se dle struktury dělí na tři skupiny

martenzitické – jsou kalitelné (12 – 18%Cr, 0,15 – 1%C) vhodné pro méně 
agresivní prostředí (nožířství, potravinářství, zdravotnictví)

poloferitické obsahují 6-18%Cr, asi 0,1%C popř. Si, Al …Použití pro méně 
agresivní prostředí (potravinářsky průmysl)
feritické mají 20-26%Cr a malý obsah uhlíku. Jsou 
převážně žáruvzdorné. Mají dobrou odolnost proti opalu
v oxidující a v uhlíčící atmosféře popř. v atmosféře 
s vysokým obsahem síry. Použití na součásti, které jsou 
vystaveny žáru a přitom nejsou příliš  mechanicky 
namáhány – např. nádoby pro cementaci ocelí, součásti 
sklářských pecí…
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Třída 18 – Slinuté materiály

Slinuté karbidy jsou produktem práškové metalurgie. Skládají se z tvrdých kovů 
s vysokým bodem tavení a z pojiva. Vyrábějí se lisováním směsi karbidotvorných
a kovových prášků, a dále slinováním při vysokých teplotách. Podle druhu slinutých  
karbidů se používají karbidy wolframu (WC), karbidy titanu (TiC), karbidy tantalu
(TaC), karbidy niobu (NbC) a popř. karbidy chrómu (Cr3C2). Jako pojidla se běžně 
používá kobaltu.

V následujících tabulkách je uvedeno značení slinutých karbidů, jež se používají na 
výrobu řezných nástrojů. Většinou se místo normy ČSN 18 5xx používá označení dle 
ISO.
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Kobaltové pojivo

Karbid wolframu
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Princip slinutého karbidu – karbid wolframu a pojivo – WC+Co
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Oceli třídy 19



Tyto oceli jsou specifické, jak z hlediska chemického složení, výroby a užití.
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Stupeň přetváření

Stav ocele (druh tepelného zpracování)
Jakostní skupina 
oceli

Dle zvl. ujednáníZvláštní TZLité9

Spec. zpevněnoZušl. na horní pevnostRychlořezné oceli RO8

NeobsazenoZušl. na střední pevnostW,W-Cr(+V,Ni,Si,Co)7

5/6 tvrdýZušl. na dolní pevnostNi(+V,Cr)6

4/4 tvrdýNormal.žíháno a popuštěnoCr-Mn,Cr-Mo(+V,Mn,Si)5

3/4 tvrdýKaleníCr,Cr(+V,Si),Cr-Mn-V4

1/2 tvrdýŽíháno na měkkoMn(+V,Cr,W,Si),V

Legované

3

1/4 tvrdýŽíháno1,0 – 1,5% nadeutektoidní2

Lehce válcovánoNormal. žíháno0,5 – 1,1%C1

NezpracovanéNezpracované0,3-0,6%C podeutektoidní

Nelegované

0

BAX

19 XYZ. AB
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Ceny ocelí za 1 kg (r. 2005)

ČSN 11373 – 16,- Kč
ČSN 12050 – 20,- Kč
ČSN 14220 – 20,- Kč
ČSN 15241 – 32,- Kč
ČSN 16341 – 34,- Kč
ČSN 19573 – 107,- Kč
ČSN 19830 – 270,- Kč
ČSN 19857 – 350,- Kč
ČSN 19861 – 370,- Kč
ČSN 19 861 – 800,- Kč (práškovou metalurgií vyrobená ocel Vanadis)

Otázky:

Charakteristické rysy jednotlivých tříd ocelí
Ukryté informace ve značce ocelí
Možnosti ekvivalentní náhrady na základě číselného označení
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