
Ponuka tém pre usporiadanie seminárov 

 

Výroba oceľových hutných polotovarov súčasnými výrobnými postupmi od surovín po hotový 

výrobok a kontrola akosti:  

 Spôsoby výroby dlhých výrobkov (tyčí a drôtu), plochých výrobkov (plechov a zvitkov), rúr a dutých profilov, voľných 
a zápustkových výkovkov.     
 

 Postupné kroky pre získanie požadovaných vlastností a ich vplyv na akosť: 

 

- Súčasné spôsoby výroby ocele mimopecnej rafinácie ocele pre dosiahnutie špičkovej akosti, 
 

- Moderné spôsoby tvárnenia a tepelného spracovania tvárnenia za tepla a za studena, spôsoby tepelného 
spracovania, 
 

- Úprava povrchu hutných výrobkov 
získavanie kovove čistého povrchu, odstraňovanie povrchových vád, povlakovanie. Kontrola akosti povrchu. 

 
 Kontrola akosti a spôsoby skúšania: 

 
- Kontrola akosti počas výrobného procesu   

kontrola tvaru a rozmerov, kontrola na prítomnosť vnútorných a povrchových vád, kontrola identity. 
 

- Laboratórne skúšanie – overovanie mechanických vlastností a ostatných akostných  charakteristík ako sú napr. 
čistota, štruktúra a pod.  
 

 Prijímanie a vystavovanie dokumentov kontroly - výklad spôsobu prijímania a obsah dokumentov kontroly podľa 
normy ČSN EN 10204.  
 

- Kontrola nešpecifikovaná a špecifikovaná podľa normy EN 10204 
 

- Druhy dokumentov kontroly podľa normy EN 10204 

 

Normy hutných výrobkov: 

 Druhy noriem v obore hutníctva, ich význam a používanie: 
 

- Normy medzinárodné, národné a oborové – tvorba noriem a ich platnosť. 
  

- Druhy noriem (všeobecné, výrobkové, technických dodacích predpisov, rozmerové a ostatné).  
 

- Význam a využívanie noriem v technickej praxi a v obchodnom styku.   

 
Označovanie a značenie hutných výrobkov: 

 Označovanie jednotlivých druhov ocele - značky ocele a ich číselné označovanie podľa noriem EN 10027-1 a -2 
 

- Systém označovania značkami ocele podľa normy EN 10027-1 
 

- Systém číselného označovania ocele podľa EN 10027-2 
 

- Rozpoznávanie druhu ocele podľa značenia 
 

- Označovanie ocele podľa normy ČSN a rozdiely oproti značeniu podľa noriem EN.  

 
Popis hutných výrobkov z ocele podľa noriem technických dodacích predpisov a noriem 
rozmerových: 

- Podľa európskych noriem EN 
- Podľa noriem ČSN 
- Podľa iných významných noriem napr. ASTM.  

  



Základné charakteristiky a úžitkové vlastnosti jednotlivých skupín ocele: 
 

 Oceľ pre všeobecné použitie podľa noriem EN 10025. 
Nelegovaná akostná konstrukčná oceľ a oceľ jemnozrnná. 

 
 Ušľachtilá konstrukčná oceľ k zušľachťovaniu podľa noriem EN 10083. 

   Uhlíková a legovaná oceľ k zušľachťovaniu. Hodnotenie úžitkových vlastností podľa   
    prekaliteľnosti. 
 

 Ušľachtilá oceľ k chemicko-tepelnému spracovaniu: 
   Oceľ k cementovaniu podľa normy EN 10084. Hodnotenie úžitkových vlastností podľa stupňa  
   legovania a prekaliteľnosti. 
   Oceľ k nitridovaniu podľa normy EN 10085.  
 

 Oceľ so zlepšenou obrobiteľnosťou (automatová) podľa normy EN 10087. 
   Oceľ legovaná sírou, olovom a ďalšími prvkami zlepšujúcimi obrobiteľnosť.  
 

 Oceľ koróziivzdorná podľa normy EN 10088.  
   Charakteristika jednotlivých skupín podľa vlastností v závislosti na štruktúre a koróznom  
   namáhaní.  
   Oceľ martenzitická, feritická, austenitická, duplexná a vytvrditeľná. 
 

 Oceľ žiaruvzdorná podľa normy EN 10095.  
   Vlastnosti jednotlivých druhov žiaruvzdorných ocelí podľa odolnosti voči tepelnému  
    namáhaniu v rôznom prostredí.  Ocele feritické a austenitické. 
 

 Oceľ nástrojová podľa normy EN ISO 4597. 
   Oceľ uhlíková, legovaná pre prácu za studena, legované pre prácu za tepla, oceľ     
   rýchlorezná.  

 
Základné spôsoby tepelného spracovania pre dosiahnutie požadovaných vlastností: 
 

 Rôzne spôsoby žíhania. 
   Normalizačné, žíhanie na mäkko, žíhanie na pevnosť, žíhanie na strihateľnosť, žíhanie pre  
   zlepšenie obrobiteľnosti a tvariteľnosti za studena.  Rozpúšťacie žíhanie austenitických  
   koróziivzdorných a žiaruvzdorných ocelí.  
 

 Zušľachťovanie. 
   Kalenie a popúšťanie, povrchové kalenie. 
 

 Povrchové tvrdnutie pomocou chemicko-tepelného spracovanía. 
   Cementácia, nitridácia, nitrocementácia.  
 

 
Skúšobné postupy k overovaniu akosti a ku kontrole vlastností: 
 

 Laboratórne skúšky mechanických vlastností, chemického zloženia, overovanie štruktúry a čistoty. Overovanie 
koróznej odolnosti. Určovanie prokaliteľnosti. 
 

 Technologické skúšky pre overovanie spracovateľnosti hutných výrobkov. Skúšanie tvarniteľnosti za tepla a za 
studena. Kontrola akosti povrchu a vnútornej čistoty (odhaľovanie  povrchových a vnútorných vád).  


