
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu 16. 

Název školy Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov 

Autor Ing. Ivana Horáková 

Tematický celek Mikrostruktura ocelí 

Ročník S4 

Datum tvorby Listopad 2012 

Anotace Prezentace podávající výklad o mikrostruktuře ocelí 

Metodický pokyn 
Prezentace je vhodná pro objasnění základních pojmů a 

určování mikrostruktury ocelí. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora 

Střední průmyslová škola, 

Přerov, Havlíčkova 2 

751 52  Přerov 

 e-mail: sps@sps-prerov.cz 

 www:    www.sps-prerov.cz 

mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/


Mikrostruktura ocelí 
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Metalografické zkoušky se dělí na makroskopické a mikroskopické. 

 

 

Makroskopické zkoušky – slouží k pozorování hrubých detailů struktury. 

Používají se k posouzení lomů, např. při haváriích. Zvětšení materiálů je 10 až 

30 krát. 

 

Mikroskopické zkoušky–vzorky se oddělují anodomechanickou pilou a zalévají 

se do dentakrylu, zapékají se do termoplastů nebo do reaktoplastů. 
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Cílem broušení je dosažení rovného povrchu s minimální mikronerovností.  

 

 

Jakost povrchu vzorku je ovlivněna: 

 

•Vlastnostmi brusiva 

 

•Jakostí metalografického papíru 

 

•Šikovností pracovníka 

 

 

 

Nejrozšířenější brusný materiál je Al2O3 – oxid hlinitý. Má tvrdost  9,1 stupnice 

tvrdosti. 

Broušení a leštění vzorku 
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•Nejjednodušší 

 

•Nejpoužívanější 

 

•U oceli roztok kyseliny dusičné “ NITAL „ 

 

 

Elektrolytické leptání 

 

•Leptání anodické 

 

•Využívá elektrolýzu 

Leptání vzorku chemické 



Měřící přístroj 
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Obrázek 1. Schéma měřícího přístroje 

1. zdroj světla  6,7,8,9- čočky iluminátoru  14- výbrus 

2. kolektor   10- planparalelní clona  15- zrcadlový kondenzor 

3. tepelný filtr  11- objektiv 

4. čočka   12- okulár 

6. clona   13- stolek mikroskopu 



Mikroskop pro pozorování makrostruktury vzorků 
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Obrázek 2. Mikroskop metalografický 
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Obrázek 3. Sada metalografických vzorků 



Pro měření  a posuzování struktury jsme použili vzorky z metalografické sady 

vzorků.  
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Obrázek 4. Metalografické vzorky oceli 12 050.1 a 12 050.8 



Nákres a popis struktury v tepelně zpracovaném stavu 

Vzorek 12 050.1 
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Obrázek 5. Nákres struktury materiálu 12 050.1 

Jde o metalografický vzorek po normalizačním žíhání. 



Mikrostruktura je: 
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•Jemnozrnná 

 

•Feriticko-perlitická 

 

•Homogenní 

 

•Ferit i perlit vyloučen ve formě polyedrických zrn 

 

 

V porovnání s přírodním stavem dojde k výraznému zlepšení 

mechanických a plastických vlastností materiálu. 

Lze je používat pro výrobu nepříliš namáhaných součástí 



Vzorek 12 050.3 
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Obrázek 6. Nákres struktury materiálu 12 050.3 



Mikrostruktura je 
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Mikrostruktura : 

 

•Je tvořena feritickou, základní kovovou látkou 

•Rovnoměrně rozložený globulemi sferoidyzovaného cementitu 

 

Tato mikrostruktura zajišťuje u ocelí se středním a větším obsahem C 

velmi dobrou obrobitelnost. 


