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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá studiem chování vysoce legovaného materiálu po tepelném 

ovlivnění. Teoretická část bakalářské práce seznamuje čtenáře s vysoce legovanými materiály 

a jejich vlastnostmi. Cílem experimentální části bakalářské práce bylo ověření vlastností 

materiálu a dokázání chování vysoce legovaného materiálu v prostředích, ve kterých pracuje. 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the study of the behavior of high-alloyed material after heat influence. 

The theoretical part introduces the highly alloyed materials and their properties. The 

experimental part of this work was to verify the material properties and behavior prove highly 

alloyed material in environments in which it works. 
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1 Úvod  

V některých průmyslových odvětvích (např. energetika, chemický průmysl, jaderný 

průmysl) jsou vyžadovány vysoce legované materiály, které mají špičkové mechanické 

vlastnosti a jsou odolné vůči chemicky agresivnímu prostředí, v nichž musí dlouhodobě 

přenášet mechanická namáhání za vyšších teplot. Vysoce legované materiály jsou vhodné pro 

tyto náročné pracovní podmínky. Kvůli těžkým podmínkám se snižuje životnost vysoce 

legovaných materiálů, jelikož ztrácí své specifické vlastnosti a to zejména houževnatost a 

korozní odolnost. 

Cílem této bakalářské práce je porovnat různé strukturní stavy vysoce legované chrómové 

kalitelné oceli na její chování v pasivitě. U daného materiálu byly prováděny korozní testy a 

porovnání jeho vlastností. 
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2 Vysoce legované korozivzdorné oceli 

Korozivzdorné oceli jsou vysoce legované oceli se zvýšenou odolností vůči korozi. Tyto 

oceli obsahují vysoké množství legur, 12 až 30 % chrómu, až 30 % niklu, do 24 % manganu a 

dalších legujících prvků (např. molybden, křemík, měď, titan, niob, dusík). Chróm je 

důležitým a rozhodujícím prvkem, který musí být v ocelích obsažen minimálně 12%, aby 

zajistil pasivitu a tudíž jejich odolnost vůči celkové korozi. Korozivzdorné oceli jsou náchylné 

v některých prostředích k místním druhům koroze, jako je koroze bodová, štěrbinová, 

mezikrystalová nebo korozní praskání. Zásadní vliv chrómu je vedle posílení pasivního stavu 

i v potlačení austenitické fáze (γ) v soustavě železo - uhlík. Korozivzdorné oceli můžeme 

rozdělit podle chemického a fázového složení do základních skupin, a to na feritické, 

martenzitické (kalitelné) a austenitické. Podle chemického složení na oceli chrómové, 

chrómniklové a chrómmanganové, které můžou obsahovat ještě další prvky. Při legování, 

hodnocení vlastností a výběru korozivzdorných ocelí musíme dbát na vztah mezi slitinovými 

prvky a uhlíkem. Podle chování k uhlíku rozdělujeme prvky karbidotvorné, které spolu 

s uhlíkem tvoří karbidy – Mn, Cr, W, Mo, V, Zr, Ti, Ta, Nb a prvky, které za nestabilních 

podmínek netvoří karbidy – Ni, Si, Co, Al, N. Použití korozivzdorných ocelí se stále rozšiřuje 

podle potřeb průmyslu. Široká oblast aplikací korozivzdorných ocelí (kyseliny, vodné 

roztoky, vysokoteplotní prostředí) neumožní se věnovat všem oblastem. Údaje o vlastnostech 

korozivzdorných ocelí a korozní odolnosti, je možné odhadnout i na základě chemického 

složení. Základním prvkem, který vnáší pasivovatelnost do korozivzdorných ocelí je chróm. 

Další legující prvky mohou pouze tento děj pouze ovlivnit, [1,2].  

Nikl je prvkem, který se podílí na stabilizaci austenitické struktury, čímž dosahuje 

optimálních vlastností pro zpracování korozivzdorných ocelí. Dále nikl přispívá ke zvýšení 

korozní odolnosti, zejména v neoxidujících kyselinách a v silných anorganických kyselinách, 

[2].  

Molybden ve spojení s chromem má v prostředích obsahujících chloridové ionty velmi 

příznivý účinek na zlepšení ochranných vlastností pasivující vrstvy, a tím i na zlepšení 

odolnosti vůči bodové a štěrbinové korozi, [2]. 
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Mangan má v obsazích 5 - 10 % hm. podobný vliv na strukturní vlastnosti jako nikl, oceli 

tohoto typu jsou však používány pro méně náročné podmínky. V těchto obsazích se používá 

pro dosažení jiných vlastností, než je korozní odolnost. Negativně se jeho přítomnost ukáže 

při vzájemném působení se sírou, tvorbou sulfidu, jenž zhoršuje pasivovatelnost a odolnost 

k bodové a štěrbinové korozi, [2]. 

Uhlík má příznivý vliv na zušlechtění martenzitických korozivzdorných ocelí a zvyšuje 

jejich pevnostní charakteristiky při práci za vyšších teplot. V mnoha případech má negativní 

vliv na korozní odolnost, jako důsledek vazby na chróm, [2]. 

Dusík je účinný austenitotvorný prvek, který bývá u mnoha typů austenitických a 

dvoufázových ocelí legován až do 0,4% hm., jako náhrada niklu. Při legovaní dusíkem 

dochází v ocelích ke zvyšování pevnosti a potlačení vzniku intermetalických fází v ocelích 

s vysokým obsahem molybdenu. Nepříznivě se projevuje na mechanických vlastnostech 

ve feritických ocelích, avšak zajišťuje odolnost vůči bodové korozi, [2]. 

 

Obr. 1: Vliv legur na pasivační charakteristiky korozivzdorných ocelí, [2] 
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2.1 Austenitické korozivzdorné oceli  

Austenitické vysoce legované oceli mají velmi dobrou odolnost vůči korozi, ale také 

v řadě případů dobrou žáruvzdornost. Tyto oceli jsou nemagnetické a mají vysoké hodnoty 

vrubové houževnatosti i při nízkých teplotách. U těchto ocelí je pořizovací cena poměrně 

vysoká. Austenitické korozivzdorné oceli jsou náchylné ke koroznímu praskání pod napětím 

v prostředích obsahujících Cl
-
, dále na zcitlivění a k vývinu křehkosti. Jejich nevýhodou jsou 

nízké pevnostní vlastnosti, mohou však být zpevněny plošnou deformací. Austenitické vysoce 

legované oceli mají vyvážené chemické složení prvků, které podporují tvorbu austenitu a 

feritické struktury, takže zůstávají po rozpouštěcím žíhání (1050 °C) a ochlazení do vody 

zcela austenitické. Díky malé rozpustnosti uhlíku v austenitických vysoce legovaných ocelích, 

jsou tyto oceli bez stabilizujících prvků Ti a Nb velmi náchylné ke zcitlivění, obzvláště jsou-li 

tepelně ovlivněny v rozmezí teplot 480 – 850 °C. Důvodem je ochuzení hranic austenitických 

zrn o chróm, než odpovídá parametrům korozní odolnosti oceli (pod 12% Cr), a to následkem 

vyloučení karbidu (FeCr)23C6. Silné snížení uhlíku v těchto ocelích způsobí pokles hodnot 

meze kluzu, ale oceli se stávají méně stabilní a může nastat fázový rozpad austenitu na 

martenzit nebo ferit. Tyto účinky je možné kompenzovat přidáním dusíku, který zajistí 

zpevňování austenitu a sníží teplotu Ms. Stabilizované austenitické vysoce legované oceli jsou 

odolné proti mezikrystalové korozi po žíhání v oblasti zcitlivění, ale jsou náchylné po 

svařování k vývinu nožové koroze v oxidačních prostředích (např. vařící koncentrovaná 

kyselina dusičná). Tyto oceli mají široké použití v technických odvětvích, jako jsou 

chemický, potravinářský a energetický průmysl, [3,6]. 

2.2 Feritické korozivzdorné oceli  

Do této kategorie ocelí patří oceli obsahující 11,5 až 30% chrómu. Tyto oceli se 

vyznačují nepřítomností přeměny ferit-austenit při ohřevu, tudíž ani při ochlazování nevzniká 

martenzit a nejsou proto schopny kalení. Základní feritická hmota po tepelném zpracování 

vykazuje rozptýlené karbidy chrómu typu M23C6 a nitridy Cr2N. Feritické vysoce legované 

oceli mají velmi dobrou korozivzdornost a vysokou žáruvzdornost, dále úměrnou cenu a 

dobrou korozní odolnost pod napětím v roztocích chloridů a proti bodové a štěrbinové korozi. 

Nevýhodou těchto ocelí je nízká hodnota vrubové houževnatosti při normální teplotě, jsou 

náchylné k přehřátí a ke vzniku hrubých feritických zrn. Závažnou vlastností u tohoto typu 

ocelí je citlivost k mezikrystalové korozi, ke vzniku fáze σ a zkřehnutí vlivem vodíku po 
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žíhání při teplotě 475 °C. Feritické vysoce legované oceli obsahují přijatelné množství 

chrómu, takže svojí konstitucí vždy leží mimo oblast výskytu austenitu v diagramu Fe – Cr. U 

některých feritických vysoce legovaných chrómových ocelí může částečně vzniknout při 

ohřevu nad 900 °C austenit, což vede při ochlazování ke vzniku martenzitu. Výsledkem je 

rozvoj anizotropie mechanických vlastností a snížení houževnatosti. Feritické vysoce 

legované oceli se obvykle žíhají na 760 až 830 °C po deformaci za studena nebo na odstranění 

pnutí svarových spojů. Hlavní překážkou pro širší průmyslové využití o vyšším obsahu 

chrómu byli nízké hodnoty houževnatosti. Feritické vysoce legované oceli o vysokém obsahu 

chromu jsou podstatně náchylnější k vývinu křehkosti vlivem vodíku, než oceli austenitické, 

[3,5].  

2.3 Disperzně zpevněné korozivzdorné oceli  

Disperzně zpevněné vysoce legované oceli (v zahraničí jako PH oceli) jsou snadno 

zpracovatelné. Tepelným zpracováním lze dosáhnout vysokých pevnostních charakteristik. 

Jejich korozní odolnost je vyšší než u martenzitických vysoce legovaných ocelí. 

Z chemického hlediska mají tyto oceli obsah uhlíku od setin do desetin %, od 15 až 20 % 

chrómu a okolo 15 až 20 % niklu. Typické jsou další legující přísady pro další efekt zpevnění, 

jako jsou molybden, měď, titan, dusík, hliník a fosfor. Jejich použití se využívá v leteckém 

průmyslu, raketové technice a také na výrobu částí jaderných reaktorů. Jedná se o poměrně 

drahé typy ocelí, které jsou náchylné na tepelná křehnutí. Dále jsou náchylné ke koroznímu 

praskání pod napětím, především typy ocelí s vyššími pevnostmi. Tyto oceli je možné 

používat pro práci při vysokých teplotách (okolo 550 °C) a v některých případech svými 

mechanicko-metalurgickými charakteristikami převyšují vlastnosti špičkových titanových 

slitin. Další z výhod je vyšší korozní odolnost než u martenzitických vysoce legovaných ocelí. 

Tento typ ocelí lze rozdělit do skupin podle strukturních změn a disperzního zpevnění na oceli 

s precipitací v: A) základní martenzitické matrici, B) martenzitické matrici po fázové přeměně 

austenitu na martenzit, C) austenitické matrici. Oceli ve skupině (označené A) patří mezi tzv. 

martenzitické typy. Pro vyšší zpevnění se používá u těchto ocelí dalších přísad, jako jsou titan 

a měď.  Do další skupiny patří slitiny (označené B) tzv. semiaustenitické typy, které je možno 

dále rozdělit do dvou skupin podle zdroje zpevnění. Jeden typ má zdroj vysoké pevnosti 

disperzní zpevnění, kdežto u druhého typu zpevnění není primární. V poslední skupině 

(označené C) jsou oceli austenitické. Struktura těchto ocelí je tvořena přesyceným austenitem 

o vysokých parametrech plasticity, [3,6]. 
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2.4 Austeniticko – feritické (duplexní) oceli 

Duplexní oceli mají vyváženou dvoufázovou strukturu s přibližně stejnými obsahy 

austenitu a feritu. Tohoto příznivého poměru, je dosaženo díky přesnému chemickému 

složení. Do oceli je tedy přidán při její výrobě chróm (min. 20 %), molybden (do 4 %), nikl 

(1,5 – 7 %) a dusík. Díky tomuto chemickému složení oceli vykazují lepší pevnostní 

vlastnosti než oceli austenitické, odolávají dobře bodové a štěrbinové korozi, a navíc jsou 

vysoce odolné vůči koroznímu praskání pod napětím. Kromě chemického složení je dalším 

zásadním faktorem pro výsledné vlastnosti duplexních ocelí čistota. V těchto ocelích se 

vlivem komplexního legování mohou tvořit nežádoucí fáze (např. sigma-fáze), které výrazně 

zhoršují jak mechanické, tak korozní vlastnosti. Tyto fáze se mohou tvořit během výroby a 

zejména při tepelném zpracování, případně svařování. Použití těchto ocelí se využívá 

v takových prostředích, kde se požaduje kombinace vysoké mechanické pevnosti a vysoké 

odolnosti proti korozi, [16,17]. 

2.5 Martenzitické korozivzdorné oceli  

Martenzitické vysoce legované oceli obsahují 11,5 až 18 % chrómu, od 0,15 až 1,2 % 

uhlíku a další legující přísady. Jsou to oceli o poměrně nízké ceně vzhledem k ostatním 

vysoce legovaným ocelím. Jejich předností je, že se dají tepelně zpracovat na různé pevnostní 

úrovně. Jejich použití je částečně omezené tím, že např. při svařování dochází k zakalení 

v tepelně ovlivněné zóně u svarového spoje. Tyto oceli jsou náchylné k vývinu popouštěcí 

křehkosti a mají nižší korozní odolnost než austenitické vysoce legované oceli. Jsou náchylné 

ke koroznímu praskání pod napětím v různých prostředích, které obsahují chloridy nebo 

sirníky, a dále ke zkřehnutí vlivem vodíku. Odolnost martenzitických vysoce legovaných 

ocelí proti koroznímu praskání pod napětím je velmi snížena, pokud jsou oceli popouštěny při 

teplotách 480 – 550 °C. Martenzitické vysoce legované oceli mají širokou oblast použití, 

např. na součásti turbín, armatury, trubky, řezné nástroje a svorníky. Z metalurgického 

hlediska jsou tyto oceli polymorfní a před kalením musí mít austenitickou strukturu. 

V dnešním vývoji martenzitických vysoce legovaných ocelí se používá přísady niobu, neboť 

se ovlivní tvorba karbidu M23C6 a omezuje se jeho růst a slučování při vyšších popouštěcích 

teplotách. Následujícím účinkem je snížení náchylnosti k vývinu křehkosti a celkové 

zjemnění struktury. Dusík je přísadou, která zajišťuje oceli vyšší pevnost v zakaleném stavu a 

zvýší žáruvzdornost, [3,4]. 
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2.6 Korozní odolnost vysoce legovaných ocelí 

Korozní odolnost vysoce legovaných ocelí a mnohých slitin spočívá v jejich schopnosti 

se pasivovat. Nejrozšířenější z teorií pasivity je teorie oxidických filmů, podle které jsou kov 

nebo slitina v pasivním stavu pokryty tenkým neviditelným povlakem oxidu, tvořícím se 

reakcí s okolním prostředím. Tato ochranná vrstva působí jako bariéra se zanedbatelnou 

rychlostí přechodu vázaného v oxidu, vrstvě do prostředí. Korozní odolnost vysoce 

legovaných ocelí je ve spoustě prostředí závislá na stabilitě pasivní vrstvy, která zaručuje 

jejich dlouhodobou stálost při minimálním korozním úbytku. Přehlížení podmínek stability 

pasivní vrstvy, může vést k poškození materiálů lokalizovaným napadením, v čase kratším, 

než u ocelí nelegovaných, [1,7]. 

 

Obr. 2: Samočinný mechanismu obnovy pasivační vrstvy, [8] 

 

2.7 Vlastnosti martenzitické oceli Cr18 

Tento typ oceli se používá v provedení s různým obsahem uhlíku od 1,0 – 1,2 %. Je to 

typ oceli s dobrými korozními vlastnostmi a vysokou tvrdostí, obvykle žíhaná s maximální 

tvrdostí podle Rockwella Rc 29 nebo žíhaná a tažená za studena s maximální tvrdostí podle 

Rockwella Rc 31. Vyznačuje se dobrou odolností vůči korozi v mírných prostředích, včetně 

vody, organických materiálů a slabých kyselin a to při spojení s extrémně vysokou pevností, 

tvrdostí a odolností proti opotřebení v kaleném stavu. Díky své vynikající prokalitelnosti je 

tento typ oceli schopen dosáhnout maximální tvrdosti podle Rockwella     Rc 60, než kterékoli 

jiné korozivzdorné oceli. Tento typ oceli se používá především na výrobu ložisek a je 

používán v kaleném a tvrzeném stavu. Typ oceli Cr18 se nedoporučuje pro práci při vyšších 
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teplotách, protože se snižuje odolnost proti korozi v žíhaném stavu, nebo zušlechtěná nad 427 

°C, [9,10].  

2.7.1 Režimy tepelného zpracování oceli 95 – 100Cr18 

 Oceli s vyšším obsahem uhlíku se kovají v teplotním rozsahu 850 – 1050 °C a 

ochlazení probíhá v peci. Dalším tepelným zpracováním je žíhání na měkko, které probíhá 

v rozsahu teplot 760 – 790 °C a ochlazení probíhá na vzduchu. Jako další je kalení v rozmezí 

teplot 980 až 1020 °C a následné ochlazení do oleje. Po kalení následuje popouštění při 

teplotách 150 – 200 °C a ochlazení probíhá na vzduchu, [11]. 

2.7.2 Mechanické vlastnosti a tepelné zpracování 

 U toho typu ocelí jako je Cr18 se při zahřívání a ochlazování ocel chová podstatně 

jinak než uhlíková ocel. Při vysokém obsahu chromu se zmenšuje mezní rychlost kalení tak, 

že vzniká martenzit i tehdy, chladne-li ocel z teploty nad Ac3 volně na vzduchu, [12].  

 Žíhání  

 Tvoření martenzitu se může zabránit jen pomalým ochlazováním z teploty nad Ac3, 

rychlostí nejvýše 0,5 °C za minutu až do teploty 650 °C, kdy se austenit přemění na ferit 

s vyloučenými podvojnými karbidy chromu a železa. Žíháním odstraňujeme vnitřní napětí, 

jenž se provádí jako u jiných ocelí pod teplotou Ac1, [12].  

 Kalení  

 Praxe ukázala, že oceli s 12 až 18% chrómu a 0,1 až 1,0 % uhlíku je potřeba kalit 

z teplot 950 až 1050 °C, na této teplotě přitom stačí dobrý prohřev a ochlazení v oleji nebo na 

vzduchu. Pokud kalení proběhne z nižší teploty, nerozpustí se dostatek karbidů a oceli poté 

nemají největší dosažitelnou tvrdost. Po kalení z příliš vysoké teploty mohou mít některé oceli 

mnoho nepřeměněného zbytkového austenitu, jiné naopak větší množství feritu, a proto pak 

také nemají největší tvrdost.  



  11 
 

 

Obr. 3: Tvrdost chrómových korozivzdorných ocelí zakalených v oleji z teplot 850 až 1250 °C, [12] 

Oceli s vyšším obsahem uhlíku se doporučuje kalit i dvakrát. Při prvním kalení ze zvýšené 

teploty se rozpustí více karbidů, ale vznikne více zbytkového austenitu. Při zahřívání k 

druhému kalení se ze zbytkového austenitu nejdříve vyloučí karbidy, které jsou tak jemné, že 

se potom při normální kalící teplotě rozpouštějí rychleji. Proto se doporučuje tyto oceli žíhat i 

druhým způsobem pod Ac1 , protože se pak karbidy snadněji rozpouští a oceli poté dosáhnou 

větší tvrdosti, než oceli měkce žíhané nad Ac1, [12]. 

 Popouštění  

 Zakalené chrómové korozivzdorné oceli jsou velmi odolné vůči popouštění. Při 

popouštění nad 500 °C, začne u těchto ocelí výrazně klesat pevnost a tvrdost. Dokonce 

v některých případech popouštěním na teploty kolem 400 °C ještě jejich tvrdost a pevnost 

stoupá. Je to vysvětleno rozpadem zbytkového austenitu, přesyceného uhlíkem. Při 

popouštění se z něho vylučuje přebytečný uhlík ve tvaru karbidů, přičemž při ochlazování se 

austenit chudší o uhlík přemění v martenzit. Vzestup tvrdosti se také vysvětluje vyloučením 

stálých karbidů chromu. Vylučováním karbidů se při popouštění okolo 300 °C vysvětluje 

sklon k mezikrystalové korozi. Popouštěním až k 700 °C sklon k mezikrystalové korozi znovu 

mizí. Při popouštění na teploty v rozmezí 400 až 500 °C klesá zejména vrubová houževnatost 

a tažnost. Chrómové korozivzdorné oceli s vysokým obsahem uhlíku popouštíme při 

teplotách 100 až 200 °C, abychom zajistili co nejvyšší tvrdost a snížili napětí po kalení, [12].    
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Obr. 4: Pokles tvrdosti chrómových korozivzdorných ocelí zakalených z teploty 1030 °C v oleji a 2 

hodiny popouštěných při 200 až 750 °C, [12] 

  

 Nitridování  

 Nitridováním se chemická odolnost korozivzdorných ocelí zhoršuje, ale poněkud se 

zlepšuje odolnost vůči korozi. Nitridování probíhá při teplotě 500 až 560 °C. I při nitridování 

vadí pasivita korozivzdorných ocelí, ale pasivity se lze zbavit pouhým obroušením povrchu 

před nitridací, [12].    

2.7.3 Korozní odolnost oceli v závislosti na tepelném zpracování 

 Mezi nejčastější operace, které se podílejí na snížení korozní odolnosti povrchu 

korozivzdorných ocelí, bývá tepelné zpracování (nedokonalé očištění povrchu, nevhodná 

atmosféra). Pro odolnost vůči korozi je rozhodující obsah chrómu v tuhém roztoku α, nikoliv 

celkový obsah chrómu v oceli. Chróm, který je vázaný v korozivzdorných ocelích v podobě 

karbidů se při kalení a popouštění vylučuje. Obzvlášť karbid (Cr, Fe)23C6, který při nižších 

teplotách váže poměrně mnoho chrómu. Proto má tepelné zpracování značný vliv na 

chemickou odolnost korozivzdorných ocelí, což dokazuje diagram na obr. 5.    
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Obr. 5: Vliv popouštěcí teploty na korozi chromových ocelí, kalených z 1030 °C v oleji, popouštěny 2 

hodiny a ochlazeny ve vodě. Korozní zkoušky proběhli v 10 % vroucí kyselině citrónové, [12]   

Z toho plyne, že kalitelných chromových ocelí nesmíme použít kalených a popuštěných na 

500 až 650 °C v agresivnějších roztocích. Oceli s vysokým obsahem uhlíku a nízkým 

obsahem chrómu jako je typ oceli 3Cr13 nesmíme použít ve stavu zušlechtěném ani žíhaném, 

nýbrž jen kaleném a popouštěném do 400 °C. Oceli 9Cr17 a 2Cr13 se chovají téměř stejně 

jako ocel 3Cr13, [12,13]. 

2.8 Elektrochemické metody a hodnocení korozní odolnosti 

Tyto metody jsou založené na teorii elektrochemické koroze ve vodivých prostředích. 

Elektrochemické metody se využívají pro zjištění elektrochemických charakteristik v různých 

prostředích. Z výsledků lze předpokládat korozní rychlost a typ koroze, ke kterému je materiál 

náchylný. 

Typy elektrochemických zkoušek: 

 chronopotenciometrická, 

 potenciodynamické, 

 potenciostatické, 

 galvanostatické, 

 elektrochemická impendační spektroskopie, 

 metoda polarizačního odporu, [14]. 
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2.8.1 Chronopotenciometrická metoda 

 Principem této metody je založeno na sledování samovolného korozního potenciálu 

ocelového vzorku.  Korozivzdorné oceli jsou pasivovatelné, ale pokud agresivita prostředí 

přesáhne určitou hodnotu (potenciálovou) v roztocích obsahující aktivující částice (H
+
, Cl

-
), 

následně dojde k jejich aktivaci a k lokálnímu nebo celoplošnému koroznímu napadení. Mírou 

agresivity zkušebního roztoku je jeho oxidačně – redukční potenciál. Pokud nastane nečekaná 

změna korozního potenciálu ocelového vzorku, který je v pasivním stavu, můžeme mluvit o 

vyvolání místního korozního napadení, [15].  

3 Experimentální část 

Cílem experimentální části bylo zkoumání různých strukturních stavů na chování 

v různých prostředích. K tomuto experimentu byli k dispozici dvě ložiskové dráhy, které jsou 

na obr. 6. Tyto ložiskové dráhy byly dále nařezány na pile s diamantovým kotoučem na 22 

vzorků o velikosti < 8 x < 25 x < 30 mm, které byly podrobeny tepelnému zpracování, 

následnému dokumentování jejich mikrostruktury, poté byly provedeny expoziční zkoušky. U 

vzorků dále proběhla i difrakční analýza na přítomnost zbytkového austenitu a byla na nich 

měřena tvrdost. 

 

Obr. 6: Ložiskové dráhy na experimentální část 
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3.1 Režimy tepelného zpracování vzorků 

Připravené vzorky byly podrobeny tepelnému zpracování, které je uvedeno v tabulkách 

č. 1 a č. 2. Z každé ložiskové dráhy bylo použito 10 kusů a na každý kus byl použit jiný 

tepelný režim. Dále byl ponechán z každé dráhy 1 kus na porovnání s původním stavem. 

Tepelný ohřev u všech vzorků proběhl v elektrické laboratorní peci značky LAC.  

Tab. 1: Režimy tepelného zpracování ložiskové dráhy 1 

LOŽISKOVÁ DRÁHA 1 

Tepelné zpracování Teplota (°C) / čas (h) / ochlazování Označení vzorků 

Austenitizace / Kalení 930-980°C / 0,75 h / olej K9 

Popouštění 200°C/ 2h / vzduch K9+200°C (92) 

Popouštění 300°C/ 2h / vzduch K9+300°C (93) 

Popouštění 350°C / 2h / vzduch K9+350°C (93P) 

Popouštění 450°C / 2h / vzduch K9+450°C (94) 

Popouštění 550°C / 2h / vzduch K9+550°C (95) 

Popouštění 650°C / 2h / vzduch K9+650°C (96) 

Popouštění 750°C / 2h / vzduch K9+750°C (97) 

Austenitizace / Kalení 930-980°C / 0,75 h / olej 
K9M 

Vymražení (- 80°C) / 0,5 h 

Popouštění 300°C/ 2h / vzduch K9M+300°C (93M) 

Popouštění 350°C / 2h / vzduch K9M+350°C (93MP) 

Popouštění 450°C / 2h / vzduch K9M+450°C (94M) 

Tab. 2: Režimy tepelného zpracování ložiskové dráhy 2 

LOŽISKOVÁ DRÁHA 2 

Tepelné zpracování Teplota (°C) / čas (h) / ochlazování Označení vzorků 

Austenitizace / Kalení 1030 - 1080°C / 0,75 h / olej K10 

Popouštění 200°C/ 2h / vzduch K10+200°C (12) 

Popouštění 300°C/ 2h / vzduch K10+300°C (13) 

Popouštění 350°C / 2h / vzduch K10+350°C (13P) 

Popouštění 450°C / 2h / vzduch K10+450°C (14) 

Popouštění 550°C / 2h / vzduch K10+550°C (15) 

Popouštění 650°C / 2h / vzduch K10+650°C (16) 

Popouštění 750°C / 2h / vzduch K10+750°C (17) 

Austenitizace / Kalení 1030 - 1080°C / 0,75 h / olej 
K10M 

Vymražení (- 80°C) / 0,5 h 

Popouštění 300°C/ 2h / vzduch K10M+300°C (13M) 

Popouštění 350°C / 2h / vzduch K10M+350°C (13MP) 

Popouštění 450°C / 2h / vzduch K10M+450°C (14M) 
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3.2 Chemická analýza vzorku 

Chemická analýza byla provedena metodou atomové emisní spektrometrie (AES) 

přístrojem ARC-MET 8000. Složení dodaného materiálu je uvedeno v tab. 3. 

Tab. 3: Chemické složení oceli 440C 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu 

0,895 0,393 0,508 <0,006 <0,006 15,9 0,251 0,449 0,062 

 

3.3 Příprava vzorků na metalografii a korozní zkoušky 

Vzorky byly po tepelném zpracování zbaveny okují ručním broušením. Poté byly 

vzorky nařezány na 4 části, 2 části byly použity na metalografii, 1 část na difrakční analýzu 

zbytkového austenitu a 1 část na korozní zkoušku. Schéma rozdělení je na obr. 7. 

 

Obr. 7: Rozdělení vzorku pro další zpracování: a) metalografie, b) metalografie, c) difrakční analýza, 

d) korozní zkoušky 

 Vzorky pro metalografii byly zalisované do nevodivé fenolové pryskyřice („bakelitu”) 

na lisovacím stroji značky Struers typu LaboPress-1, poté se zalisované vzorky vybrousili a 

vyleštili na stolním zařízení značky Struers typu Abramin. Takto připravené vzorky byly před 

metalografií naleptány ponořením do chemického roztoku COR (10 ml HCl/solná/ + 6 ml 

kyseliny octové + 1-2 g kyseliny pikrové + 100 ml líhu). U takto připravených vzorků byla 

poté vyfocena mikrostruktura. 
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3.4 Dokumentace mikrostruktury 

Vzorky byly dokumentovány ve dvou směrech, které jsou v praxi vystaveny prostředí, 

v němž pracují. Níže jsou uvedeny mikrostruktury, vždy ve dvou směrech S a T kolmých na 

dokumentovanou plochu. Byly uvedeny mikrostruktury, které jsou nejvíce odlišné a také 

mikrostruktury původního materiálu. Uvedené mikrostruktury mají délku měřítka 30µm. Na 

mikrostrukturách níže je vidět řádkovitost světlých částic ve směru S vlivem tváření, naopak 

ve směru T jsou tyto částice rozptýleny. Směry, ve kterých byly mikrostruktury pořizovány, 

jsou ukázány na obr. 8. Směr S je mikrostruktura vlevo a směr T mikrostruktura vpravo. 

 

Obr. 8: Ukázka směrů, ve kterých byly pořizovány mikrostruktury 

 

  

Obr. 9: Původní mikrostruktura materiálu ve dvou směrech před kalením na teplotu 930 – 980 °C 
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Obr. 10: Mikrostruktura vzorku K9+200°C 

  

Obr. 11: Mikrostruktura vzorku K9+450°C 

  

Obr. 12: Mikrostruktura vzorku K9+650°C 
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Obr. 13: Mikrostruktura vzorku K9M+450°C 

  

Obr. 14: Původní mikrostruktura materiálu ve dvou směrech před kalením na teplotu 1030 – 1080 °C. 

  

Obr. 15: Mikrostruktura vzorku K10+300°C 



  20 
 

  

Obr. 16: Mikrostruktura vzorku K10+550°C 

  

Obr. 17: Mikrostruktura vzorku K10+750°C 

Většinou ve směru S byly kromě karbidického precipitátu i tmavé útvary, které byly později 

podrobeny i lokální analýze, viz. kapitola 3.5. 

3.5 Energiově disperzní analýza tmavých útvarů 

Na vybraném vzorku (K9+200°C) byla provedena energiově disperzní analýza tmavých 

útvarů, které byly nalezeny u karbidických částic, viz obr. 10. Tato analýza byla provedena na 

rastrovacím elektronovém mikroskopu typu SEM JEOL JSM-6490LV pomocí energiově 

disperzní analýzy (EDS Oxford INCA x-act) EDY analyzátorem. Podle výsledků dle tab. 4 

jsou tmavé útvary oxidy, které vznikly vlivem tepelného tváření, a dále bylo potvrzeno, že 

světlé částice jsou karbidy chrómu. Ukázka mikrostruktury, na které byla prováděna analýza, 

je na obr. 18. 
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Tab. 4: Výsledky energiově disperzní analýzy vzorku K9+200°C, obsah prvku %at. 

Name C O Al V Cr Fe Mo 

Spectrum1 44 
  

0,39 39 17 0,65 

Spectrum1 42 
  

0,32 41 16 0,67 

Spectrum1a 35 
  

0,12 30 34 0,69 

Spectrum1b 35 
  

0,20 38 26 0,53 

Spectrum2 
 

42 25 
 

12 20 
 

Spectrum2 
 

42 25 
 

12 21 
 

 

 

Obr. 18: Mikrostruktura vzorku K9+200°C, na kterém proběhla energiově disperzní analýza 

 

3.6 Difrakční analýza zbytkového austenitu 

 Vzorky byly také podrobeny difrakční analýze na zbytkový austenit. U většiny vzorků 

nedošlo k žádné změně, ale u porovnávané dvojice vzorků K9+300°C – K9M+300°C došlo 

vlivem vymražení u vzorku K9M+300°C ke snížení množství austenitu a u dvojice vzorků     

K9+200°C – K10+200°C došlo vlivem vyšší teploty austenitizace ke zvýšení množství 

zbytkového austenitu. Ukázky těchto změn jsou zobrazeny na obr. 19.  
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Obr. 19: Výsledky difrakční analýzy: a) vzorky K9+300°C – K9M+300°C (snížení austenitu u vzorku 

K9M+300°C), b) vzorky K9+200°C – K10+200°C (zvýšení austenitu u vzorku K10+200°C) 

3.7 Zkouška tvrdosti HV 

Zkouška tvrdosti proběhla na vzorcích, které byly použity na dokumentaci 

mikrostruktury, proběhla na zařízení značky LECO typu LM – 100 a byla prováděna podle 

Vickerse. Indentorem byl diamantový jehlan se čtvercovou podstavou a zatížení 10g (tvrdost 

HV 0,01).  

 

Obr. 20: Ukázka zkoušky tvrdosti (vzorek K10+200°C): a) vtisk v základní matrici, b) vtisk v karbidu 

chrómu; výsledek měření a=779HV 0,01  b=2545 HV 0,01 
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Měření proběhlo 6x u každého vzorku, 3x u matrice a 3x u karbidů, které byly přítomny ve 

struktuře. Ukázka měření je uvedena na obr. 20. Výsledky byly zprůměrovány a uvedeny do 

grafu 1 a grafu 2. 

 

Graf 1: Závislost tvrdosti na popouštěcí teplotě u vzorků, které byly kaleny z teploty 930 – 980 °C 

 

 

Graf 2: Závislost tvrdosti na popouštěcí teplotě u vzorků, které byly kaleny z teploty 1030 – 1080 °C 
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3.8 Korozní zkoušky 

Korozní zkoušky byly provedeny třikrát ve dvou roztocích. Dvakrát v roztoku kyseliny 

chlorovodíkové a jednou v roztoku kyseliny borité. Při těchto zkouškách byl zjišťován 

hmotnostní úbytek a korozní potenciál. Korozní potenciál byl měřen argentchloridovou 

referenční elektrodou typu RE 404 a hmotnost vzorků byla vážena na digitálních analytických 

váhách. Korozní zkoušky jsou rozepsány níže. 

3.8.1 Korozní zkoušky v roztoku kyseliny chlorovodíkové 

Na korozní zkoušky byl použit roztok 0,2% kyseliny chlorovodíkové. Připravené 

vzorky byly umístěny do zkumavek a zality roztokem 0,2% kyseliny chlorovodíkové. Doba 

obou zkoušek byla čtyři hodiny. Při zkouškách byl měřen korozní potenciál, vždy na začátku 

a na konci zkoušky. Po ukončení těchto zkoušek byly vzorky důkladně očištěny, osušeny a 

zváženy pro získání hmotnostního úbytku po zkoušce. Výsledky zkoušky jsou zaznamenány 

níže v tab. 5 a tab. 6. Hodnota korozního potenciálu naznačuje aktivitu všech zkušebních 

tělísek. 

Tab. 5: Výsledky prvního měření v roztoku 0,2% kyseliny chlorovodíkové 

TZ vzorků vk (g/m
2
*h) Ekor na počátku (mV) Ekor po 4 hodinách (mV) 

K9+200°C 8,97 -429 -433 

K9+300°C 9,22 -435 -438 

K9+350°C 9,01 -444 -438 

K9+450°C 10,0 -447 -429 

K9+550°C 5,90 -447 -440 

K9+650°C 2,75 -393 -440 

K9+750°C 2,54 -404 -437 

K9M+300°C 7,96 -438 -432 

K9M+350°C 9,67 -430 -444 

K9M+450°C 9,47 -442 -429 

K10+200°C 4,96 -406 -415 

K10+300°C 6,72 -410 -429 

K10+350°C 3,11 -408 -424 

K10+450°C 10,3 -432 -420 

K10+550°C 6,01 -468 -440 

K10+650°C 2,74 -406 -440 

K10+750°C 2,30 -403 -443 

K10M+300°C 5,39 -402 -430 

K10M+350°C 15,6 -432 -428 

K10M+450°C 16,5 -441 -430 

Pozn.: tepelné zpracování (TZ), korozní rychlost (vk), korozní potenciál (Ekor) 
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Graf 3: Vliv popouštěcí teploty na korozi u vzorků kalených z teplot 930 – 980°C 

V grafu 3 je vidět průběh korozní rychlosti v závislosti na popouštěcí teplotě. Je 

patrné, že při nižších teplotách je maximum korozní rychlosti způsobeno ochuzením matrice o 

chróm kolem karbidů vznikajících při teplotách nižší pohyblivosti chrómu. Při vyšších 

teplotách precipitací karbidů docházelo vlivem rychlosti difúze Cr / C, že se koncentrační 

rozdíly vyrovnaly. 
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 U průběhu vzorků, které byly kaleny, je vidět z grafu 4, že obě maxima mají stejný 

průběh jako u tvrdosti vzorky kalené z teplot 1030 – 1080°C.  

Tab. 6: Výsledky druhého měření v roztoku 0,2% kyseliny chlorovodíkové 

TZ vzorků vk (g/m
2
*h) Ekor na počátku (mV) Ekor po 4 hodinách (mV) 

K9+200°C  5,45 -449 -427 

K9+300°C  5,57 -453 -433 

K9+350°C  6,65 -455 -434 

K9+450°C  5,95 -457 -440 

K9+550°C  5,18 -461 -462 

K9+650°C  4,75 -466 -461 

K9+750°C  4,67 -467 -464 

K9M+300°C  5,07 -454 -443 

K9M+350°C  5,48 -456 -442 

K9M+450°C  6,60 -455 -447 

K10+200°C  3,57 -439 -413 

K10+300°C  4,53 -445 -442 

K10+350°C  1,85 -443 -435 

K10+450°C  6,39 -446 -443 

K10+550°C  4,50 -457 -461 

K10+650°C  3,90 -463 -464 

K10+750°C  3,61 -462 -470 

K10M+300°C  3,66 -433 -413 

K10M+350°C  7,97 -439 -430 

K10M+450°C  8,71 -444 -438 

Pozn.: tepelné zpracování (TZ), korozní rychlost (vk), korozní potenciál (Ekor) 
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Graf 5: Vliv popouštěcí teploty na korozi u vzorků kalených z teploty 930 – 980°C 

 Průběh u kalených vzorků v grafu 5 je podobný jako průběh u tvrdosti vzorků 

kalených z teploty 930 – 980°C. 
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Tab. 7: Výsledky měření hmotnostního úbytku v roztoku kyseliny borité 

TZ vzorků vk (g/m
2
*h) TZ vzorku vk (g/m

2
*h) 

K9+200°C  0,385 K10+200°C  0,211 

K9+300°C  0,441 K10+300°C  0,147 

K9+350°C 0,485 K10+350°C  0,253 

K9+450°C  0,842 K10+450°C 0,545 

K9+550°C  0,478 K10+550°C 0,491 

K9+650°C  0,797 K10+650°C  0,402 

K9+750°C  0,327 K10+750°C  0,000 

K9M+300°C  0,401 K10M+300°C  0,244 

K9M+350°C 0,375 K10M+350°C  0,615 

K9M+450°C  0,550 K10M+450°C  0,592 

Pozn.: tepelné zpracování (TZ), korozní rychlost (vk), korozní potenciál (Ekor) 
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Graf 8: Vliv popouštěcí teploty na korozi u vzorků kalených z teploty 1030 – 1080°C 

Tab. 8: Výsledky měření korozního potenciálu Ekor 

 
Doba zkoušky (h); Ekor (mV) 

TZ vzorků 1 24 48 72 96 
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K10+550°C  57 0 3 -4 -28 (+63) 
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K10M+300°C  -11 -25 -29 24 125 

K10M+350°C  -30 -30 -153 (-32) 55 119 

K10M+450°C  32 -60 (+20) -115 (-32) -44 (-25) -123 (-36) 

Pozn.: Hodnoty v tabulce uvedené v závorkách jsou korozní potenciály, které byly znovu 

 změřeny z důvodu výměny zakalených roztoků. 
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Graf 9: Závislost korozního potenciálu na čase u prvních 5 vzorků kalených z teploty 930 – 980°C 

 

 

Graf 10: Závislost korozního potenciálu na čase u dalších 5 vzorků kalených z teploty 930 – 980°C 
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Graf 11: Závislost korozního potenciálu na čase u prvních 5 vzorků kalených z teploty 1030 – 1080°C 

 

 

Graf 12: Závislost korozního potenciálu na čase u dalších 5 vzorků kalených z teploty 1030 – 1080°C 
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4 Závěr 

Teplota popouštění měla výrazný vliv na tvrdost kalené oceli 95Cr18. Maximum tvrdosti 

u vzorků kalených z teploty 930 – 980°C bylo při teplotě 350°C a u vzorků kalených z teploty 

1030 – 1080°C bylo při teplotě 450°C. Austenitizační teplota výslednou tvrdost výrazně 

neovlivnila. Vymražení oceli se projevilo snížením obsahu zbytkového austenitu. 

Metalografické projevy nebyly výrazné. 

Výsledky korozní zkoušky v HCl měly v obou sériích podobný průběh, zjištěné korozní 

rychlosti byly posunuty jen mírně. Hodnoty korozního potenciálu naznačovaly, že došlo ke 

korozi v aktivitě, mezi jednotlivými stavy popouštění nebyly zjištěny velké rozdíly. Je patrné, 

že při nižších teplotách je maximum korozní rychlosti způsobeno lokálním ochuzením matrice 

o chróm kolem karbidů, vznikajících při teplotách nižší pohyblivosti chrómu. Při vyšších 

teplotách precipitací karbidů docházelo vlivem rychlosti difúze Cr/C, k vyrovnání 

koncentračních rozdílů.  

V první zkoušce v kyselině chlorovodíkové došlo u vzorků kalených z teploty              

930 – 980°C při popouštěcí teplotě 350°C k vyšší korozní rychlosti. U vzorků kalených z 

teploty 1030 – 1080°C došlo ke dvěma nárůstům odpovídajícím maximům v průběhu tvrdosti 

u vzorků kalených z teploty 1030 – 1080°C. Z toho plyne, že při dosažení vyšší tvrdosti 

vzroste i korozní rychlost. 

Při druhé zkoušce v kyselině chlorovodíkové došlo u vzorků kalených z teploty            

930 – 980°C k nárůstu korozní rychlosti při teplotě 350°C, tento nárůst se shoduje s nárůstem 

tvrdosti při popouštěcí teplotě 350°C. Vzorky kalené z teploty 1030 – 1080°C mají stejný 

průběh korozní rychlosti jako při první zkoušce a také se shodují s průběhem tvrdosti u 

vzorků kalených z teploty 1030 – 1080°C. 

Při zkoušce v kyselině borité se vzorky kalené z teploty 930 – 980°C chovaly odlišně, než 

v kyselině chlorovodíkové. Došlo sice k nárůstu korozní rychlosti, ale neodpovídalo průběhu 

tvrdosti u těchto vzorků. Výrazné korozní rychlosti bylo dosaženo při popouštěcích teplotách 

450°C a 650°C. U vzorků kalených z teplot 1030 – 1080°C došlo k maximu korozní rychlosti 

při popouštěcí teplotě 450°C a toto maximum se shoduje s maximem průběhu tvrdosti u 

těchto vzorků. Opět z toho plyne, že při vyšší tvrdosti dojde k nárůstu korozní rychlosti. 
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 Korozní potenciály oceli korodující v kyselině chlorovodíkové a borité naznačují 

odlišnou oblast koroze: v HCl došlo ke korozi v aktivitě, v H3BO3 došlo ke korozi v pasivitě. 

V HCl byl korozní proces řízen redukcí vodíkového kationtu, v H3BO3 redukcí kyslíku 

rozpuštěného v roztoku. 
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6 Seznam použitých symbolů a zkratek 

γ   austenit 

Mn  mangan  

Cr   chróm 

W   wolfram  

Mo  molybden 

C   uhlík 

O   kyslík 

V   vanad 

Zr   zirkonium  

Ti    titan 

Ta   tantal 

Nb   niob 

Ni   nikl 

Si   křemík 

Co   kobalt 

Al    hliník 

N   dusík 

(FeCr)23C6 karbid 

M23C6  typ karbidu chrómu 

Cr2N  nitrid 

PH   precipitation hardened (precipitačně vytvrzené) 

Rc   tvrdost podle Rockwella  
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Cr18  typ oceli s obsahem chrómu 18 % 

95 – 100Cr18 typ oceli s obsahem uhlíku 95 až 100 % a obsahem chrómu 18% 

Ac3  teplota přeměny 

Ac1  teplota přeměny 

9Cr17  ocel s obsahem uhlíku 0,9 % a obsahem chrómu 17 % 

2Cr13  ocel s obsahem uhlíku 0,2 % a obsahem chrómu 13 % 

3Cr13  ocel s obsahem uhlíku 0,3 % a obsahem chrómu 13 % 

H3BO3  kyselina boritá 

HCl   kyselina chlorovodíková 
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