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ABSTRAKT 

Tato práce informuje o druzích ocelí, které jsou požívané na výrobu zařízení a 

technologických částí pro jaderné elektrárny. Blíže charakterizuje materiál austenitické 

korozivzdorné oceli AISI 316L, který je jedním z používaných materiálů pro tyto účely. Dále 

popisuje nežádoucí problematiku mezikrystalové koroze u austenitických ocelí. Zcitlivění 

k mezikrystalové korozi austenitické korozivzdorné oceli bylo detailněji sledováno 

v experimentální části této práce.  

Klíčová slova 

Oceli pro jadernou energetiku, Austenitické korozivzdorné oceli, Mezikrystalová koroze, 

Ocel typu 316L 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis informs about the types of steels, which are used in the manufacture of equipment 

and technological parts for nuclear power plants. Qualifies the material of austenitic stainless 

steel AISI 316L, which is one of the materials used for these purposes. It also describes the 

problems of undesirable intergranular corrosion of austenitic steels. Sensitization to 

intergranular corrosion of austenitic stainless steels have been studied in detail in the 

experimental part of this thesis. 

Keywords 

Types of steels used for nuclear power plants, austenitic stainless steels, intergranular 

corrosion, type of steel 316L 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Dnešní doba se neobejde bez elektrické energie a plánování jejího dostatečného zabezpečení 

pro budoucnost je důležité téma nejen našeho státu. S rozvojem průmyslu stoupá i spotřeba 

energie.  Jaderná energetika jako zdroj elektrické energie je v současnosti stavěna do pozadí v 

mnoha státech hlavně z hlediska bezpečnosti i ceny a jsou upřednostňovány ostatní typy 

elektráren nebo alternativní zdroje. Zdroje černého a hnědého uhlí jako paliva pro tepelné 

elektrárny jsou ovšem omezené. Ne všechny státy si také můžou dovolit spoléhat se na 

obnovitelné alternativní zdroje elektrické energie vzhledem k podmínkám, ve kterých leží. 

Přes svou nepopularitu by se státy měly zaměřit na jadernou energetiku a její rozvoj.  

 

Česká republika má v současnosti hlavní zdroje elektrické energie z tepelných a vodních 

elektráren avšak v poměru počet bloků vs. výkon jsou velmi důležité jaderné elektrárny 

Temelín a Dukovany, které provozuje ČEZ a. s. s celkovými šesti bloky. 

Palivo jaderných elektráren je nejen zdrojem obrovské energie, ale i zdrojem potencionálního 

radioaktivního nebezpečí. Pokud dojde k havárii v jaderné elektrárně, může být její dopad 

katastrofální a dlouhodobý a proto je velmi důležité dodržovat přísná bezpečnostní pravidla 

počínaje materiálem pro výrobu zařízení, podmínkami výstavby, rekonstrukce a provozu 

jaderné elektrárny apod. Dozorujícím orgánem pro Českou republiku nad využíváním jaderné 

energie a ionizujícího záření je Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který spadá pod vládu 

české republiky (dále SÚJB). V kompetenci SÚJB je v celém rozsahu odvětví jaderné 

energetiky také dozorování a schvalování použití materiálu pro výrobu zařízení a potrubí pro 

jaderné elektrárny typu VVER.   

Jaderná energetika má vysoké nároky na používané kovové i nekovové materiály pro výrobu 

zařízení. Z toho plynou vlastnosti materiálu a jejich odolnost na použití v takto specifickém 

prostředí, které je náročné na teplotní odolnost, odolnost proti radiačnímu poškození a 

chemickou odolnost.  

V teoretické části této práce jsou popsány materiály, konkrétně oceli, které se používají 

v tomto odvětví pro výrobu zařízení a vybraných zařízení a dále je popsána problematika 

nežádoucího vzniku a působení mezikrystalové koroze (dále MKK) u austenitických 

korozivzdorných ocelí při svařování a tepelném zpracování. Blíže je specifikována 

austenitická korozivzdorná ocel typu 316L (X2CrNiMo). V experimentální části jsou 

vyhodnoceny tři vzorky oceli 316L z hlediska napadení MKK.  
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LITERÁRNÍ REŠERŠE 

1 Druhy ocelí používané v jaderné energetice (JE) 

Úvod k ocelím používaným v JE 

Materiály a jejich charakteristiky, které jsou povoleny pro výrobu a opravy zařízení a potrubí 

pro jaderné elektrárny v České republice popisuje Normativně technická dokumentace 

Asociace strojních inženýrů Sekce II „Charakteristiky materiálů pro zařízení a potrubí 

jaderných elektráren typu VVER“. Materiály na výrobu nebo opravu vybraných zařízení, 

které podléhají bezpečnostní třídě I, II a III dle vyhlášky SÚJB č. 309/2005 Sb. v platném 

znění se mohou použít pouze ty, které jsou uvedeny ve schváleném seznamu nebo v seznamu 

jejich ekvivalentů. Pokud zde materiál není uveden, je nutné vhodnost jeho použití posoudit 

dle atestačního programu. Toto je ovšem mnohem nákladnější než použití vhodného již 

schváleného materiálu pokud je to možné. [1] 

Vysoké požadavky na vlastnosti a kvalitu ocelí vyplývají z náročného prostředí, kdy zařízení 

pracují za vysokých teplot, tlaků a s různými médii.  

U materiálů na tlakové nádoby je kladen důraz na čistotu ocelí, houževnatost, vysokou 

pevnost, odolnost vůči radiačnímu porušení, odolnost vůči korozi, odolnost proti křehkému a 

únavovému porušení vzhledem k velkým tloušťkám nádob apod. [2] Dalším požadavkem na 

oceli pro tlakové nádoby reaktoru a potrubí primárního okruhu je nízký obsah kobaltu, který 

má za následek aktivaci materiálu a tím uvolňuje radioaktivní záření. [3] 

1.1 Uhlíkové oceli a nízkolegované oceli  

Uhlíkové oceli se používají v prostředí s maximální mezní teplotou do 350 °C. Používají se 

pro výrobu potrubí s většími průměry spolu s korozivzdornou výstelkou, jako základní 

materiál pro výrobu kompenzátorů a reaktoru také s korozivzdornou výstelkou.  Mají 

 baintickou nebo feriticko-perlitickou strukturu.  

Nízkolegované oceli musí být houževnaté, mít dobrou prokalitelnost i při větších tloušťkách, 

musí být odolné proti cyklovému porušení, musí odolávat vysokým tlakům a teplotám (až do 

teplot 450°C), radiačnímu zkřehnutí, musí vykazovat dobré podmínky pro svařování. 
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Nízkolegované oceli se používají pro výrobu lehkovodních reaktorů s tlakovou vodou. Volí se 

především z cenových důvodů a také protože odolávají vysokým provozním tlakům a 

teplotám do 350 °C. Ovšem vykazují nízkou korozivzdornost a proto se na hlavní část 

z nízkolegované oceli navařuje nebo naplátuje vrstva korozivzdorné austenitické oceli.  

Další využití nacházejí při výrobě tlakových nádob pro primární okruh nebo kompenzátoru 

objevu a parogenerátoru a materiálu pro potrubí. Zde jsou kladeny vysoké nároky na 

pevnostní vlastnosti při provozních podmínkách vzhledem k bezpečnosti provozu. Zde se 

využívá dobré prokalitelnosti ocelí, houževnatosti a odolnosti proti křehkému porušení. Pro 

tlakové nádoby se používají oceli typu např. A533 B, A542 nebo 25Ch2MFA.  

Kromě tohoto výčtu se dále používají pro výrobu kontejnmentu kde je požadovaná dobrá 

svařitelnost a také pro výrobu výměníkových trubek parogenerátoru, vysokopevnostní 

nízkolegované oceli s obsahem uhlíku okolo 0,40 % se používají pro výrobu šroubů a matic. 

[2, 4] 

1.2 Oceli vysokolegované s vysokým obsahem Cr 

Oceli vysokolegované s nízkým obsahem uhlíku se používají například pro výrobu a opravy 

tlakových nádob rychlých reaktorů primárního okruhu, pokrývají palivové články kde jsou 

vysoké provozní teploty až do 750 °C. Vlastnosti těchto ocelí se ovlivňují legujícími prvky. 

Např. přísada molybdenu zvyšuje odolnost vůči korozi, nikl zlepšuje mechanické vlastnosti a 

odolnost vůči mezikrystalové korozi zajistí přísady jako titan, tantal nebo niob.  

Chromové korozivzdorné oceli lze rozdělit podle obsahu chromu na oceli s 12%, 17% a nad 

25 % chromu.  

Podle struktury se dělí na feritické a martenzitické oceli.  

Feritické chromové korozivzdorné oceli jsou cenově dostupné a vykazují dobré mechanické 

vlastnosti jako například vysoká mez pevnosti a mez kluzu. Nevýhodou těchto ocelí je horší 

svařitelnosti, nízká houževnatost a citlivost k mezikrystalové korozi po žíhání nebo po 

svaření, kterou lze snížit přidáním molybdenu nebo hrubnutí zrna po tepelném zpracování.  

Používají se na výrobu například hřídelí, ozubených kol, regulačních tyči. Feritické oceli s 

obsahem chromu od 25 % do 28 % se využívají jako žáruvzdorné.  
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Martenzitické chromové korozivzdorné jsou oceli s martenzitickou strukturou obecně 

odolávají korozi méně než feritické a také jsou méně houževnaté. Po tepelném zpracování 

vykazují v závislosti na obsahu uhlíku vysoké meze pevnosti a meze kluzu avšak s nižšími 

plastickými vlastnostmi. Mají obecně špatnou svařitelnost. [2, 4] 

1.3 Slitiny niklu 

Slitiny niklu jsou žáropevné a žáruvzdorné oceli s velmi vysokou korozivzronosti 

v nejagresivnějších prostředích. Jejích použití v jaderné energetice je omezené na použití 

trubek pro parogenerátor a využívají se pro vysokoteplotní reaktory chlazené heliem. [4] 

1.4 Oceli austenitické Cr Ni, korozivzdorné oceli 

Oceli s austenitickou strukturou tzv. plně austenitické oceli  se vyskytují ve stabilním stavu 

pouze pokud jsou vysoce legované. Legují se prvky, které podporují růst austenitického zrna a 

to např. Ni, C a N. Vyšší pevnost oceli zajistí legování intersticiálním dusíkem. Vysokou 

odolnosti proti korozi materiálu zajistí legování chromem, molybdenem a dusíkem o vysokém 

obsahu.  

Mají velmi dobré mechanické vlastnosti jako například vysokou houževnatost od nízkých 

teplot až po teploty žáropevnosti, vysokou pevnost v tahu i při nízkých teplotách, nízkou mez 

kluzu. Tepelně se upravují rozpouštěcím žíháním v rozmezí teplot od 1 000 °C až 1 200 °C. 

Austenitické oceli mají velmi dobrou odolnost vůči korozi a používají se jako antikorozní 

výstelky tlakových nádob na základní nízkolegovaný materiál a pro výrobu velké částí 

zařízení pro primární okruh. [2, 4, 5] 
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2 Mezikrystalová koroze austenitických ocelí  

2.1 Úvod k mezikrystalové korozi 

Mezikrystalová koroze je druh koroze, který nepůsobí na povrchu materiálu, ale za určitých 

podmínek se vytváří mezi zrny matrice. Velké nebezpečí mezikrystalové koroze spočívá 

právě ve výše zmiňovaném vzniku koroze mezi zrny oceli a nikoli na povrchu tím pádem je 

složitější korozní napadení materiálu zpozorovat. S nebezpečím vzniku mezikrystalové 

koroze lze kalkulovat již při volbě vhodného typu materiálu pro požadované účely, počítáme-

li s tepelným ovlivněním korozivzdorného materiálu nebo vystavení materiálu náročným 

chemickým podmínkám. 

Výskyt mezikrystalové koroze u austenitických ocelí je nejčastěji u těch ocelí, které byly 

tepelně ovlivněny a to například svařováním, tepelným zpracováním nebo jsou používané 

v agresivním chemickém prostředí. [6, 7] 

Volíme-li materiál pro použití na zařízení v jaderné energetice, musíme počítat s prostředím 

kde je materiál používán za zvýšených tlaků (1500 až 2500 MPa), za zvýšených teplot (od 

250 °C) nebo je vystaven působení různých medií (např.: voda, borová voda apod.). Na 

odolnost vůči mezikrystalové korozi má vliv spousta faktorů např.: chemické složení oceli, 

velikost zrna ve struktuře, mezikrystalové korozní praskání a také záření radiačního 

charakteru. [6, 8]  

2.1.1 Vliv zásadních prvků v austenitických ocelích 

Chemické složení korozivzdorné oceli má vliv na její strukturu a tím i ovlivňuje vlastnosti 

oceli. Především přísady jako dusík, mangan nebo nikl mají za následek stabilizaci 

austenitické matrice za normálních po případě nižších teplot. Různý poměr přísad 

v austenitické oceli ovlivňuje například celkovou odolnost vůči korozi (Cr, Ni, Mo, Cu, Si), 

odolnost vůči mezikrystalové korozi (Ti, Nb), odolnost proti praskavosti svarů (Mn) apod. 

Jednotlivé poměry doprovodných prvků v korozivzdorných austenitických ocelích jsou 

uvedeny v normě ČSN EN 10088-1, tab. 4. [5, 7] 

Uhlík 

Tento prvek je nedílnou součástí všech ocelí. U austenitických korozivzdorných ocelí se 

pohybuje maximální obsah uhlíku v rozsahu od 0,02 do 1,2 hm. %. Zvyšuje pevnostní 

vlastnosti materiálu, zlepšuje prokalitelnost a je považován za vysoce austenitotvorný prvek 
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avšak také za hlavní příčinu vzniku mezikrystalické koroze a proto se jeho obsah u 

austenitických ocelí snižuje na minimum. Je žádoucí, aby se jeho obsah snížil pod 0,30 hmot. 

% v ideálním případě pod 0,20 hmot. %. Při provozu zařízení dlouhodobě za vysokých teplot 

může uhlík a dusík v oceli způsobovat teplotní stárnutí s čímž je třeba počítat.   

Dusík 

Dusík je stejně jakou uhlík austenitotvorný prvek a vyskytuje se v rozsahudo 0,25 hm %.  

Zvyšuje pevnostní charakteristiky tím, že jako intersiciální prvek omezuje pohyb dislokací 

v matrici a také zvyšuje odolnost vůči důlkové korozi. Díky vlastnosti dusíku stabilizovat 

austenit je možné jím nahradit mnohem nákladnější nikl.  

Chrom 

Chrom spolu s niklem je zásadním legujícím prvkem v austenitických korozivzdorných ocelí 

kdy zajišťuje odolnost proti oxidaci za vyšších teplot. Podmínkou pro to aby ocel vykazovala 

odolnost vůči koroznímu napadení je minimální obsah chromu v tuhém roztoku 10,5 hm. %. 

Obsah chromu v austenitické korozivzdorné oceli se pohybuje od 16,0 do 28,0 hm. %. Chrom 

má sklony se vázat na uhlík a tvořit karbidy chromu.  

Nikl 

Nikl je další austenitotvorný prvek a je spolu s chromem velmi důležitým prvkem 

v korozivzdorných ocelích. Podle množství těchto prvků v oceli je můžeme dělit na chromové 

oceli (feritické oceli) nebo chrom-niklové oceli (austenitické oceli). V austenitických 

korozivzdorných ocelích se jeho obsah pohybuje od 3,5 hm % až do 35 hm%.  

Molybden 

Molybden zvyšuje korozivzdornost proti důlkové a mezikrystalové korozi. Legované oceli 

více jak 2,0 hm % molybdenu jsou známy pod názvem „chrom-nikl-molybdenové“ oceli nebo 

také jako „kyselinovzdorné“ oceli vhledem k vlivu molybdenu na zvýšenou odolnost proti 

korozi v agresivním prostředí kyseliny siřičité. Také zaručuje dobrou odolnosti proti kyslíku 

ve svařované oblasti.   

Titan a niob 

Legující prvky titanu a niobu se v austenitické oceli přidávají k zajištění stabilizace oceli při 

tepelném zpracování nebo svařování kdy může dojít k precipitaci karbidů chromu a tím 
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snížení korozní odolnosti oceli. Jejich obsah v oceli se pohybuje u titanu do 0,60 hm. % u 

vybraných ocelí a u niobu až do 30 hm. %. Obsah přidaných prvků se odvíjí od obsahu 

uhlíku, kdy se oceli stabilizují Ti 5 x obsah C a až Nb 10 x obsah C.  

 [5, 9, 10] 

2.1.2 Velikost zrna  

Většinou lze říci, že rostoucí velikost zrna má vliv na rostoucí zcitlivění oceli k MKK a to 

hlavně z důvodu snadnějšího vyváření síťoví karbidů. Naopak k tomuto tvrzení je použití 

korozivzdorných ocelí v kyselině dusičné kdy se rychleji rozpadávají jemnozrnné struktury 

oproti hrubozrnným. Zhrubnutí zrna můžu způsobit prodlužování doby ohřevu nebo přehřátí 

oceli po tepelném zpracování. Na obr. 1 je znázorněna mezikrystalová koroze.  

Obr. 1 - Mezikrystalová koroze 

2.1.3 Mezikrystalové korozní praskání 

K tomuto praskání jsou za zvýšených teplot velmi náchylné chromniklové austenitické oceli 

zvlášť v jaderné energetice nebo chloridovém prostředí. Mezikorozní praskání vzniká 

v souvislosti s mezikrystalovou korozí, působením mechanického zatížení, zvýšených teplot a 

v korozním prostředí. Dojde-li ke snížení citlivosti oceli k MKK současně se sníží 

pravděpodobnost výskytu mezikrystalového korozního praskání. Porušení materiálu se šíří 

trhlinami a ty mohou vést až k prasknutí zařízení. Tyto trhliny se mohou šířit po hranicích zrn 

nebo přes zrna a bývají způsobeny narušením pasivní vrstvy materiálu.  

2.1.4 Radioaktivní záření 

Radioaktivní záření ovlivňuje oxidačně redukční vlastnosti prostředí a tím může mít vliv na 

vznik mezikrystalové koroze. Radioaktivní záření vyvolává tvorbu vodíku a peroxidu vodíku 

za přítomnosti vzduchu a to může mít dopad na tvorbu koroze.  Výskyt mezikrystalové koroze 
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způsobené zářením je pozorován zejména u palivových článků, které mají povlak 

z austenitických chromniklových ocelí.  

2.2 Mechanismus vzniku MKK 

Obecně se má zcitlivění korozivzdorných ocelí dva nejčastější důvody. První a častějším 

důvodem náchylnosti korozivzdorných ocelí k mezikrystalové korozi je vznik nových fází na 

hranicích zrn zejména precipitátů karbidů nebo nitridů během tepelného ovlivnění materiálu. 

Vylučování karbidů nebo nitridů na hranicích zrn je závislé na rozpustnosti uhlíku nebo 

dusíku v austenitické matrici při určité teplotě.  

Mezikrystalová koroze se může vyskytnout po tepelném zpracování materiálu nad 400 °C a 

při delších časech výdrže na teplotě. Nejkritičtější pro zcitlivění materiálu k mezikrystalové 

korozi je tepelné zpracování při teplotách v rozsahu 500 do 850 °C nebo pomalé ochlazování 

z teplot nad 1 000 °C. Pokud zahříváme, nebo pomalu ochlazujeme přesycený tuhý roztok 

uhlíkem, začnou se na hranicích zrn vylučovat karbidy nebo nitridy. Rozpustnost uhlíku a 

dusíku v austenitu klesá s klesající teplotou. Při rychlém ochlazení lze prvky v tuhém roztoku 

zachovat. Korozivzdorná ocel s obsahem uhlíku nižším jak 0,03 % C a vyšším obsahem 

dusíku nad 0,25 % N je náchylnější k vylučování nitridů chromu a zcitlivění oceli 

k mezikrystalové korozi.  

S dobou ohřevu a teplotou nesouvisí pouze podmínky pro vznik mezikrystalové koroze, ale 

také její rychlost. Rychlost mezikrystalové koroze se zvyšuje s klesající teplotou ohřevu a její 

maximum se nachází při delších časech ohřevu.  Během tohoto procesu lze pozorovat dva 

děje závislé na teplotě při čemž jeden děj vyvolává citlivost k mezikrystalové korozi a druhý 

ji potlačuje. Z uvedeného grafu na obr. 2 lze z tzv. C-křivky (Rollasonova křivka) názorně 

vyčíst zcitlivění k mezikrystalové korozi v závislosti na teplotě, času a na obsahu uhlíku pro 

ocel FeCr18Ni10. 
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Obr. 2 - C-křivka oceli FeCr18Ni10 (AISI 304L) [17] 

Čím je obsah uhlíku v oceli nižší, tím se posouvá C-křivka k vyšším časům a nižším teplotám. 

Nad teplotou                            dochází k vylučování karbidů chromu a nitridů chromu, 

ale ještě nedochází ke zcitlivění. Teploty                           určují hranici, kdy začíná 

docházet ke zcitlivění materiálu k mezikrystalové korozi. Časy                     

           určují minimální kritický čas pro vyvolání citlivosti.  Pod teplotou                 

         není již materiál náchylný k mezikrystalové korozi.  Zcitlivění oceli k mezikrystalové 

korozi lze zjisti výpočtem ze vztahu (1), pokud hodnota     dochází ke zcitlivění.  

   
  

    

  
  

             (1) 

   – teplota odolnosti proti zcitlivění 

   - teplota při níž se začíná objevovat zcitlivění  

     - minimální doba setrvání na teplotě pro vznik zcitlivění 

   – časový úsek pro teplotní rozmezí    (mezi teplotami        ) 

Pro známou C-křivku oceli můžeme vypočítat kritickou lineární rychlost ochlazování ze 

vzorce (2), která je důležitá pro zpracování oceli tak abychom se vyhnuli zcitlivění oceli.  

      
 

    

  
  

             (2) 
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Druhou méně častou příčinou mezikrystalové koroze u austenitických ocelí je vznik sigma 

fáze. Sigma fáze je závislá na složení oceli a tepelném zpracování v rozsahu teplot  600 - 

900°C. Výskyt této fáze je pozorován častěji u austeniticko-feritických ocelí než u čistě 

austenitických ocelí a souvisí s množstvím feritu v matrici. Častěji se objevuje u litých 

austenitických ocelí než u tvářených za tepla nebo u austenitických ocelí, které přijdou do 

styku s roztoky kyseliny dusičné a dalšími vysoce oxidačními roztoky. Jde především o oceli 

obsahující molybden jako typ 316 nebo 317 a stabilizované korozivzdorné oceli typu 321 

nebo 347. [11] Sigma fáze má vysoký obsah chromu, takže pokud nedojde k vylučování 

karbidů nebo změnám v jejím okolí, neztrácí schopnost pasivace a tím odolnost vůči korozi. 

Je však křehká a mimo výjimečné případy nežádoucí. [6] 

Mezikrystalová koroze austenitických zejména oceli typu 316 ocelí může nastat i za jiných 

než výše uvedených podmínek. Ke dochází, jsou-li některé vystaveny silně oxidačním 

roztokům například kyselině dusičné, která obsahuje iont     . Tyto ionty jsou prezentovány 

jako důvody vzniku koroze těchto ocelí. [11] 

2.3 Teorie vzniku mezikrystalové koroze  

Vysvětlení příčiny sklonu korozivzdorných ocelí působením karbidotvorných nebo 

nitridotvorných precipitátu již nejsou tolik jednotná jako její vysvětlení vzniku sklonu k 

MKK. Vyvolání koroze těmito precipitáty lze zdůvodnit třemi hlavními teoriemi, které se 

v této problematice uplatňují – teorie ochuzení, teorie pnutí a teorie mikročlánku.  

2.3.1 Teorie ochuzení 

Teorie ochuzení hranic zrn o chrom se považuje za nejzásadnější.  Intersticiálně rozpuštěný 

uhlík nebo dusík v tuhém roztoku difunduje rychleji než chrom. Uhlík (nebo dusík), který 

tvoří karbidy, difunduje z vnitřní části zrna na jejich hranice, čímž poklesne obsah chromu 

uvnitř zrna, matriál ztrácí pasivační schopnost a urychluje se postup koroze. Pokles obsahu 

chromu v matrici, který vyprecipituje v podobě karbidů nebo nitridů na hranice zrn může 

klesnout pod kritickou hodnotu 12 % Cr a dosáhnout až na 6,5 % Cr. Takto vyprecipitované 

karbidy nebo nitridy tvoří při nahranních zrn síť karbidů (nitridů).  

2.3.2 Teorie pnutí 

Při vylučování a růstu nové fáze v matrici během tepelného zpracování se ve struktuře 

objevují velké energetické rozdíly a na těchto místech vznikají vnitřní pnutí. Dochází tím 

k rozdílům v potenciálech na hranicích zrna a jejich špatné pasivaci. Vnitřní pnutí se objevuje 

i při ochlazení po rozpouštěcím žíhání na normální teplotu. Teorie pnutí se uplatňuje spíše u 
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mezikrystalové koroze feritických ocelí, ale může mít následek i zcitlivění austenitické 

stabilizované oceli po žíhání kdy na hranicích zrn precipitují karbidy titanu.   

2.3.3 Teorie mikročlánků 

V případě, že nebyla mezikrystalová koroze vysvětlena ani jednou z výše uvedených teorií 

může její vnik objasnit teorie mikročlánku. Teorie mikročlánku, kdy jde v principu o  

předpoklad, že méně ušlechtilý základní kov působí jako anoda a ušlechtilejší karbid jako 

katoda a tvoří místní článek, je považována za příliš nepravděpodobnou a nebyla potvrzena. 

 [6] 

2.4 Zvýšení odolnosti austenitických oceli vůči mezikrystalové korozi  

Nestabilizované austenitické oceli s vyšším obsahem uhlíku do 0,08 hm%  jsou náchylnější 

při tepelném zpracování ke vzniku mezikrystalové koroze. Z toho vyplývá, že lze odolnost 

vůči mezikrystalové korozi zvýšit stabilizací oceli, dosažením co nejnižších hodnot obsahu % 

C v oceli nebo vhodnou volbou tepelného zpracování.  

2.4.1 Stabilizace uhlíku Ti, Nb, Ta 

Stabilizace uhlíku přidáním legujících prvků nejčastěji titanu, niobu nebo tantalu je nejčastější 

způsob snižování citlivosti oceli k mezikrystalové korozi. Princip spočívá ve schopnosti 

vázání těchto prvků na uhlík a tvorbě speciálních karbidů díky vyšší afinitě k uhlíku. 

Vytvořením těchto karbidů se zamezí vytvoření karbidů chromu. V postatě snižují rozpustnost 

uhlíku v tuhém roztoku. Dostatečná stabilizace se zajistí správným poměrem legujících prvků 

vůči uhlíku. Obsah legujících prvků se většinou pohybuje u Ti jako pěti násobek, u Nb 

desetinásobek a u Ta patnáctinásobek % C. S vyšší stabilizací oceli získáme i vyšší odolnost 

vůči mezikrytalové korozi. Stabilizované oceli jsou odolné vůči mezikrystalové korozi i po 

svařování a není je nutné žíhat ovšem jsou náchylné k nožové korozi.  

2.4.2 Snížení obsahu uhlíku v oceli 

Obsah uhlíku v korozivzdorných ocelích má zásadní vliv na odolnost proti mezikrystalové 

korozi. Je-li možné snížit obsah uhlíku v oceli na minimum, sníží se tím také předpoklad ke 

vzniku mezikrystalové koroze. Nejlepší odolnost vykazují austenitické oceli s obsahem uhlíku 

pod 0,02 % a využívají se v prostředí, kde jsou dlouhodobě vystaveny zvýšeným teplotám od 

300 do 400 °C. Oduhličení probíhá ve vakuu a lze dosáhnout velmi nízkých hodnost uhlíku až 

0,007 %.  
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2.4.3 Tepelné zpracování 

Zamezení vzniku mezikrystalové koroze lze ovlivnit vhodným tepelným zpracováním. To se 

volí v závislosti na tvaru, velikosti a jakosti výrobku.  

U austenitických ocelí se využívá rozpouštěcí žíhání s následným rychlým ochlazením. Volba 

tohoto tepelného zpracování omezí i vznik nožové koroze po svařování. Cílem rozpouštěcího 

žíhání v rozmezí teplot od 1 040 do 1 080 °C je dosáhnout homogenní austenitické struktury a 

úplného rozpuštění karbidů chromu. Teploty žíhání se upravují podle obsahu % C v oceli. 

Čím je v oceli nižší obsah uhlíku, tím se teplota žíhání snižuje. U ocelí s obsahem % C se 

teplota pohybuje na 950 °C.  

Stabilizační žíhání se využívá u stabilizovaných i nestabilizovaných ocelí a vede k zmenšení 

citlivosti k mezikrystalové korozi díky zamezení vylučovaní karbidů chromu v kritické 

oblasti. Žíhání probíhá v rozmezí teplot od 850 do 900 °C po dobu výdrže od 2 do 4 hodin. 

Zvyšuje odolnost oceli po svařování proti MKK. 

 [6] 
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3 Korozivzdorná ocel AISI 316L  

Jedná se o nestabilizovanou chrom – nikl – molybdenovou ocel s čistě austenitickou matricí. 

Je velmi odolná vůči korozi a mezikrystalové korozi a to i bez stabilizace Ti.  

3.1 Označení a chemické složení 

 V tabulce I. je uveden přehled vybraných ocelí typu AISI 316. Z tabulky lze vyčíst diference 

mezi jednotlivými typy ocelí především v obsahu uhlíku nebo přidaného stabilizačního prvku 

titanu u oceli 316Ti .  

Tab. I. - Složení vybraných ocelí typu 316  

 

Ocel AISI 316L  má oproti oceli AISI 316 snížený obsahu uhlíku pod 0,03 hm %, který 

zlepšuje řeznou obrobitelnost a svařitelnost materiálu. Molybden obecně u tohoto typu oceli 

zajistí ještě vyšší odolnosti vůči korozi, která je u oceli 316 a 316L bez většího rozdílu. U 

oceli 1.4435 k dalšímu zlepšení odolnosti přispívá vyšší obsah legujících prvků Cr-Ni-Mo. 

[12] 

3.2 Vlastnosti AISI 316L 

Je to ocel nemagnetická s velmi dobrou houževnatostí a tažností, ale s nižší hodnotou mezi 

kluzu viz. tabulka II. Z tabulky lez vyčíst, že díky sníženému obsahu uhlíku má oproti ocelím 

typu 316 s obsahem uhlíku nad 0,03 nižší pevnost v tahu a nižší mez kluzu.  

Tab. II. - Mechanické vlastnosti oceli typu 316 [12] 

 

Rockwell 

(HR B) max

Brinell (HB) 

max

316 515 205 40 95 217

316H 515 205 40 95 217

316Ti 515 205 40 95 217

316L 485 170 40 95 217

Označení 

typu

Pevnost v tahu 

(MPa) min

Mez kluzu 

Rp 0,2 (MPa) 

min

Tažnost (%) 

min

Tvrdost

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 - 0,08 - 1,00 - 2,00 - 0,045 - 0,030 - 0,11 16,50 18,50 2,00 2,50 10,00 13,00 - -

1.4436 X5CrMiNo 17-13-3 - 0,05 - 1,00 - 2,00 - 0,045 - 0,030 - 0,11 16,50 18,50 2,50 3,00 10,5 13,0 - -

316Ti 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 - 0,08 - 1,00 - 2,00 - 0,045 - 0,030 - 0,11 16,50 18,50 2,00 2,50 10,50 13,50

316H 1.4919 X6CrNiMo 17-13 0,04 0,10 - 0,75 - 2,00 - 0,045 - 0,030 - 0,11 16,00 18,00 2,00 3,00 10,00 14,00 - -

1.4404 X2CrNiMo 17-12-2 - 0,03 - 1,00 - 2,00 - 0,045 - 0,030 - 0,11 16,50 18,50 2,00 2,50 10,00 13,00 - -

1.4432 X2CrNiMo 17-13-3 - 0,03 - 1,00 - 2,00 - 0,045 - 0,015 - 0,11 16,50 18,50 2,50 3,00 10,5 13,0 -

1.4435 X2CrNiMo 18-14-3 - 0,03 - 0,75 - 2,00 - 0,040 - 0,030 - 0,11 17,00 19,00 2,50 3,00 12,5 15,00 - -

S Cr

Chemické složení dle EN 10088 v %

316L

Mn N

5 x C až 0,70

AISI EN DIN

316

Mo Ni Ti

Označení ocelí

C Si P
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Velice dobré mechanické vlastnosti vykazuje při tváření tažením, ohýbáním nebo lisování. Při 

tváření za studena má sklony ke zpevňování. Jak již bylo zmíněno, vykazuje výbornou 

odolnost vůči korozi a mezikrystalové korozi i za vyšších teplot, nebo v agresivním prostředí 

avšak roztocích chlóru má mírné sklony k důlkové korozi.  

Vzhledem k odolnosti 316L vůči precipitaci karbidů je tato ocel vhodná pro použití 

v provozních podmínkách o vysokých teplotách v rozsahu od 425 - 860 °C, které se vyskytují 

také v jaderné energetice.  

AISI 316L má výbornou svařitelnost všemi standardními metodami a to i bez přídavných 

materiálů. Oproti oceli 316 nevyžaduje ocel 316L po svařování následného žíhání, které 

zabezpečuje maximální odolnost vůči mezikrystalové korozi u oceli 316 [12, 13] 

3.3 Uplatnění AISI 316L 

Tento materiál je využíván pro výrobu zařízení v energetice, chemickém průmyslu, 

petrochemii, potravinářském průmyslu a prostředí kde proudí chemické kapaliny.  

V chemickém průmyslu je pro svou odolnost vůči agresivnímu chemickému prostředí 

označována jako kyselinovzdorná ocel. Odolává například těmto kyselinám: kyselina 

mravenčí, octová, sírová nebo fosforečná. Používá se pro výrobu tlakových nádob, potrubních 

tras, nádrží apod. [12, 14] 

Využití najde v klasické i jaderné energetice. Ocel typu 316 je zařazena do seznamu materiálů 

vhodných pro použití na strojně-technologická zařízení a potrubí jaderných elektráren typu 

VVER. [1] Používá se k výrobě tlakových nádob, potrubních rozvodů, armatur, potrubí pro 

výrobu páry, jako výstelka tlakových nádob reaktorů, tepelných výměníků, laboratorních 

zařízení. [2] 

Kromě výše uvedených oblastí použití se používá pro výrobu šperků, hodinek, chirurgických 

nástrojů a pro výrobu damaškové oceli (damasteel). V této oblasti uplatnění je známa pod 

pojmem chirurgická ocel. Díky hypoalergenním vlastnostem, barevné stálosti, odolnosti vůči 

oxidaci, otěru vzdornosti a cenové dostupnosti je 316L nejčastěji používaná ocel. [15] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Jednou z nezávažnějších příčin mezikrystalického praskání austenitických korozivzdorných 

ocelí je mezikrystalická koroze. Toto je samozřejmě nežádoucí jev nejen u materiálů 

použitých v jaderné energetice. Mezikrystalická koroze je indikátorem mechanického 

porušení, které se šíří po hranicích zrn materiálu. Vznik mezikrystalické koroze způsobuje 

nejčastěji precipitace karbidů       a ochuzení matrice o chrom. Mechanismus precipitace 

karbidů je popsán v části 2. Mezikrystalová koroze austenitických ocelí této bakalářské práce. 

K tomuto jevu dochází nejčastěji při tepelném zpracování v rozmezí teplot 500 - 800°C.  

Metodou leptání v kyselině šťavelové lze efektivně určit rozmezí zcitlivění austenitických 

ocelí k mezikrystalové korozi po tepelném zpracování. [16] 

4.1 Studované vzorky  

K hodnocení studia zcitlivění materiálu k mezikystalové korozi byla použita sada vzorků 

z austenitické korozivzdorné oceli typu AISI 316L (DIN 1.4404).  Zkušební vzorky byly 

odebrány z 1/3 materiálu vyválcovaného na rozměr 100 x 100 x 250 mm. Chemické složení a 

mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce III. a IV. 

Vzorky byly tepelně zpracovány rozpouštěcím žíháním o teplotě 1050 °C, výdrži 2h a 

následným ochlazením do vody. Dále byly tepelně zpracovány žíháním při různých teplotách 

a různých časových intervalech a chlazeny na vzduchu. Hodnoty jsou uvedeny v tab. V.  

Tab. III. - Chemické složení oceli 316L 

  

Tab. IV. - Mechanické vlastnosti typu 316L 

 

 

AISI EN DIN C Si Mn P S N Cr Mo Ni

316L 1.4404 X2CrNiMo 17-12-2 0,018 0,51  1,67  0,02  0,0006  0,065 16,6 2,07 11,2

Označení oceli Chemické složení hm. %

Veličina Hodnota

Rm [MPa] 520 - 680

Rp0,2 [N/mm2] 220

A min [%] 40

Žíhací teplota 1000 - 1100

Mechanické vlastnosti typu 316L
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4.2 Příprava vzorků pro metalografickou mikroskopii a postup 

Vzorky byly studovány za použití světelného mikroskopu. Pro přehledné informace je 

důležitá příprava vzorků před samotným pozorováním a vyhodnocováním tak aby nedošlo ke 

změně struktury vzorku.  

4.2.1 Dělení vzorků 

Při oddělování vzorků je důležité, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění materiálu, což by mohlo 

mít za následek nežádoucí změnu nebo zkreslení skutečné struktury. Vhodnou velikost vzorku 

volíme přiměřeně v závislosti na možnostech mikroskopu a manipulovatelnosti při přípravě. 

Je důležité vzít na vědomí například zpracování materiálu a tím i správně oddělit vzorek, tak 

aby byl co nejvíce vypovídající. Jako příklad můžeme uvést požadavek na pozorování tepelně 

ovlivněné oblasti základního materiálu po svařování. Vzorek oddělíme kolmo na svar, aby byl 

vypovídající.  

Vzorky je nutné jednoznačně označit tak aby bylo značení trvalé i po dalších operacích. Značí 

se popisovačem, vyražením značky nebo na zalévací hmotu po zatuhnutí.  

Pro pohodlnější a bezpečnější manipulaci je vhodná volba preparace vzorků zejména u 

malých rozměrů. Vzorky se zalijí do zalévací hmoty a nechají se ve formě vytvrdit. Zalévá se 

za studena nebo za tepla. 

V tomto případě byly vzorky připraveny do požadovaného tvaru a velikosti a nebylo potřeba 

je dělit a preparovat.  

4.2.2 Broušení vzorků 

Broušením vzorku se dosáhne minimalizování nerovností na povrchu. Při mechanickém i 

ručním broušení se používá brusných papíru s různou zrnitostí počínaje tou nižší. Číslo 

brusného papíru nám udává hrubost tj. počet zrn na cm
2
. Čím je číslo vyšší, tím klesá drsnost 

brusného papíru a zvyšuje se jemnost výbrusu. K broušení se většinou používají SiC nebo 

      brusné papíry se zrnitostí 60 až 2400 zrn/cm
2
 

Při broušení může na povrchu vzniknout Beilbyho vrstva nebo také nazvývaná B-vrstva,  

která je znázorněna na obrázku 3. B-vrstva je definována jako souvislá deformačně zpevněná 

vrstva tvářeného kovu, která ovlivňuje původní strukturu a znemožňuje její studium. Závisí na 

teplotě materiálu při broušení a lze eliminovat dostatečným chlazením při broušení. Pokud se 

na materiálu vyskytne lze ji odstranit vhodným broušením nebo opakovaným leštěním a 

leptáním.  
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Obr. 3 - Beilbyho vrstva [17] 

Vzorky byly broušeny ručně na dvou brusných papírech s jemností 1 000 zrn/cm
2
 a 1 200 

 zrn/cm
2
. Při broušení na brusném papíru 1000 byl vzorek broušen jedním směrem. Následně, 

po omytí vodou, aby nedošlo k znehodnocení jemnějšího brusného papíru, byl pootočen o 90° 

a broušen na jemnějším brusném papíru 1200. Následovalo opláchnutí vodou, lihem a 

vysušení vzorku. Beilbyho vrstva nebyla zaznamenána, z čehož můžeme soudit správně 

zvolený postup broušení.  

4.2.3 Leštění vzorků 

Leštěním dosáhneme odstranění povrchové drsnosti materiálu. Úbytek materiálu oproti 

broušení je minimální. Používá se mechanické leštění na diamantových pastách, oxidu 

hlinitém (hlinka) nebo elektrolytické leštění.  I zde při mechanickém leštění se může 

vyskytnout nežádoucí Bilbyho vrstva, která se ze vzorku odstraní opakovaným leštěním a 

leptáním.  

Vzorky byly leštěny mechanicky. K leštění se použil jako leštidlo roztok destilované vody a 

oxidu hlinitého  (hlinka). Vzorek se leštil na potahové tkanině krouživými pohyby v opačném 

směru rotace kotouče. První leštění vzorků bylo nedostatečné a povrch byl nekvalitní 

z důvodu krátké doby leštění cca 45 s. Proto bylo leštění opakováno a doba leštění byla 

prodloužena na přibližně 2 minuty, kdy bylo dosaženo požadovaného stavu povrchu vzorku 

připomínající zrcadlo bez zjevných rýh na povrchu materiálu.  

4.2.4 Elektrolytické leptání v kyselině šťavelové 

K vystoupení struktury studovaného materiálu slouží leptání. K leptání se používá několik 

metod, které se volí dle požadavků na studium struktury určitého typu materiálu. 

 

Metody leptání: 
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- Chemické leptání  

- Leptání na hranice zrn 

- Plošné leptání 

- Selektivní leptání 

- Tepelné leptání 

- Elektrolytické leptání 

K naleptání vzorků byla použita metoda elektrolytického leptání, která je velmi často 

používána u korozivzdorných ocelí. Její princip spočívá v anodickém rozpouštění vzorku 

v elektrolytu při průchodu elektrického proudu. Během průchodu elektrického proudu vzniká 

vrstva reakčního produktu, která na základě rozdílné tloušťky reguluje s protékajícím 

proudem a vytváří nerovnoměrnou proudovou hustotu na povrchu. Části vzorku jako hranice 

zrn, fáze odolávají méně elektrochemickému leptání a tím vystoupí.  Vzorek se leptal v 10% 

kyselině šťavelové po dobu 45 s.  

[18, 19, 20] 

4.3 Vyhodnocení vzorků 

Vzorky byly vyhodnocovány mikroskopicky pomocí optického světelného mikroskopu pod 

zvětšením 100 x a 500 x. U tří vybraných vzorků č. J40, J50 a J71 byla pořízena  

fotodokumentace struktury, která je zobrazena na obr. 5, 6 a 7.  

Pokud byla na vzorku pozorována čistá linie hranice zrna, bylo konstatováno, že vzorek nebyl 

napaden mezikrystralickou korozi. Jako částečně napadené vzorky mezikrystalovou korozí 

byly ty, jejíž hranice zrna měly čistou a jasnou linii, ale také již bylo možno pozorovat na 

hranicích zrn precipitáty karbidů chromu. Karbidy chromu na hranicích zrn lze popsat jako 

diskontinuální nespojitou linii. Pokud hranice zrn byly výrazně viditelné a karbidy chromu 

tvořily na hranicích zrn z velké části nespojitou linii, byl vzorek považován za napadený 

mezikrystalovou korozi. V tab. V. je uveden u jednotlivých vzorků, tepelné zpracování a 

pozorovaná MKK. [16] 
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Tab. V. – Experimentální vzorky  

Označení 

vzorku  

Rozpouštěcí žíhání 

(chlazení vodou) 

Žíhání (chlazeno 

na vzduchu) 

Výskyt 

MMK 

Teplota 

[°C] 

Čas 

[min] 

Teplota  

[°C] 

Čas 

[min] 

Ano / 

Částečně 

/ Ne 

J3 1200 120 1050 30 Ne 

J40 1200 120 1050 60 Ne 

J5 1200 120 950 30 Ne 

J42 1200 120 950 60 Částečně 

J7 1200 120 950 120 Částečně 

J11 1200 120 850 240 Částečně 

J12 1200 120 850 480 Ne 

J21 1200 120 850 960 Ne 

J60 1200 120 800 240 Částečně 

J72 1200 120 750 30 Ano 

J50 1200 120 750 60 Ano 

J22 1200 120 750 60 Ano 

J23 1200 120 750 240 Ano 

J71 1200 120 650 30 Částečně 

J26 1200 120 650 240 Ano 

J70 1200 120 550 30 Ne 

J28 1200 120 550 60 Ne 

J30 1200 120 550 960 Ano 
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Obr. 4 - Výskyt mezikrystalové koroze 
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Obr. 5 - Vzorek č. J40, foto 1, zvětšení 50 x, bez napadení MKK na hranicích zrn 

 

Obr. 6 - Vzorek č. 71, zvětšení 100 x, částečné napadení MKK na hranicích zrn
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Obr. 7 - Vzorek č. J50, zvětšení 50 x, napadené hranice zrn MKK 
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5 ZÁVĚR 

Cílem teoretické části této práce bylo prodiskutovat oceli používané v jadrné energetice. 

Náročné provozní podmínky v tomto odvětví vyžadují vysokou spolehlivost materiálů 

používaných pro výrobu zařízení především z hlediska bezpečnosti. Z velkého rozsahu 

náročných požadavků se tato práce zaměřila na problematiku vzniku mezikrystalové koroze 

austenitických korozivzdorných ocelí. Blíže byly specifikovány vlastnosti a charakteristiky 

s příklady použití pro austenitickou korozivzdornou ocel typu 316L, používanou v jaderné 

energetice. 

Cílem experimentální části bylo metalografickým studiem vzorků zjistit přítomnost 

mezikrystalové koroze.  

Bylo zjištěno, že u hodnoceného vzorku č. J40 (obr. 5) nebyly pozorovány precipitáty karbidů 

na hranicích zrn. Hranice zrn zkoumaného vzorku byly lineární bez zjevného napadení 

mezikrystalovou korozi.  Vzorek č. 71 (obr. 6) již na hranicích vykazoval diskontinuální 

nespojité vyleptání. Hranice zrn byly výraznější a bylo možné pozorovat precipitáty karbidů. 

Tento vzorek byl vyhodnocen jako částečně napadený mezikrystalovou korozi. Vyhodnocení 

částečného napadení mezikrystalovou korozí pod optickým mikroskopem může být 

považováno za subjektivní a pro jednoznačné určení výskytu karbidů na hranicích zrn by bylo 

vhodnější použití řádkovacího mikroskopu. Poslední diskutovaný vzorek č. 50 (obr. 7) 

vykazoval na hranicích zrn výskyt zcitlivění k mezikrystalové korozi v plném rozsahu. 

Hranice zrn byly výrazné a vyleptání bylo nespojité na většině zkoumaného povrchu.   
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