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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá metalurgií výroby manganové austenitické oceli 

legované dusíkem. Konkrétně se jedná o speciální korozivzdornou ocel se zvýšeným 

obsahem dusíku, chromu a manganu, která je určena pro použití v komponentech pro 

jadernou energetiku. Práce je zaměřená na zdokumentování a zhodnocení výroby konkrétní 

oceli tohoto typu. Je v ní zachycen technologický postup výroby od složení vsázky do 

elektrické obloukové pece až po samotné tváření a tepelné zpracování. Z výsledků 

uvedených v této práci vyplývá, že i v podmínkách menší elektroocelárny je možné tento 

typ materiálu zdárně zhotovit. 

Klíčová slova: Korozivzdorná ocel, zvýšený obsah manganu a dusíku, materiál pro jadernou 

energetiku 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with metallurgy of manganese austenitic steel with nitrogen 

alloyed. Specifically, it concerns with a special stainless steel with increased content of 

nitrogen, chromium and manganese, which is intended for use in nuclear power components. 

The work is focused on documenting and evaluating the production of specific steel of this 

type. It describes the technological process of production from batch composition to electric 

arc furnace to forming and heat treatment itself. The results of this work show that even 

under the conditions of a smaller electro-steelworks, this type of material can be made 

successfully. 

 

Key words: Stainless steel, increased manganese and nitrogen, material for nuclear energy 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

M  - prvky vytvářející karbidy 

FCC  - krystalová mřížka plošně středěná 

𝐸𝑆𝐵𝑀  - elektronová zpětnovazebná difrakce 

𝐻𝑉𝐸𝑀  - vysokonapěťová elektronová mikroskopie 

𝐻𝑅𝐸𝑀  - elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením 

𝑉𝐷  - vakuové odplynění 

𝑉𝑂𝐷  - vakuové oduhličení kyslíkem 

𝐺𝑂𝑆𝑇  - soubor norem obhospodařovaných nadnárodní Euroasijskou radou pro 

normalizaci, metrologii a certifikaci 

𝐿𝐷𝑆𝐹  - druh syntetické strusky 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Crekv  - chromový ekvivalent (hm. %) 

Nekv  - niklový ekvivalent (hm. %) 

𝑛𝑁2  - rychlost přenosu dusíku (mol∙m
−2. 𝑠−1) 

𝑘𝑐  - rychlostní konstanta chemické reakce nadusičení (-) 

𝑃𝑁2
𝑏   - parciální tlak dusíku v bublině (Pa) 

𝑃𝑁2
𝑟   - parciální tlak dusíku na mezifázovém rozhraní (Pa) 

𝑘𝐶𝑜  - rychlostní konstanta na nekontaminovaném povrchu železa (-) 

𝑎[𝑂]  - aktivita kyslíku v oceli (ppm) 

𝑎[𝑆]  - aktivita síry v oceli (ppm) 

Re  - Mez kluzu (MPa) 

Rm  - Mez pevnosti (MPa) 

A5  - Tažnost (%) 

Z  - Kontrakce (%) 

KCV  - Vrubová houževnatost (J.cm-2) 
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1 ÚVOD 

Výroba speciálních ocelí pro jadernou energetiku patří k náročným úkolům a výzvám 

oceláren. Jejich výroba má svá úskalí a specifika. Na tyto typy ocelí jsou kladeny zvláštní 

požadavky, které je nutné bez výjimky splnit. Jejich nesplnění by mohlo mít fatální následky, 

pokud by nastala havárie během chodu jaderné elektrárny, mohlo by to mít důsledky na život 

jako takový pro miliony obyvatel naší planety. Stačí si jenom vzpomenout jaký vliv měla a 

vlastně stále má Černobylská katastrofa z roku 1986 na život místních obyvatel i na životy lidí 

ve vzdálených oblastech, které byly vystaveny škodlivým účinkům radiace. Provozování 

jaderné energetiky sebou nese svoje riziko, ale zároveň se jedná o jeden z nejefektivnějších 

zdrojů energie, z nichž může čerpat naše civilizace i proto má vývoj materiálů pro jadernou 

energetiku svůj význam pro každého z nás, ať si to uvědomujeme či ne. 

Práce má za cíl zdokumentovat a vyhodnotit průběh výroby speciální jakostní oceli pro 

jadernou energetiku během provozního experimentu. Zjistit, jaké úskalí mohou během její 

výroby nastat a tak optimalizovat technologii výroby tohoto materiálu v podmínkách 

elektroocelárny ZĎAS a.s.  

Nejprve bude proveden rozbor problematiky vysoce legovaných ocelí, mezi které je 

možné tuto konkrétní ocel zařadit. Bude také popsáno experimentální zařízení, na němž byl 

provozní experiment vykonán. Během samotného popisu a zdokumentování experimentu se 

bude práce zabývat zvolenou technologií během experimentální tavby na zařízení primární a 

sekundární metalurgie. Dále odléváním oceli, přípravou polotovarů pro tváření za tepla, 

ohřevem materiálu před tvářením, tvářením samotným a tepelným zpracováním výkovků. 

V Závěrečné fázi budou uvedeny dosažené výsledky a jejich zhodnocení. 
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2 KOROZIVZDORNÉ VYSOCE LEGOVANÉ OCELI 

Jak již plyne z názvu korozivzdorné oceli, jsou tyto materiály prospěšné především 

z hlediska korozní odolnosti v různých prostředích. Samotný pojem koroze značí chemické 

nebo elektrochemické porušování. Toho je docíleno především kapalnými a plynnými látkami. 

Jedná se o heterogenní reakci kovů, během níž přecházejí v okysličený stav. V širším slova 

smyslu můžeme oxidací kovu nazvat každou reakci, během níž kov ztrácí elektrony [1].  

 

2.1 Vliv jednotlivých legujících prvků na vlastnosti oceli 

Mezi prvky, kterými jsou legovány, případně mikrolegovány, korozivzdorné oceli patří 

dusík, chrom, mangan, nikl, niob, křemík a vanad.  

Mangan se řadí k austenitotvorným prvkům, rovněž zvyšuje rozpustnost uhlíku 

v austenitu. Mangan je prvkem, který je do 20 až 25 hm. % plně rozpustný v železe. Vzhledem 

k vyšší afinitě k síře, než má železo, dochází přidáním manganu ke změně charakteru 

sulfidických vměstků, čímž se snižuje sklon oceli ke křehkosti za tepla. Mangan také snižuje 

tepelnou vodivost a zároveň zvyšuje náchylnost k přehřátí. S rostoucím obsahem manganu 

roste prokalitelnost a zároveň se i prodlužuje doba stability austenitu při ohřevu a chladnutí 

oceli. Oceli s vyšším obsahem manganu jsou poměrně citlivé na zhrubnutí zrna, z toho plyne 

nutnost důsledného dodržování austenitizační teploty během tepelného zpracování. U ocelí 

legovaných manganem je třeba počítat s velkým sklonem k odměšování a malou difúzní 

rychlostí manganu [2], [3], [4]. 

 Při vyšším obsahu manganu po roztavení klesá intenzita uhlíkového varu a zpomaluje 

se odfosfoření. Oxidy manganu se dobře rozpouštějí ve strusce, tu zahušťují jen při vysokých 

obsazích manganu ve vsázce. U výroby vysoce legovaných ocelí je potřebné používat tříděné 

vsázkové suroviny, jelikož je nutné složit vsázku na požadované chemické složení. Lázeň 

s vysokým obsahem manganu není možné běžně dostupnými technologickými postupy vůbec 

odfosfořit [5]. 

Chrom je prvkem, který zvyšuje otěruvzdornost, pevnost a prokalitelnost oceli. S jeho 

vzrůstajícím obsahem roste i pevnost za tepla. U vyššího obsahu chromu vzniká odolnost proti 

tvorbě okují. Jeho nejdůležitější vlastností je jeho schopnost zvyšovat odolnost proti korozi, při 

obsahu chromu nad 12 hm. %. Chrom se řadí k feritotvorným prvkům. S vylučováním karbidů 

chromu klesá tvařitelnost a to zejména ve spodních oblastech tvářecích teplot. Chrom tvoří 

s dusíkem nitridy, pokud je přítomen i uhlík dochází nejčastěji ke vzniku karbonitridů. V tuhém 

roztoku chrom zpevňuje základní strukturu a snižuje rekrystalizační schopnost, především u 

vysoce legovaných austenitických ocelí. Tvařitelnost chromových ocelí je především závislá 

na jejich strukturním stavu. Při tváření ocelí s austenitickou strukturou dochází k postupnému 

poklesu tvařitelnosti s rostoucím obsahem chromu. Vyšší obsahy chromu negativně ovlivňují 

odfosfoření oceli, zároveň se zvyšuje obsah chromu ve strusce [2], [3], [4], [5]. 

Nikl se podobně jako mangan řadí k austenitotvorným prvkům, zároveň je jedním 

z mála prvků vytvářejících se železem tuhé roztoky s neomezenou rozpustností. Jedná se o 
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prvek s velkou afinitou k síře, dochází tak ke vzniku sulfidů NiS a eutektika s nízkou teplotou 

tavení (teplota tání 645 ºC), což vede k lámavosti za červeného žáru. Tento problém je patrný 

především v litém stavu. Během tavení nikl zvyšuje rozpustnost vodíku. Dochází tak ke 

zhoršení makrostruktury a k náchylnosti ke vzniku vloček. Oceli s vyšším obsahem niklu 

vykazují do teplot počínající křehkosti za tepla (1225 až 1250 ºC) poměrně dobré plastické 

vlastnosti. Samotné zkoušky tvařitelnosti vesměs nevypovídají o nepříznivém vlivu niklu na 

tvařitelnost oceli za tepla, přesto je reálná technologická tvařitelnost ocelí s vyšším obsahem 

niklu poměrně výrazně snížena. Nikl je prvkem s velkým sklonem k segregaci během tuhnutí 

oceli, to je nutné vzít v potaz především při odlévání velkých ingotů. Vzhledem k vysoké afinitě 

niklu k síře vznikají v oblastech obohacených o nikl a síru sulfidy a eutektika s nízkým bodem 

tání, které poté způsobují lámavost za červeného žáru. U výroby oceli s vyšším obsahem niklu 

je doporučeno ocel vakuovat a výrazně snížit obsah síry, současně je třeba zajistit nízký obsah 

škodlivých stopových prvků a fosforu. Nikl je prvkem s nižší afinitou ke kyslíku, než má železo, 

proto je možné legovat niklem již do vsázky, jeho koncentrace během oxidace neklesá. Při 

srovnání vlivu niklu s ekvivalentním vlivem dalších přísadových prvků, je ocel legovaná 

niklem při stejných hodnotách pevnosti houževnatější [4], [5], [6]. 

Niob je v tavenině železa částečně rozpustný a rozšiřuje oblast existence feritu. 

Nejčastěji se používá u korozivzdorných ocelí jako stabilizující prvek. Patří mezi prvky 

s největší afinitou k uhlíku, díky tomu tvoří v oceli stabilní karbidy. U konstrukčních ocelí se 

niob používá jako mikrolegující prvek. Mezi standardně užívanými mikrolegujícími prvky má 

právě niob nejsilnější účinek na zjemnění zrna [4], [6]. 

Dusík má poměrně silný austenitotvorný účinek, může tak u chromniklových ocelí 

částečně nahrazovat nikl. Tvoří s řadou prvků nitridy, dochází tak ke zjemnění zrna. Tyto 

nitridy se mohou vylučovat v oblasti tvářecích teplot, čímž mohou zhoršovat podmínky tváření. 

Dusík rozpuštěný v tuhém roztoku zvyšuje tvrdost, ale i přetvárné odpory. Dusík je u 

nelegovaných konstrukčních ocelí považován za nežádoucí prvek, především ve spojitosti se 

stárnutím oceli. Ke zhoršení materiálových vlastností může vést i vznik nitridů při poklesu 

teploty. Nejvýrazněji je tento negativní vliv patrný u tažnosti a vrubové houževnatosti. Dusík 

v oceli také může vést ke vzniku popouštěcí křehkosti. U vysoce legovaných ocelí může být 

dusík použit jako legující přísada [4], [6]. 

 

2.2 Aplikace Schaefflerova diagramu pro rozdělení ocelí dle struktury 

Schaefflerův diagram vyjadřuje vliv chemického složení na strukturu dané oceli 

získanou při rychlém ochlazení z 1050 ºC na pokojovou teplotu. Chemické složení oceli je 

reprezentováno chromovým a niklovým ekvivalentem, přičemž chromový ekvivalent vyjadřuje 

vliv feritotvorných prvků a niklový ekvivalent zase vliv austenitotvorných prvků na výslednou 

strukturu oceli. V diagramu jsou vyznačeny hranice mezi jednotlivými fázemi a přechodné 

oblasti mezi nimi v závislosti právě na chemické složení oceli. Chromový ekvivalent je 

vyjádřen pomocí rovnice 1. Niklový ekvivalent je dán pomocí rovnice 2. Procentové zastoupení 

jednotlivých prvků je udáno v hmotnostních procentech [7]. 

Crekv = (Cr)+2(Si)+1.5(Mo)+5(V)+5.5(Al)+1.75(Nb)+1.5(Ti)+0.75(W)              (1) 
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Niekv = (Ni)+(Co)+0.5(Mn)+0.3(Cu)+25(N)+30(C)                                              (2) 

S využitím Schaefflerova diagramu lze na základě chemického složení predikovat 

výslednou strukturu oceli nebo na základě požadované výsledné struktury oceli stanovit její 

optimální chemické složení. Příklad Schaefflerova diagramu je uveden na obr.1.  

 
                                                               Obr.1  Schaefflerův diagram [7]. 

 

2.3  Typy vysoce legovaných ocelí v závislosti na strukturním složení 

Jak je patrné ze Schaefflerova diagramu je možné rozdělit různé typy ocelí dle jejich 

struktury. Vysoce legované korozivzdorné oceli se člení na feritické, martenzitické, 

austenitické, austeniticko-feritické. Zvláštním typem těchto ocelí jsou pak plně austenitické 

oceli.  

 

2.3.1 Feritické oceli 

Feritické oceli mají poměrně dobrou korozní a žárovou odolnost. Jejich nevýhodou je 

nižší vrubová houževnatost a vysoká vrubová citlivost. Oceli s nízkým obsahem uhlíku (cca do 

0,08 hm. %) dosahují feritické struktury při obsahu chromu pouze nad 17 hm. %. Standardně 

využívané feritické oceli obsahují od 0,1 do hm. 0,2 % uhlíku a od 17 do hm. 30 % chromu. 

Existují také speciální ocelové materiály nazývané superferity, jedná se o čistě feritické 

korozivzdorné oceli se sníženým obsahem uhlíku pod 0,01 hm.  % [5]. 

Během tuhnutí feritických ocelí dochází k vylučování chromového feritu z taveniny, u 

něhož s poklesem teploty již nedochází k další transformaci. Chromový ferit má rozpustnost 

uhlíku pod 0,01 hm. %. Téměř veškerý přítomný uhlík se vylučuje ve formě karbidů, proto 

feritické oceli s vyšším obsahem uhlíku jsou křehké. Tyto slitiny železa se pak využívají jako 
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žáruvzdorné oceli. U korozivzdorných ocelí se obsah chromu pohybuje kolem 17 hm. %, obsah 

uhlíku je požadován nižší než 0,08 hm. % [5]. 

Tepelné zpracování feritických ocelí se běžně neprovádí. Výjimkou je tepelné 

zpracování na odstranění křehkosti. Feritické oceli vykazují pokles houževnatosti v rozmezí 

teplot od 400 do 550 ºC. Je možné hovořit o křehkosti při teplotě 475 ºC, dle teploty, jenž 

křehkost u feritických ocelí nejvýrazněji vyvolává. Následkem toho se feritické korozivzdorné 

oceli nepoužívají na díly, které jsou aplikovány pro práci za teplot od 400 do 600 ºC. Při 

teplotách nad 900 ºC výrazně hrubne zrno. Sklon ke hrubnutí zrna je možné snížit 

stabilizováním těchto ocelí přísadou titanu nebo niobu. Tyto prvky svým současným 

feritotvorným účinkem snižují tendenci ke vzniku křehké dvoufázové martenziticko-feritické 

struktury [5]. 

Jak již bylo zmíněno, u feritických ocelí je požadován nízký obsah uhlíku. Uhlík ve 

slitinách železa s chromem rozšiřuje oblast austenitu k vyššímu obsahu chromu. Dále rozšiřuje 

i dvoufázovou oblast mezi austenitem a feritem. Vyšší obsahy uhlíku způsobují i vznik 

ledeburitických karbidů. Struktura různých chromových ocelí, které jsou označovány jako 

feritické, mají feritickou strukturu do teplot běžného tepelného zpracování žíháním. Při zahřátí 

oceli na 750 až 900 ºC s následným rychlým ochlazením dochází ke vzniku austenitu ve 

struktuře oceli a tyto oceli mají smíšenou strukturu. U takto zpracovaných materiálů se můžeme 

setkat s označením poloferitické oceli. To je také důvodem, proč se feritické oceli běžně tepelně 

nezpracovávají [1]. 

Hlavní výhodou feritických ocelí je zejména úspora molybdenu a niklu, jenž se 

nejvýrazněji podílejí na nákladech při výrobě korozivzdorných ocelí. Použití feritických ocelí 

nachází své uplatnění zejména v aplikacích pro výrobu součástí použitých v energetice. 

Konkrétně se jedná o předehřívače vzduchu, rekuperátory, součásti kotlů a výměníky [5]. 

 

2.3.2 Martenzitické oceli 

Martenzitické korozivzdorné oceli se na základě chemického složení dělí na 

chromniklové a chromové oceli. Oceli chromniklové jsou legované i molybdenem. Struktura 

martenzitických ocelí je tvořena tetragonální prostorově středěnou mřížkou. Tento typ mřížky 

vzniká v důsledku vysokého obsahu chromu již při nízkých rychlostech ochlazování. Obsah 

chromu se pohybuje od 11,5 do 17,0 hm. %. Obsah uhlíku je dán na základě obsahu niklu. U 

ocelí, kde je požadován nízký obsah uhlíku se jeho austenitotvorný účinek nahrazuje právě 

zvýšenou přísadou niklu. Nízký obsah uhlíku může být požadován pro zvýšení svařitelnosti. 

Nikl jako jeden z austenitotvorných prvků snižuje hodnotu chromového ekvivalentu, 

vycházejícího z Schaefflerova diagramu. Austenitotvorné prvky také potlačují vznik delta 

feritu. Větší množství delta feritu je nežádoucí, vzhledem ke klesající vrubové houževnatosti 

materiálu. Tento nepříznivý efekt je však dán na základě rozložení delta feritu v základní 

matrici. Pokles vrubové houževnatosti je nejnižší, pokud se tvoří pouze uzavřené ostrůvky delta 

feritu v základní matrici. Martenzitické oceli s obsahem niklu pod 1 hm. % obsahují za 

pokojové teploty okolo 10 hm. % delta feritu ve struktuře [5], [8]. 
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U prvních typů martenzitických ocelí se obsah niklu pohyboval okolo 1 hm. % a obsah 

uhlíku okolo 0,12 hm. %. S dalším rozvojem se obsah niklu zvýšil na 3,5 až 6,0 hm.  % a obsah 

uhlíku klesl pod 0,06 hm. %. Moderní typy chromniklových martenzitických ocelí vykazují 

vyšší korozní odolnost, houževnatost a zlepšení je patrné i u svařitelnosti těchto typů ocelí. 

Struktura těchto ocelí je tvořena martenzitem a disperzně vyloučeným austenitem. Disperzně 

vyloučený austenit zlepšuje svařitelnost a zvyšuje houževnatost. Výhodou je zvýšení 

houževnatosti i při záporných teplotách. Martenzitické oceli je možné legovat i mědí, potom 

jsou tyto oceli vytvrditelné [5]. 

Oceli s martenzitickou strukturou jsou využitelné díky své vysoké pevnosti při dobré 

svařitelnosti, při stavbě vodních turbín, kompresorů a součástí pracujících v mořské vodě. 

Martenzitické oceli můžeme také nalézt v aplikacích ve zdravotnické technice a potravinářském 

průmyslu. Při vyšším obsahu molybdenu mají tyto oceli vyšší korozní odolnost v mořské vodě, 

proto se používají pro stavbu odsolovacích zařízení. Martenzitické oceli vykazují nižší korozní 

odolnost oproti feritickým a austenitickým ocelím [5]. 

 

2.3.3 Austenitické oceli 

Jedná se o typ oceli, který má austenitickou strukturu za pokojové teploty i při 

záporných teplotách. Tyto oceli neprodělávají fázové přeměny, jsou proto náchylné k růstu zrna 

za vysokých teplot bez možnosti rekrystalizace pomocí tepelného zpracování. U austenitických 

ocelí nedochází vlivem zhrubnutí zrna ke zkřehnutí [1]. 

Austenitické struktury je dosaženo přísadou austenitotvorných prvků. Mezi ně patří 

dusík, mangan, uhlík a zejména nikl. Při dostatečném obsahu těchto prvků klesá teplota 

martenzit start pod pokojovou teplotu, a to i při vysokém obsahu chromu. Standardně se 

v současnosti používá 9 až 12 hm. % niklu při 18 až 20 hm. % chromu. Část niklu se nahrazuje 

dusíkem a manganem. Nikl je deficitním prvkem a je snahou nahradit jeho austenitotvorný 

účinek přísadou dalších austenitotvorných prvků. Přísadou manganu je dosaženo zpevňování 

austenitu během opracování. Manganové austenitické oceli jsou proto hůře obrobitelné. 

Mangan navíc nezvyšuje korozní odolnost, kterou nikl částečně zvyšuje. Mangan však zvyšuje 

odolnost proti praskavosti svarů. S přísadou dusíku dochází k navýšení pevnostních vlastností. 

Takto legované materiály vykazují skvělou korozivzdornost. Zhruba 0,1 hm. % dusíku 

nahrazuje austenitotvorný účinek 3 hm. % niklu. Rozpustnost dusíku je poměrně vyšší než u 

nelegovaných ocelí nebo v čistém železe. To je zapříčiněno vysokým obsahem chromu v oceli 

[5], [1]. 

U austenitických ocelí je při pokojové teplotě rozpustnost uhlíku 0,03 hm. %. Pokud je 

obsah uhlíku vyšší je třeba použít homogenizační žíhání při teplotě kolem 1050 ℃ s následným 

ochlazením ve vodě. Jedná se tak o rozpouštěcí žíhání. Při dostatečně rychlém ochlazení dojde 

k potlačení difúze uhlíku, tím je dosaženo austenitické struktury bez karbidů. To dokonce i u 

ocelí s vyšším obsahem uhlíku, než je rozpustnost uhlíku v austenitu při pokojové teplotě. U 

dlouhodobého ohřevu za teplot od 500 do 950 ℃ vznikají karbidy Cr23C6, které zvyšují 

náchylnost oceli mezikrystalické korozi. To je důvodem, proč nejsou tyto oceli vhodné ke 

svařování, jelikož v tepelně ovlivněné oblasti není zaručena odolnost proti mezikrystalové 
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korozi. V současné době jsou přednostně vyráběny oceli s nízkým obsahem uhlíku pod 0,03 % 

[5]. 

Ve srovnání s feritickými a martenzitickými ocelemi mají austenitické oceli nejvyšší 

korozivzdornost. Jejich nevýhodou však zůstává, že nejsou vhodné do prostředí obsahující 

oxidy síry. Se zvyšující se přísadou niklu však narůstá odolnost vůči plynové a elektrochemické 

korozi. Austenitické oceli vykazují výbornou houževnatost i za záporných teplot a to díky své 

krystalografické mřížce (FCC). Austenitickou struktura chromniklových ocelí je možné vzít do 

souvislosti s nižší pevností, nízkou mezí kluzu, malou tepelnou a elektrickou vodivostí a 

poměrně velkou plasticitou těchto materiálů [5]. 

Velké množství typů austenitických korozivzdorných ocelí je možné rozdělit podle 

obsahu základních slitinových prvků na chromniklové a chrommanganové. Tyto dva základní 

druhy lze dále dělit podle dalších legujících prvků, kterými jsou tyto oceli legované [1], [8]. 

Chromniklové austenitické oceli je možné dále rozdělit na stabilizované a 

nestabilizované. Stabilizované chromniklové austenitické oceli při pomalém ochlazování po 

odlití nebo tváření vykazují výskyt karbidů chromu. Může tak dojít místně k poklesu chromu 

pod 12 hm. %. Materiál pak může vykazovat problém s mezikrystalovou korozí a ztrácí 

schopnost pasivace. Je nutné ocel znovu tepelně zpracovat, aby došlo k obnovení korozní 

odolnosti. Používá se rozpouštěcí žíhání s následným rychlým ochlazením. Ideální teplota 

rozpouštěcího žíhání je závislá na obsahu uhlíku. V praktických podmínkách se teplota 

pohybuje od 1100 do 1150 ºC. Při vyšších teplotách již klesá vrubová houževnatost a dochází 

k hrubnutí zrna. Ochlazení se po výdrži na teplotě provádí ve vodě. Díky dostatečně vysoké 

houževnatosti nebývají problémy s praskáním odlitků a výkovků. Tyto oceli mají při vysoké 

houževnatosti relativně nízkou mez kluzu a pevnost. Nízká mez kluzu může být výhodná, 

pokud se jedná o oceli používané pro hluboké tažení. Austenitické oceli neprodělávají během 

ohřevu transformaci z alfa fáze na fázi gama, proto je možné zvýšit mez kluzu a pevnost pouze 

tvářením zastudena nebo přísadou dusíku. Při legování dusíkem je účinný pouze dusík 

rozpuštěný v austenitu a nikoliv dusík vázaný ve formě nitridů. Obsah dusíku by neměl 

překročit maximální rozpustnost dusíku v austenitu, nerozpuštěný dusík pak může vytvářet 

bubliny. Přísada dusíku dále zvyšuje stabilitu austenitu. Nestabilizované austenitické oceli 

výborně odolávají korozi za běžných podmínek, avšak mají horší odolnost proti korozi pod 

napětím a při působení chloridů. Chloridy místně rozpouštějí pasivační vrstvu. Se vzrůstajícím 

obsahem niklu roste odolnost austenitické oceli proti kyselině sírové a organickým kyselinám 

[8]. 

Stabilizované austenitické chromniklové oceli se legují niobem nebo titanem, aby se 

zabránilo vzniku karbidů M23C6. Po přísadě niobu a titanu dochází k vylučování stabilnějších 

karbidů NbC a TiC. Množství přidávaného titanu je vyšší, než je stechiometrický poměr titanu 

a uhlíku v karbidu TiC. Část titanu je rozpuštěna v základní matrici a v sulfidech. Titan také 

vytváří společně s dusíkem za přítomnosti uhlíku karbonitridy [8]. 

Chromniklové austenitické oceli je také možné vyrábět ve variantě s přísadou 

molybdenu. Molybden zvyšuje odolnost těchto ocelí proti korozi v aktivním i pasivním stavu, 

jelikož se hromadí v ochranné povrchové vrstvě. Dochází také ke zvýšení odolnosti vůči 

chloridovým iontům a kyselině chlorovodíkové. Tohoto zvýšení odolnosti je dosaženo přísadou 
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molybdenu v množství 2 až 4,5 hm. %. Je možné také narazit na chromniklové austenitické 

oceli legované molybdenem a mědí. Měď zvyšuje pasivační schopnost a podporuje tak účinek 

molybdenu. Přísadou mědi dochází také ke zvýšení odolnosti proti kyselině sírové [5], [8]. 

Nikl je drahý prvek, proto je snahou nahradit ho v austenitických ocelích prvkem 

lacinějším. V úvahu připadá mangan, který jako jediný prvek kromě niklu plně otevírá oblast 

gama. Jedná se pak o oceli chrommanganové. Při sníženém obsahu niklu, ale současně za 

vysokého obsahu chromu není možné dosáhnout čistě austenitické struktury. Do 

chrommanganových ocelí se proto přidává dusík. Ten dále rozšiřuje oblast gama. 

Chrommanganové oceli je poté možné rozdělit na dva základní typy. Prvním typem jsou oceli, 

kde je obsah niklu snížen zhruba na polovinu a nahrazen zvýšenou přísadou dusíku a manganu. 

Druhým typem jsou oceli, kde je austenitotvorný účinek niklu plně nahrazen manganem a 

dusíkem [8]. 

Austenitické oceli je možné využít pro výrobu kotelních trubek. Důvodem pro jejich 

použití je jejich vyhovující žáropevnost u teplot nad 600 ℃ a především jejich korozní odolnost 

proti účinkům V2O5. Tato odolnost je asi desetkrát vyšší než u feritických ocelí [6]. 

Zvláštním typem austenitických ocelí jsou plně austenitické oceli. Jak již plyne z názvu, 

tyto oceli mají strukturu tvořenou pouze austenitem. Typickým je pro tyto materiály vysoký 

obsah legujících prvků za současného nízkého obsahu uhlíku. Obsah legujících prvků může 

přesáhnout i 60 hm. %. Tyto oceli jsou poměrně vysoko legované dusíkem a mědí. Výrazný je 

také podíl molybdenu, obsahy molybdenu se mohou dostat až k 7 hm. %. Nikl může být 

zastoupen až 30,5 hm. %. U těchto ocelí dosahují pevnostní charakteristiky vesměs podobných 

hodnot jako u běžných austenitických ocelí, ale tažnost a houževnatost nabývá vyšších hodnot 

[5]. 

 

2.3.4 Austeniticko-feritické (duplexní) oceli 

Austeniticko-feritické oceli mají strukturu tvořenou zhruba stejným podílem austenitu 

a feritu. Tyto oceli mají vysoký obsah chromu, ten se blíží až k 27 hm. %. U duplexních ocelí 

se korozivzdornost ještě navíc zvyšuje přísadou dusíku a molybdenu. Austeniticko-feritická 

struktura se dosahuje při takto vysokém obsahu chromu přísadou niklu až do 8,5 hm. %. 

Duplexní oceli se také vyznačují velmi nízkým obsahem uhlíku. Standardně se obsah uhlíku 

pohybuje pod 0,03 hm. %. Feritotvorný účinek chromu a molybdenu je vykompenzován 

austenitotvorným účinkem dusíku a niklu tak, aby se dosáhlo v Schafflerově diagramu oblasti, 

která odpovídá společné existenci austenitu a feritu. U značek ocelí s nejvyšším obsahem 

molybdenu a chromu je také navýšen obsah niklu. Pokud má být zajištěn požadovaný poměr 

austenitu a feritu ve struktuře, je třeba aby byl zajištěn požadovaný poměr austenitotvorných a 

feritotvorných prvků. Poměrně malá změna chemického složení může být již původcem 

významné změny struktury a tím pádem i užitných vlastností oceli. Podíl feritu však nezávisí 

pouze na chemickém složení oceli, ale i na použitém tepelném zpracování. Duplexní oceli by 

se měly tepelně zpracovávat při teplotách nad 1000 ºC. Zvyšování teploty během zpracování 

obvykle vede ke zvyšování podílu feritu ve struktuře. Slitinové prvky u austeniticko-feritických 
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ocelí nejsou rozděleny mezi oběma fázemi. Obecně platí, že austenitotvorné prvky jsou 

soustředěny v austenitu a feritotvorné prvky ve feritu [5], [1]. 

Za teplot nižších než 1000 ºC může dojít ke strukturním změnám vedoucím ke vzniku 

nových fází. Jedná se o vznik intermediálních fází a karbidů. Tyto fáze vznikají i u 

austenitických ocelí, ale u duplexních ocelí má jejich vznik jiný vliv. Difúzní rychlost prvků ve 

feritu je podstatně vyšší než u austenitu. Precipitační děje a fázové přeměny jsou v důsledku 

rozdílného složení austenitu a feritu soustředěny ve feritu. Ten bude obohacen o chrom a 

molybden, proto bude ferit přednostním místem pro vznik karbidů a intermediálních fází 

obohacených těmito prvky. Feritické oblasti budou místem, kde probíhají strukturní změny. 

Austenit bude těmito změnami nedotčen. Z uvedených důvodů bude taky rychlost vylučování 

nových fází mnohem rychlejší v duplexních ocelích než v ocelích austenitických [1]. 

Karbidy převážně vznikají na hranicích zrn austenitu a feritu za teplot nižších než 1000 

ºC. Tyto karbidy jsou typu M23C6 a jsou bohaté na chrom. Takto vytvořené karbidy nemají 

vzhledem k vysokému obsahu chromu ve feritu natolik škodlivý účinek na tendenci ke vzniku 

mezikrystalové koroze jako austenitické oceli. Duplexní oceli jsou tak dobře odolné vůči 

mezikrystalové korozi [1]. 

Duplexní oceli by měly být před uvedením do praxe tepelně zpracovány rozpouštěcím 

žíháním, aby byly intermediální fáze a karbidy převedeny do tuhého roztoku austenitu a feritu. 

Rozpouštěcí žíhání se musí provádět nad teplotou 1000 ºC., standardně se provádí při 1100 ºC. 

Velkou výhodou austeniticko-feritických ocelí je, že po svařování není nutné podrobit svařenec 

tepelnému zpracování. Duplexní oceli se hodí i pro svařování rozměrných výrobků. Jako 

přídavný materiál se zpravidla používá materiál o stejném chemickém složení. Naopak větší 

problémy činní tváření za tepla, než je tomu u austenitických ocelí. S ohledem na vysokou mez 

kluzu je nutné použití mohutnější tvářecí nástroje [1]. 

Pevnostní charakteristiky duplexních ocelí jsou výrazně lepší než u austenitických ocelí. 

Jejich hodnoty rostou s rostoucím podílem feritu ve struktuře. Po rozpouštěcím žíhání vykazují 

tyto oceli dobrou tažnost, a to navzdory vyšším obsahům feritu. Vrubová houževnatost se však 

snižuje, pokud začne převažovat obsah feritu ve struktuře. Dosažení vhodného poměru 

pevnostních charakteristik a houževnatosti je při obsahu feritu mezi 40 až 50 obj. %. Duplexní 

oceli jsou vůči austenitickým ocelím také lépe obrobitelné. Mezi jejich další přednost patří 

odolnost proti křehkému porušení, jelikož oblasti feritu vytvářejí bariéru šířícím se trhlinám, 

které vznikají v oblastech austenitu. Nedostatkem austeniticko-feritických ocelí je snížená 

strukturní stabilita, jenž omezuje použití těchto ocelí za teplot vyšších než 300 ºC [1], [5]. 
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3 KARBIDY VE VYSOCE LEGOVANÝCH OCELÍCH 

Karbidy mají v ocelích, nejen v těch vysokolegovaných výrazný vliv na strukturu 

materiálu a jeho mechanické vlastnosti. 

 

3.1 Krystalografie a metalografie karbidů ve vysoce legovaných ocelích 

Typické prvky tvořící karbidy jsou chrom, molybden, niob, železo, vanad, wolfram, 

titan a zirkon. Prvky vytvářející karbidy se označují velkým písmenem M. Na obr.2 je 

znázorněna primární matrice s malými sférickými karbidy. Konkrétně se jedná o karbidy 

chromu a železa [9]. 

 
                                                    Obr.2  Karbidy v základní matrici [9]. 

Na základě četných studií, byla ve vysoce legovaných a rychlořezných ocelích zjištěna 

přítomnost karbidů MC, M2C, M3C, M6C, M7C3 a M23C6. Jednotlivé karbidy se mohou lišit 

v typech své krystalové mřížky. U karbidů se nejčastěji vyskytují krystalové mřížky FCC, 

ortorombická a hexagonální [9]. 

 

3.1.1 Vyhodnocování a určování karbidů v oceli 

Souběžně s vývojem rentgenové techniky určené pro vyhodnocení krystalografie 

karbidů, došlo i k rozvoji metalografických metod pro kvalitativní určení jednotlivých typů 

karbidů. Takto lze určovat typy karbidů v legovaných a rychlořezných ocelích [9]. 
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Pro kvalitativní určení jednotlivých karbidů je možné využít selektivního leptání. 

Selektivní leptání je možné doplnit elektronovou zpětnovazebnou difrakcí (ESBM). 

Selektivních leptadel je několik typů. V této práci budou zmíněna pouze některá z nich. Roztok 

selektivního leptadla Beraha je tvořen 100 ml vody, 0,6 ml kyseliny chlorovodíkové a 1 g 

disiřičitanu draselného. Leptadlo Beraha se používá např. pro zbarvení feritické a martenzitické 

matrice. Viellovo činidlo je možné použít pro ztmavnutí žíhané feritické matrice. Činidlo 

Beraha sulfamové kyseliny se používá ku příkladu ke zbarvení žíhané feritické struktury. Mezi 

další selektivní leptadla je možné zařadit Murakimiho činidlo, Groesbeckovo činidlo, 

elektrolytický 10 % persulfát amonný, alkalický sodný pikrát [10]. 

Použití určitého typu selektivního leptadla má samozřejmě vliv na zobrazení karbidů na 

výbrusu. Každé leptadlo může být vhodné pro zobrazení jiných druhů karbidů. Činidla mají 

různou selektivitu. Pokud nejsou k dispozici sofistikované elektronové přístroje, je možné tyto 

činidla využít k identifikaci jednotlivých karbidů. Na obr.3 jsou znázorněny malé karbidy M6C 

při použití různých leptacích činidel [10]. 

 

 

Obr.3  Karbidy M6C při použití různých čindel. a) Roztok Beraha. b) Alkalický    sodný 

pikrát. c) Murakimiho činidlo. d) Groesbeckovo činidlo [10]. 

 

3.1.2   Karbidy ve vysoce legovaných nástrojových (rychlořezných) ocelích 

V rychlořezných ocelích se v závislosti na chemickém složení nejčastěji vyskytují 

karbidy MC, M2C a M6C. Ostatní karbidy se vyskytují méně často. Tyto karbidy mají po 
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ztuhnutí nekoherentní rozhraní vzhledem k matrici. Jejich velikost se v tomto stádiu pohybuje 

v řádech jednotek mikrometrů. Takto vzniklý materiál se dále tepelně zpracovává. Jako tepelné 

zpracování je využíváno zejména temperování. Karbidy M2C (respektive Mo2C) a M6C 

v matrici jsou zachyceny na obr.4 [11]. 

 

 

                   Obr.4  Karbidy M2C (respektive Mo2C) a M6C v matrici [9]. 

Vznik karbidů ve vysoce legovaných ocelích během temperování, může mít pozitivní 

vliv na zvýšení tvrdosti. Jedná se zejména o karbidy Mo2C, W2C a VC. Právě precipitace těchto 

karbidů způsobuje sekundární vytvrzení. Zvýšení tvrdosti během temperování je dále 

podpořeno přeměnou zbytkového austenitu na martenzit. Rychlořezné oceli jsou dvakrát 

temperovány [9]. 

V hotovém nástroji z rychlořezné oceli jsou v matrici k nalezení primární i sekundární 

karbidy. Odolnost proti opotřebení nástroje je dána tvrdostí základní matrice zpevněné 

precipitáty (karbidy, nitridy, karbonitridy) [11]. 

Ke zhotovení nástroje z rychlořezné oceli je zapotřebí, aby byl obrobitelný. Toho je 

dosaženo žíháním na měkko. V průběhu tohoto tepelného zpracování dosahují karbidy velikosti 
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50 až 300 nm, což plyne z analýzy pomocí vysokonapěťové elektronové mikroskopie (HVEM). 

Ukázka z analýzy metodou HVEM je na obr.5. Poté, co je nástroj zhotoven obráběním jsou 

jeho požadované vlastnosti získány temperováním a vytvrzováním. Za tohoto stavu jsou 

v matrici přítomné sekundární karbidy, jejichž velikost se pohybuje v řádech jednotek 

nanometrů. Jedná se zejména o karbidy vanadu [11]. 

 

                Obr.5  Mikrostruktura oceli zobrazená metodou HVEM [11]. 

Zobrazení mikrostruktury oceli po vytvrzení a temperování je na obr.6. 

 

                    Obr.6  Mikrostruktura oceli zobrazená metodou EFTEM [11]. 
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Vysoká tvrdost oceli zapříčiněná vznikem karbidů během tepelného zpracování ke 

k dispozici při používání nástroje asi do 580 ℃. Pomocí elektronové mikroskopie s vysokým 

rozlišením (HREM) byl zjištěn zcela koherentní přechod mezi těmito sekundárními karbidy a 

matricí. Tento jev je zdokumentován na obr.7 [11]. 

 

                 Obr.7  Mikrostruktura oceli zobrazená metodou HREM [11]. 

Rychlořezné oceli jsou vysoce legované ledeburitické slitiny železa. Jsou 

charakteristické velmi vysokou tvrdostí a otěruvzdorností. Při tom si tyto oceli zachovávají 

dostatečně vysokou houževnatost. Tento typ nástrojových ocelí je legován zejména kobaltem, 

chromem, molybdenem, uhlíkem, vanadem a wolframem. Pozitivním účinkem těchto 

legujících prvků jsou dosaženy požadované vlastnosti pro tento typ oceli [11]. 

 

3.1.2 Karbidy v austenitických manganových ocelích 

Jedná se o nemagnetickou ocel. Mikrostruktura těchto ocelí je tvořena základní 

austenitickou matricí s precipitáty uhlíku a malými koloniemi perlitu, které vznikly vyloučením 

uhlíku z austenitické matrice během chladnutí. Umístění těchto karbidů je na hranicích zrn a 

v mezidendritických prostorech uvnitř zrn. Na obr.8 jsou zobrazena primární zrna austenitické 

struktury společně s karbidy tmavší barvy. Karbidy v mezidendritických prostorech mohou být 

poměrně masivní, mohou být tvořeny zónami lamelárních karbidů. Tyto zóny lamelárních 

karbidů jsou detailněji zobrazeny na obr.9.Tato slitina železa je získána vytvrzením během 

tepelného zpracování při dostatečně vysoké teplotě, aby došlo k rozpouštění karbidů. Následuje 

rychlé ochlazení ve vodě při pokojové teplotě, aby došlo k zadržení uhlíku v metastabilním 

tuhém roztoku [12].  

Při správně provedeném tepelném zpracování pokud následuje nový ohřev této 

manganové austenitické oceli na teplotu v rozmezí 345 až 480 ℃ objevují precipitáty tvořené 

karbidy na hranicích zrn a skrz krystalografické roviny [12].  
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           Obr.8  Mikrostruktura manganové austenitické oceli obsahující karbidy [12]. 

 

                                        Obr.9  Lamelární karbidy [12]. 
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4 NADUSIČENÍ OCELI A NITRIDY VE VYSOCE 

LEGOVANÝCH OCELÍCH 

Dusík je možné zařadit mezi důležité legující prvky při výrobě vysoce legovaných ocelí. 

Vysoce legované oceli legované dusíkem je možné nalézt v ocelích používaných v energetice 

a petrochemickém průmyslu. Zde je dusík žádoucím prvkem. U jiných typů ocelí je dusík 

nežádoucím prvkem a jeho obsah je u jakostnějších ocelí snižován během vakuování tekutého 

kovu [13], [14]. 

V několika předešlých letech vzrostl objem výroby ocelí legovaných dusíkem a 

nitridotvornými prvky. Mezi tyto nitridotvorné prvky je možné zařadit například niob, vanad, 

titan apod. Při kombinaci těchto nitridotvorných prvků se zvýšeným obsahem dusíku dochází 

ke zlepšení některých mechanických vlastností. Díky tomu je možné snížit obsah drahých 

mikrolegujících přísad, čímž klesají i celkové náklady. Konkrétním příkladem zlepšení 

mechanických vlastností je zvýšení creepové odolnosti chromových ocelí s rostoucím obsahem 

dusíku. Tohoto jevu je dosaženo díku tomu, že dusík podporuje precipitaci částic nitridů 

vanadu, VN. Oceli se zvýšeným obsahem dusíku mikrolegované niobem, vanadem a titanem 

vykazují mez kluzu vyšší než 350 MPa. Jsou potom využitelné pro výrobu naftových a 

konstrukčních ocelí. Silným nitridotvorným činidlem je také hliník. Vznik nitridů hliníku je 

však možné považovat za nežádoucí, hlavně u oceli určené na tváření a na masivní odlitky. U 

masivních odlitků může přítomnost hliníku vést ke vzniku lasturových lomů [4], [13], [14]. 

Vyšší obsahy dusíku zvyšují hodnotu koeficientu protidůlkové koroze u austeniticko-

feritických ocelí. U těchto ocelí zvýšený obsah dusíku výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti, 

fázové složení těchto ocelí a současně má hlavní vliv na vznik intermetalických fází. Současně 

legování dusíkem pomáhá ke zlepšení problémů se svařitelností těchto značek ocelí, zvyšuje 

lokální korozní odolnost za působení chloridů a únavové vlastnosti [14], [15]. 

Nadusičení taveniny je možné provést dvěma základními způsoby. Prvním způsobem je 

legování pomocí dusíkatých přísad. Nejvíce jsou k tomu využíván dusíkatý ferovanad 

(Nitrovanad), dusíkatý feromangan a dusíkaté vápno, které je na bázi CaCN2 (Calzot). Druhým 

způsobem je injektáž plynného dusíku. Ten je možný dmýchat za atmosférického, ale i za 

zvýšeného tlaku [13], [14]. 

 

4.1 Vliv ostatních prvků přítomných v oceli na rozpustnost dusíku ve 

vysoce legovaných ocelích  

Rozpustnost dusíku v čistém železe činí přibližně 0,0450 hm. % a to za teploty 1600 ℃ 

při atmosférickém tlaku, který je udáván jako 101 325 Pa. Množství dusíku rozpuštěného 

v tavenině železa je dáno Sievertsovým zákonem. V oceli, kde je obsažena i řada jiných prvků 

kromě železa, je rozpustnost výrazně ovlivněna i těmito dalšími prvky. Rozpustnost dusíku 

v tavenině pozitivně ovlivňují niob, vanad, titan a zirkon. Jedná se o prvky, které mají tendenci 

k tvorbě nitridů. Rozpustnost dusíku je také zvýšena chromem a manganem. Chrom a mangan 

však nemají takový sklon k tvorbě nitridů jako niob, vanad, titan a zirkon [13]. 
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Rozpustnost dusíku je výrazně snížena niklem, tento pokles rozpustnosti je významný 

zvláště u korozivzdorných ocelí, kde je nikl jedním ze hlavních legujících prvků [13]. 

Celkově u vysoce legovaných ocelí se zvýšeným obsahem chromu je nanejvýš důležité 

znát vliv obsahu chromu na chování a rozpustnost dusíku v těchto ocelích. V systému Fe-Cr je 

rozpustnost dusíku do 30 hm. % chromu dána Sievertsovým zákonem. Přibližně do 3 hm. % 

chromu probíhá zvyšování rozpustnosti dusíku lineárně v závislosti na obsahu chromu. Při 

obsahu chromu vyšším než 3 hm. % již roste rozpustnost dusíku v závislosti na obsahu chromu 

nelineárně. U těchto vyšších obsahů chromu je i vliv chromu na rozpustnost dusíku výrazně 

silnější. Zvýšený parciální tlak dusíku také silně podporuje rozpustnost dusíku. Závislost 

rozpustnosti dusíku na obsahu chromu a vliv parciálního tlaku na rozpustnost dusíku při teplotě 

1873 K je zobrazen na obr.10 [13]. 

 

                   Obr. 10  Závislost rozpustnosti dusíku na obsahu chromu [13]. 

 Síra, selen, kyslík a další povrchově aktivní prvky snižují rozpustnost dusíku v čistém 

železe pouze nepatrně. Jejich vliv je spíše patrný při změně rychlosti přenosu dusíku do oceli, 

tato změna je řádová. Rychlost přenosu dusíku do oceli, respektive kinetika reakce je vyjádřena 

rovnicí 3 [13]. 

 𝑛𝑁2 = 𝑘𝑐. (𝑃𝑁2
𝑏 − 𝑃𝑁2

𝑟 )                                                                                           (3) 

Pro výpočet rovnice 3 je zapotřebí provést výpočet rychlostní konstanty reakce. Ta je 

ovlivněna přítomností povrchově aktivních prvků, konkrétně kyslíku a síry. Výpočet této 

rychlostní konstanty reakce je uveden v rovnici 4. Hodnoty adsorpčních koeficientů síry a 

kyslíku (hodnoty 130 a 300) a hodnota rychlostní konstanty kCo na nekontaminovaném povrchu 
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železa (0,16 mol.m-2.s-1.atm-1 při teplotě 1600 ℃) byla stanoveny díky velkému počtu 

experimentů rozpuštění dusíku v oceli, kde byly proměnlivé obsahy síry a kyslíku [13], [16]. 

 𝑘𝐶 =
𝑘𝐶𝑜

1+300.𝑎[𝑂]+130.𝑎[𝑆]
                                                                                            (4) 

 

4.2 Nadusičování taveniny železa plynným dusíkem 

Principálně lze pro nadusičování tavenin železa využít stejné jako u oddusičování. Je 

však nutné nastolit naprosto opačné podmínky než u oddusičování. Pouze tak je možné naplno 

využít potenciálu levného dusíku ve formě plynu a zajistit tak účinné nadusičení tekutého kovu. 

Při nadusičovaní oceli v pánvi umístěné v kesonu lze nejvýhodnější podmínky pro nadusičení 

vytvořit v samotném závěru vakuového zpracování. Tavenina je v tomto stádiu již plně 

nalegována, rafinována, odplyněna a odsířena. Rozpouštění plynného dusíku je slabě 

exotermickou reakcí. Rovnovážný obsah dusíku klesá s rostoucí teplotou, naopak roste  se 

stoupajícím parciálním tlakem dusíku. Jak již bylo v textu uvedeno, rozpustnost dusíku je 

ovlivněna dalšími prvky, které jsou obsaženy v oceli [14].  

Účinnost nadusičení je podpořena zvýšením parciálního tlaku dusíku. Ten je možné 

zvýšit zvýšením tlaku na hladině oceli. Prakticky je toho možné dosáhnout naplněním kesonu 

dusíkem, ideálně, pokud to je technicky možné, na hodnotu přesahující normální (atmosferický) 

tlak [14].  

Nadusičování probíhá nejintenzivněji v jeho počátečním stádiu, kdy je nejvyšší 

koncentrační spád.  Velikost kontaktní plochy mezi bublinou injektovaného dusíku a tekutým 

kovem výrazně ovlivňuje rychlost nadusičení [14].  

Pro zajištění vyššího obsahu dusíku v oceli, je vhodně taveninu před nadusičovaním 

dezoxidovat a odsířit, protože kyslík a síra jako povrchově aktivní prvky působí nepříznivě na 

absorpci dusíku v tekutém kovu [17]. 

Vedle plynného dusíku je možné taveninu nadusičovat i plynným amoniakem (NH3) .Za 

jistých podmínek je možné docílit i vyššího obsahu dusíku v oceli než při dmýchání samotného 

dusíku do taveniny. Vysoko dusíkové oceli vykazují výborné mechanické vlastnosti a velmi 

dobrou odolnost proti korozi [17]. 

Legování dusíkem může být urychleno zvýšením průtokové rychlosti pří dmýchání 

dusíku, prodloužením doby probublávání taveniny bublinami dusíku a zvětšením mezifázového 

rozhrání mezi plynou fází a tekutou ocelí. Příklad mikrostruktury oceli legované plynným 

dusíkem po homogenizačním žíhání při 1150 ℃ a následném ochlazení ve vodě je na obr.11 

[18]. 
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                       Obr.11  Mikrostruktura oceli legované plynným dusíkem [18]. 

 

4.3 Nadusičování taveniny železa přísadami s vyšším obsahem dusíku 

U tohoto způsobu je dusík do oceli dostáván rozpuštěním přísad, které mají vyšší obsah 

dusíku. Například pokud se jedná o ocel mikrolegovanou vanadem a dusíkem, používá se jako 

hlavní dusíkatá přísada nitrovanad, který je přidáván do odlévací pánve. Zbytek dusíku je poté 

dolegován feromanganem s vyšším obsahem dusíku. Podobným způsobem lze pro nadusičení 

použít i další feroslitiny s vyšším obsahem dusíku [14].  

Tyto legury jsou však poměrně drahé a jejich cena se může s ohledem na trh i zvyšovat. 

Vhodnou alternativou s nižšími pořizovacími náklady je dusíkaté vápno (CaCN2). Přibližné 

chemické složení tohoto vápna je 23,5 hm. % Ncelk., 22,5 hm. % Ccelk. (z něhož je 12 hm. % 

volného), 33 hm. % Ca a množství H2O by nemělo přesáhnout 0,3 hm. % [14].   

Proces nadusičování dusíkatým vápnem je zpravidla prováděn dvoustupňově. Větší část 

z přidávaného dusíkatého vápna je přisazena při odpichu do pánve. Zbylý podíl je přidáván na 

pánvové peci dle potřeby [14].   

 

4.4 Austenitické oceli s vysokým obsahem dusíku 

U austenitických ocelí s velmi vysokým obsahem dusíku je možné vynechat nikl jako 

legující prvek. U těchto typů materiálů je naprosto klíčové provedení efektivního nadusičení, 

aby ocel měla požadovaný vysoký obsah dusíku. Je však nutné zajistit, aby byl dostatečně 

vysoký niklový ekvivalent k dosažení austenitické struktury. Austenitická struktura je získána 

primárně přísadou dusíku. Tyto typy ocelí mají i vyšší obsah manganu a molybdenu. Takovýto 

materiál je pak použitelný pro předměty v přímém kontaktu s lidským tělem. Díky absenci niklu 

je zabráněno možným potížím při alergii na nikl [19]. 

Byli vyvinuty speciální austenitické korozivzdorné Fe-Cr-Mn-Mo-N oceli s vysokým 

obsahem dusíku. U těchto ocelí se pohybuje obsah dusíku nad 0,8 hm. %. Ukázka struktury 

těchto ocelí je na obr.12. Tyto oceli vykazují vysokou pevnost při dosažení dostatečně vysoké 

tažnosti. Dusík v oceli zvyšuje pevnost a mez kluzu, naopak snižuje tažnost. Také korozní 

odolnost těchto ocelí je dobrá. Během testování tažnosti těchto materiálů v rozmezí teplot od 

196 do 300 ℃ roste jejich tažnost se zvyšující teplotou v tomto rozmezí. Při teplotě -196 ℃ 
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dochází během zkoušky tahem k praskání materiálu a jeho tažnost klesá na pouhých 5 %. Lom 

materiálu při této teplotě je znázorněn na obr.13 [20]. 

 

          Obr.12  Struktura austenitické oceli s vysokým obsahem dusíku [20]. 

 

                         Obr.13  Lomová plocha při teplotě -196 ℃ [20]. 
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5 POPIS EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Pro popis dané experimentální tavby je pro správné pochopní podmínek, za kterých byla 

tavba povedena vhodné uvést i popis použitého experimentálního zařízení. Možnosti 

provozních zařízení a jejich limity výrazně ovlivňují návrh technologie a její samotné 

provedení. Tento konkrétní provozní experiment byl prováděn v podmínkách elektroocelárny 

ŽĎAS, a.s. 

 

5.1 Elektrická oblouková pec (Electric Arc Furnace) 

Vsázka je v elektrické obloukové peci tavena pomocí elektrického oblouku. Ten hoří 

mezi vsázkou a třemi grafitovými elektrodami. Na obloucích se teplota pohybuje v rozmezí od 

3000 do 4000 ℃. Elektrická oblouková pec se skládá z odpojovače, vysokonapěťového 

vypínače, tlumivky, pecního transformátoru, elektrod, držáků elektrod, chladiče elektrod a 

samotného prostoru pece. Nutné je taky odsávání exhalací s jejich následnou separací [5]. 

Experimentální tavba probíhala současně na dvou elektrických obloukových pecích. 

V jedné byla připravena tavenina s vysokým obsahem manganu a se zvýšeným obsahem 

chromu. V podstatě se jednalo o feromangan v tekutém stavu s vyšším obsahem chromu. Toto 

zařízení v plném provozu je zobrazeno na obr.14. Na druhé elektrické obloukové peci byla 

připravena ocel s vysokým obsahem chromu a se zvýšeným obsahem niklu a niobu.

 

                           Obr.14  Elektrická oblouková pec. 

 

5.2  Pánvová pec (Ladle Furnace) 

Pánvové pece nejčastěji využívají příhřev pomocí elektrického oblouku. Pánvové pece 

tohoto typu jsou často realizovány rekonstrukcí elektrické obloukové pece. Vhodné je seřídit 
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výkon pecního transformátoru tak, aby elektrické oblouky ohřívaly taveninu přibližně rychlostí 

5 ℃ za minutu. Během úpravy kovu na pánvové peci je po celou dobu dmýchán inertní plyn 

(nejčastěji argon) spodem přes porézní tvárnici umístěnou ve dně pánve. Díky tomu je zajištěna 

chemická a teplotní homogenita tekutého kovu. Dmýchání inertního plynu také zlepšuje 

podmínky pro odsíření. Pozitivní účinek je možné nalézt i v podpoření flotace vměstků, což se 

projevuje zejména v lepší tekutosti oceli. V praxi jsou nejvíce využívány třífázové obloukové 

pánvové pece. Jejich hlavním úkolem je přesun redukční fáze a fáze dohotovení z elektrické 

obloukové pece do rafinační pánve [5]. 

 Experimentální tavba se z elektrických obloukových pecí přesunula po odpichu na 

zařízení pánvové pece. Na první z pánvových pecí byla ve velké pánvi přesunuta tavenina 

s vysokým obsahem chromu a se zvýšeným obsahem niklu a niobu. Tato pánvová pec 

v provozu je zobrazena obr.15. 

 V druhé pánvové peci byla zpracovávána tavenina v malé pánvi s vysokým obsahem 

manganu a se zvýšeným obsahem chromu. Toto zařízení je znázorněno na obr.16. Tekutý kov 

byl poté slit do velké rafinační pánve, kde byla tavenina dohotovena. Před slitím bylo upraveno 

chemické složení na obou pánvových pecích.  

 

Obr.15  Pánvová pec 1. 
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Obr.16  Pánvová pec 2. 

 

5.3  Vakuovací stanice (VD, VOD) 

Při pochodu VD (Vacuum Degassing) se kov v pánvi zaváží do vakuovaného prostoru 

(kesonu). Jakmile je pánev umístěna do vakuovaného prostoru, je keson uzavřen hermeticky 

uzaviratelným víkem, za omezeného průtoku argonu je snížen tlak pod víkem v kesonu. Tak je 

v celém prostoru vytvořeno vakuum, to je vytvořeno díky paraproudým vývěvám. Doba 

vakuování se standardně pohybuje v rozmezí 10 až 15 min, během níž se ocel udržuje při tlaku 

v rozmezí 2 až 4 kPa. Důsledkem snížení tlaku nad hladinou kovu je zvýšena aktivita uhlíku 
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vzhledem ke kyslíku. Uhlík se stává silným dezoxidovadlem, které je schopné vyredukovat i 

stabilní oxidy obsažené v tavenině. 

 Při těchto podmínkách je možné taveninu hluboce dezoxidovat za současného snížení 

obsahu plynů (vodíku a dusíku). Snížení obsahu plynů je docíleno díku tomu, že vzniklý oxid 

uhelnatý snižuje parciální tlak dusíku a vodíku v plynné fázi, jenž se nachází v kontaktu 

s kovem. 

 Metodou VD je možné zvýšit oxidickou čistotu oceli, jelikož při zvýšené dezoxidační 

schopnosti uhlíku za sníženého tlaku je možné vyredukovat také stabilnější oxidy rozptýlené 

v tekuté oceli. Celá úprava kovu je doprovázena dmýcháním inertního plynu, nejčastěji argonu, 

porézní tvárnicí dnem rafinační pánve. To má za následek zvýšení účinnosti odplynění, 

oduhličení a homogenizace taveniny. Dezoxidovanou taveninu je možné v kesonu také 

dolegovat. Legující přísady jsou uložené v zásobnících umístěných nad kesonem a samotné 

dolegovaní je uskutečněno přes speciální tlakotěsný zvon [5]. 

Proces VD je hojně využíván při vyrábění vysokolegovaných korozivzdorných ocelí. 

Zařízení VD umožňuje snížit obsah uhlíku přibližně na 0,03 hm. % za současného vysokého 

využití chromu ze vsázky. Snížením celkového tlaku dojde taktéž ke snížení obsahu uhlíku, 

který je v rovnováze s chromem [5].  

Pochod VD umožňuje hluboce odsířit ocel, toho je možné docílit vysokým stupněm 

dezoxidace oceli. Ve výsledku lze získat hluboce dezoxidovanou ocel s nízkými obsahy dusíku 

a vodíku, nízkým obsahem síry a s vysokým stupněm mikročistoty. Během tohoto procesu není 

k dispozici vedlejší zdroj tepla, je proto nutné taveninu v pánvi před samotným vakuováním 

přehřát a to v závislosti na tonáži používané pánve [5]. 

Pochod VOD (Vacuum Oxygen Decarburisation) umožňuje ohřev kovu v pánvi, jedná 

se o chemický ohřev při dmýchání, foukání kyslíku do pánve s následným průběhem 

exotermických reakcí, během nichž vzniká teplo využité pro ohřev taveniny. Tato metoda 

zpracování oceli je postavena na oduhličovaní taveniny kyslíkem v rafinační pánvi, která je 

zavezena do vakuovaného prostoru. Proces je obdobný s pochodem VD, ale je doplněný 

kyslíkovou tryskou, kterou je kyslík dmýchán na hladinu oceli. Zpracování oceli na zařízení 

VOD je vhodné zejména u výroby vysoce legovaných chromových a chromniklových ocelí u 

kterých je požadován nízký obsah uhlíku. Výsledný obsah uhlíku může být snížen i pod 0,01 

hm. % [5]. 

Zařízení VOD je využíváno především jako duplexní pochod v kombinaci s elektrickou 

obloukovou pecí. Odpichové teploty z elektrické obloukové pece se pohybují jenom kolem 

1570 ℃, jelikož dochází k následnému ohřevu kovu v rafinační pánvi vlivem exotermických 

reakcí [5]. 

Na zařízení VOD probíhá oxidace při nižší teplotě než na elektrické obloukové peci, 

což má za následek nižší propal chromu a výrazně nižší obsah uhlíku. Takto upravená ocel má 

také lepší korozní odolnost a vyšší oxidickou čistotu. Výhodou je také možnost použití 

levnějšího ferochromu s vyšším obsahem uhlíku, čímž klesají výrobní náklady [5]. 

Během experimentální tavby byla na vakuovací stanici nejprve ve velké pánvi přesunuta 

tavenina s vysokým obsahem chromu a se zvýšeným obsahem niklu a niobu. Ta byla 
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zpracována metodou VOD, kdy došlo k jejímu oduhličení. Následně byl tento tekutý kov 

dezoxidován a odsířen pochodem VD. Detailnější popis průběhu tavby bude uveden v popisu 

technologie. Vakuovací stanice je vyobrazena na obr.17. 

 

                                    Obr.17  Vakuovací stanice. 
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5.1  Kovací lis 

Pro objemové tváření za tepla volným kováním se používají hydraulické lisy. Ty 

používají k překonání přetvárného odporu oceli zcela, nebo převážně klidného tlaku. Přenášení 

tvářecí síly mezi nástroji se provádí skrze rám lisu. Lisy převážně pracují s rychlostí výstupních 

členů do 1 m.s-1. Hydraulické lisy mohou být řešeny s akumulátorovým pohonem, 

s multiplikátorovým pohonem, nebo s přímým pohonem [21].  

Rozřezané části z ingotu byly po ohřevu kovány na požadovaný tvar odstupňovaného 

hřídele. Během jednotlivých mezioperací byl materiál znovu ohříván v ohřívací peci na kovací 

teplotu a následně kován, dokud nebylo dosaženo požadovaného tvaru a rozměrů. Kovací lis 

s kovaným polotovarem je znázorněn na obr.18, ohřívací pec je zobrazena na obr.19.  

 

                                            Obr.18  Kovací lis. 

 

                                            Obr.19  Ohřívací pec. 
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6 VSÁZKOVÉ SUROVINY A POUŽITÁ METODIKA 

Samotná technologie výroby a výběr vsázkových surovin byl volen tak, aby bylo 

vyhověno náročným požadavkům na chemické složení, především na vyšší obsah dusíku. Jedná 

se o materiál se zlepšenými mechanickými vlastnostmi určený pro jadernou energetiku, který 

byl v daných výrobních podmínkách zhotovován poprvé. Jeho chemické složení 

v hmotnostních procentech podle normy GOST je uvedeno v tab.1. 

Tab.1  Chemické složení (hm. %) zkoumané oceli.  

 C Mn Si P S Cr Ni Mo N V Nb+Ta W Cu Ti 

min - 11,5 - - - 18 4,5 - 0,45 0,2 0,6 - - - 

max 0,09 14 1 0,05 0,03 20 6 0,3 0,55 0,45 1,2 0,2 0,3 0,2 

 

6.1 Vsázkové suroviny a přísady 

Složení vsázky výrazně ovlivňuje chemické složení a čistotu oceli po jejím roztavení i 

výsledné chemické složení a čistotu oceli po odlití. V průběhu zpracování oceli na zařízeních 

primární a sekundární metalurgie byly do taveniny přidávány přísady pro dosažení 

požadovaného chemického složení. Jako základní kovonosnou vsázku byl použit vratný 

materiál dvou různých chemických složení. Množství a chemické složení jednotlivých 

vsázkových surovin a přísad je uvedeno v tab.2. 

Tab.2  Množství a chemické složení (hm. %) vsázkových surovin a přísad. 

 Hmotnost 

(kg) 

C Mn Si Cr Ni Mo N V Nb Fe 

Tekutý 

leg. 

8600 0,01 0,1  16 0,3 0,05 0,01   83,54 

Tekutý 

neleg. 

4000 0,01 0,1  0,1 0,1 0,05 0,01   99,64 

FeCr6 2300    64      36 

Mn 

kov 

2800  100        0 

Ni 1150     100     0 

FeSi75 140   75       25 

FeCrN 1700 0,08   66   6,2   27,72 

FeNb 260         67 100 

FeV 80        80  20 

Vsázka 21030           

 

6.2     Použitá metodika při zpracování oceli na elektrické obloukové peci 

Experimentální tavba byla rozdělena do dvou částí, jak již bylo avizováno v předchozí 

kapitole. V tab.3 je popsáno požadované chemické složení, vsázka a použité přísady 

chromniklové taveniny před slitím taveniny do třetí rafinační pánve, pracovně byla tato 

tavenina označena písmenem A. V tab.4 je popsáno chemické složení, vsázka a použité přísady 

manganové taveniny před slitím této taveniny do třetí rafinační pánve, pracovně byla tato 
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tavenina označena písmenem B. Finální složení obou tavenin bude doladěno na pánvových 

pecích.  

Tab.3  Chemické složení (hm. %), vsázka a použité přísady chromniklové taveniny A před 

slitím taveniny z druhé pánve.  

 Hmotnost 

(kg) 

C Mn Si Cr Ni Mo N V Nb Fe 

Tekutý 

leg. 

8600 0,01 0,3  16 0,3 0,05 0,01   83,34 

FeCr6 2300    64      36 

Ni 1150     100     0 

FeSi75 140   75       25 

FeNb 260         67 33 

FeV 80        80  20 

FeCrN 1000 0,01      6,20   27,79 

Vsázka 13530 C Mn Si Cr Ni Mo N V Nb  

V 

pánvi 

13530 0,03 0,19 0,78 25,93 8,69 0,03 0,46 0,47 1,29  

Tab.4  Chemické složení (hm. %), vsázka a použité přísady manganové taveniny B před slitím 

taveniny do první pánve.  

 Hmotnost 

(kg) 

C Mn Si Cr Ni Mo N V Nb Fe 

Tekutý 

neleg. 

4000 0,01 0,1  0,2 0,1 0,1 0,01   99,49 

Mn 

kov 

2800  100        0 

FeCrN 700 0,01   66   6,2   27,79 

Vsázka 7500 C Mn Si Cr Ni Mo N V Nb  

V 

pánvi 

7500 0,2 37,39 0 6,27 0,05 0,05 0,58 0 0  

 

6.2.2 Použitá metodika při zpracování chromniklové taveniny na elektrické 

obloukové peci 

Tekutý kov byl zpracován v elektrické obloukové peci, kde se vyrábějí chromové 

případně chromniklové oceli. Tomu odpovídá i vyzdívka, ze které může dojít k přechodu 

chromu do taveniny. Chemické složení tekutého kovu po roztavení vsázky je popsáno v tab.5, 

zkouška byla odebrána při teplotě 1573 ℃. Jak vyplývá z uvedeného chemického složení, 

vsázka do elektrické obloukové pece se skládala z vratného materiálu, ferochromu s označením 

FeCr 6 a kovového niklu. 

Následně byla tavenina oxidována, především za účelem snížení obsahu uhlíku. Během 

této oxidační fáze došlo jako doprovodný jev také k jistému propalu chromu, který jako oxid 

přešel do struskové fáze. Částečně také došlo k oxidaci manganu a křemíku. Také obsah fosforu 

byl po oxidační fázi nižší, to však může být způsobeno odběrem vzorku z jiného místa, nebo 

také tím, že tavenina nebyla před oxidační fází po roztavení homogenní. Chromové taveniny se 

obecně špatně odfosfořují, zde činilo snížení obsahu fosforu pouhé 0,003 hm. %. Je proto třeba 
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věnovat zvýšenou pozornost výběru vsázky do elektrické obloukové pece. Chemické složení 

chromniklové taveniny po oxidační fázi před odpichem do pánve je popsáno v tab.6. 

Tab.5  Chemické složení (hm. %) taveniny A po roztavení vsázky.  

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Ti Nb 

1,8 0,32 0,3 0,028 0,013 22 9,1 0,08 0,03 0,08 0,01 0,065 

Tab.6  Chemické složení (hm. %) taveniny A po roztavení vsázky.  

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Ti Nb 

0,75 0,29 0,16 0,025 0,014 21,75 9 0,09 0,03 0,08 0,01 0,055 

 

6.2.3 Použitá metodika při zpracování taveniny železa s vysokým obsahem 

manganu na elektrické obloukové peci 

Tavenina byla zpracována na intenzifikované elektrické obloukové peci, která 

umožňuje dmýchání prachového vápna a uhlí. Na této elektrické obloukové peci byla 

připravena tavenina železa s minimálním obsahem ostatních prvků, jak dokládá chemické 

složení v tab.7.  

Vyjma roztavení vsázky byl hlavní úkol zpracování snížit obsah fosforu. Chemické 

složení lázně po odfosfoření je popsáno v tab.8. Tekutý kov byl po odpichu přesunut na druhou 

pánvovou pec, kde bylo upraveno chemické složení na požadované hodnoty před slitím obou 

tekutých roztoků.  

Tab.7  Chemické složení (hm. %) po roztavení vsázky.  

C Mn P S Cr Ni Cu Mo V Ti Nb 

0,03 0,11 0,010 0,028 0,13 0,09 0,16 0,03 ˂ 

0,01 

˂ 

0,01 

˂ 

0,01 

Tab.8  Chemické složení (hm. %) po odfosfoření taveniny.  

C Mn P S Cr Ni Cu Mo V Ti Nb 

0,02 0,09 0,007 0,025 0,11 0,1 0,16 0,03 ˂ 

0,01 

˂ 

0,01 

˂ 

0,01 

Následně byl tekutý kov po odpichu přesunut na druhou pánvovou pec. 

 

6.3  Použitá metodika při zpracování oceli na pánvové peci 

U obou tavenin bylo na pánvových pecích upraveno chemické složení před vakuovým 

zpracováním a před slitím do třetí rafinační pánve. 

 

6.3.1 Použitá metodika při zpracování chromniklové taveniny na pánvové peci 

Po odpichu z elektrické obloukové pece byl tekutý kov nalegován 580 kg ferochromu 

s označením FeCr6 s 8 hm. % uhlíku dovezeným jeřábem v bedně a poté byla tavenina v licí 

pánvi přesunuta na pánvovou pec. Struska na pánvové peci byla vytvořena ze struskotvorných 

přísad o celkové hmotnosti 179 kg, z nichž 143 kg činil oxid vápenatý a oxid hlinitý. Při 
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odebrání první zkoušky pro analýzu chemického složení na této pánvové peci byla naměřena 

teplota 1656 ℃ a aktivita kyslíku 29,15 ppm. Chemické složení z této z této zkoušky je v tab.9. 

Tab.9  Chemické složení (hm. %) oceli po přesunuty na pánvovou pec. 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al V Nb 

1,16 0,32 0,15 0,028 0,015 23 9,5 0,08 0,26 0,004 0,48 0,045 

Před odebráním této zkoušky byla ocelová lázeň nalegována 160 kg ferochromu FeCr6 

a 40 kg kovového niklu.  

Následoval odběr strusky, během kterého byla změřena teplota 1603 ℃. Byl také 

odebrán vzorek pro analýzu chemického složení, které je vypsáno v tab.10 ℃. Chemické 

složení strusky v hmotnostních procentech před VOD je v tab.11. Poté byl realizován přesun 

pánve na vakuovací stanici, kde měla být tavenina zpracována pochodem VOD, nastal však 

problém s polohováním trysky a pánev s tekutým kovem byla vrácena na příhřev na pánvovou 

pec. Před opětovným přesunem na vakuovací stanici, kde byla mezitím dokončena oprava 

polohování trysky, byla naměřena teplota 1658 ℃. 

Tab.10  Chemické složení (hm. %) oceli před VOD. 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al V Nb 

1,2 0,31 0,1 0,03 0,015 23,25 9,75 0,08 0,35 0,05 0,55 0,045 

Tab.11  Chemické složení (hm. %) strusky před VOD. 

SiO2 MgO Al2O3 CaO S FeO P2O5 TiO2 Cr2O3 MnO 

22,47 14,57 19,99 23,97 0,1 1,85 0,02 0,75 14,17 1,61 

Po vakuovém zpracování a slití obou roztoků byla tavenina v pánvi vrácena na první 

pánvovou pec, kde byl proveden příhřev pro ztekucení strusky. Samotné vakuové zpracování 

bude dále podrobněji rozebráno v další části této práce. V této fázi bylo odebrán vzorek pro 

analýzu chemického složení, obsah jednotlivých prvků je v tab.12. Zvláště byla provedena 

analýza pro vyhodnocení obsahu dusíku. Dle informací z laboratoře, kde byla analýza 

provedena, není jisté, zda chemické složení odpovídá skutečnosti. Po osmi minutách od odběru 

této zkoušky byla naměřena teplota 1504 ℃. Po slití byl také odebrán vzorek strusky, chemické 

složení strusky je v tab.13. 

Tab.12  Chemické složení (hm. %) před slitím obou tavenin do jedné pánve. 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al V Nb N 

0,07 11,7 0,22 0,021 0,013 19,3 6,15 0,09 0,22 0,005 0,33 0,57 0,401 

Tab.13  Chemické složení (hm. %) strusky po slití. 

SiO2 MgO Al2O3 CaO S FeO P2O5 TiO2 Cr2O3 MnO 

20,57 7,44 16,06 38,02 0,64 3,49 0,06 0,41 1,99 9,13 

Slitím obou roztoků došlo ke zředění původní pánvové strusky. Výrazně klesl obsah 

Cr2O3 ve strusce, naopak došlo k výraznému zvýšení obsahu MnO a CaO. Nárůst obsahu MnO 

je možné vidět ve spojitosti se slitím taveniny s vysokým obsahem manganu v kovu. Zvýšení 

CaO ve strusce je především způsobeno přísadou redukční směsi během vakuového zpracování, 

o tom bude v práci zmíněno dále. 

Před odebráním vzorku pro chemickou analýzu byla tekutá ocel dolegována na 

požadované chemické složení dusíkatým ferochromem FeCrN a feroniobem FeNb. Vhodná by 
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byla homogenizace plynným dusíkem, jelikož je předpoklad, že homogenizace argonem 

v plynné formě vyplavuje dusík a tím pádem klesá jeho obsah v tavenině. Celkově bylo u této 

značky oceli v daných podmínkách ocelárny klíčové nalegovat správně taveninu dusíkem, aby 

došlo k jeho rozpuštění v tekutém kovu. To byl jeden z hlavních cílů během zpracovaní oceli 

v tekuté fázi. Chemické složení před odléváním včetně údaje ze samostatné analýzy na obsah 

dusíku je v tab.14. Konečné chemické složení strusky před přesunem pánve k lití je v tab.15. 

Tab.14  Chemické složení (hm. %) před odléváním.  

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al V Nb N 

0,07 12 0,22 0,019 0,012 19,8 5,9 0,1 0,21 0,005 0,32 0,8 0,484 

Tab.15  Chemické složení (hm. %) strusky před odléváním. 

SiO2 MgO Al2O3 CaO S FeO P2O5 TiO2 Cr2O3 MnO 

21,98 7,88 15,1 32,86 0,55 3,01 0,05 0,5 4,28 11,66 

 

6.3.2 Použitá metodika při zpracování taveniny železa s vysokým obsahem 

manganu na pánvové peci 

Při odpichu z elektrické obloukové pece byla tekutá ocel dezoxidována hliníkem, 

hmotnost hliníku na dezoxidaci byla dohromady 35 kg. Po přesunu pánve na pánvovou pec byla 

vytvořena pánvová struska z 100 kg vápna, 30 kg syntetické strusky s označením LDSF a 8 kg 

hliníkové krupice. První odebíraná zkouška na analýzu chemického složení byla provedena 

pouze s ohledem na vyhodnocení obsahu uhlíku při teplotě 1632 ℃. Ten činí 0,08 hm. %. 

V průběhu zpracování oceli na pánvové peci bylo nutné v tavenině rozpustit 2800 kg kovového 

manganu. Ten byl dovážen jeřábem v bedně ze žíhací pece, kde byl předehříván na teplotu 800 

℃. Navážka manganu byla realizována v několika sekvencích, aby mohl být v tavenině 

všechen zdárně rozpuštěn. Ze žíhací pece byl taktéž v bedně navážen dusíkatý ferochrom 

FeCrN. Ten byl také předehříván na stejnou teplotu 800 ℃, aby nedošlo k přílišnému ochlazení 

tekutého kovu v pánvi. Tavenina tak byla v tomto stádiu i částečně nadusičena. Rozpouštění a 

homogenizace taveniny byla podpořena dmýcháním argonu dnem pánve. Po rozpuštění 

použitých přísad a dosažení požadovaného chemického složení byla tavenina přesunuta ke slití 

do třetí rafinační pánve. Samotné slití bylo realizováno v prostoru určeném k vakuování v době, 

kdy nebylo uzavřeno víko vakuovacího zařízení. 

 

6.4  Použitá metodika při zpracování oceli na vakuovací stanici 

Po opravě polohování kyslíkové trysky a opětovném přesunu rafinační pánve do 

prostoru určeného k vakuování bylo zahájeno zpracování oceli pochodem VOD. Během 

intenzivní oxidace za sníženého tlaku, kdy výrazně vzrostla afinita uhlíku ke kyslíku, došlo 

k výraznému snížení obsahu uhlíku v oceli. Také obsah manganu, křemíku a hliníku během 

vakuové oxidace klesl. To je doloženo výsledky z chemické analýzy v tab.16. 

Tab.16  Chemické složení (hm. %) oceli po VOD. 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al V Nb 

0,03 0,2 0,01 0,025 0,024 23,05 10,45 0,08 0,36 0,005 0,42 0,015 
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Následně byla za použití pochodu VD tavenina dezoxidována a odsířena. K tomu byla 

využita redukční směs obsahující 100 kg vápna, 5 kg.t-1 hliníku a 8 kg.t-1 ferosilicia FeSi. 

Výsledné chemické složení po této operaci je v tab.17. 

Tab.17  Chemické složení (hm. %) oceli.  

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al V Nb 

0,03 0,3 0,63 0,026 0,02 23,7 9,95 0,09 0,35 0,01 0,54 0,045 

Následovalo dolegování na VD, byla jeřábem dovezena bedna 1 t dusíkatého 

ferochromu FeCrN předehřátého v žíhací peci na teplotu 800 ℃. Zjištěné chemické složení 

včetně obsahu dusíku ze speciálně odebraného vzorku je v tab.18. Chemické složení strusky 

po VD je v tab.19. Zvýšení obsahu Al2O3 a CaO a snížení obsahu FeO ve strusce je především 

způsobeno vlivem přidání redukční směsi a dezoxidací oceli. 

Tab.18  Chemické složení (hm. %) oceli po VD.  

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al V Nb N 

0,04 0,29 0,44 0,025 0,025 27 9,3 0,09 0,32 0,005 0,51 0,045 0,48 

Tab.19  Chemické složení (hm. %) strusky po VD. 

SiO2 MgO Al2O3 CaO S FeO P2O5 TiO2 Cr2O3 MnO 

17,18 11,57 31,62 37,01 0,1 0,19 0,02 0,36 1,16 0,3 

Poté došlo ke slití této taveniny do třetí rafinační pánve, kam byla slita i tavenina z druhé 

pánvové pece. Následovalo přesunutí na pánvovou pec a příprava tekutého kovu k odlévání 

společně s finální úpravou chemického složení. 

 

6.5  Použitá metodika při odlévání oceli kokilovou cestou 

Tekutá ocel byla odlita do licí soupravy spodem. Ingoty byly po ztuhnutí a zchladnutí 

vystripovány. Zobrazení licí soupravy je na obr.20. 

 

Obr.20  Licí souprava. 
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6.6  Použitá metodika při tváření a ohřevu 

Ingot 8K1,1 o hmotnosti 970 kg byl rozřezán na dva polotovary pro tváření za tepla. 

Z ingotu byly vyřezány tři desky od hlavy, středu a paty ingotu o tloušťce 20 mm pro analýzu 

licí struktury a chemické heterogenity. Jako polotovary pro tváření byly použity dva větší 

rozřezané kusy o potřebné hmotnosti pro tváření 276 kg. Schéma rozřezového plánu, včetně 

stupně prokování v jednotlivých místech je na obr.21.  

 

 

                                   Obr.21  Rozřezový plán a stupeň prokování. 

Z praktického pohledu je vše lépe vidět na obr.22, kde je přímo ingot určený ke 

kování s načrtnutými místy rozřezání.  
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Obr.22  Ingot určený ke kování. 

Rozřezané polotovary pro tváření jsou vyobrazeny na obr.23. 

  

Obr.23  Rozřezané polotovary pro tváření. 
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Vyřezané desky jsou na obr.24. 

 

Obr.24  Vyřezané desky z ocelového ingotu. 

Z připravených polotovarů byla vykována osazená hřídel. Tvar a rozměry osazené 

hřídele jsou znázorněny na obr.25. Polotovary byly v ohřívací peci ohřáty před začátkem 

kování na teplotu 1200 ℃. Jeden z polotovarů je zobrazen před začátkem kování při vytažení 

z ohřívací pece na obr.26. Materiál při rozkovaní během první mezioperace je zobrazen na 

obr.27. Kovaný materiál vykazoval poměrně velký přetvárný odpor. V průběhu kování byl 

třikrát proveden meziohřev na teplotu 1200 ℃. Pozdější průběh kování je znázorněn na obr.28. 

Dokovací teplota při každé mezioperaci se pohybovala v rozmezí od 900 do 930 ℃. Během 



38 

 

NAVRÁTIL, H. Metalurgie výroby manganové austenitické oceli legované dusíkem. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2018. 

konečného dokování je výkovek k vidění na obr.29. Výkovek na konci kování je vyobrazen na 

obr.30. Výkovky byla vychlazeny na vzduchu. Oba již vychladlé výkovky jsou znázorněny na 

obr.31.  

 

                           Obr.25  Tvar a rozměry osazené hřídele po kování. 

 

Obr.26  Ohřátý polotovar před začátkem kování. 
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Obr.27  Materiál na začátku kování. 

 

Obr.28  Materiál v pozdějším průběhu kování. 
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Obr.29  Zobrazení konečného dokování. 

 

Obr.30  Vykovaný výkovek. 
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Obr.31  Výkovky vychladnuté na vzduchu. 

Po vychladnutí výkovků následovala apretura. 

 

6.7 Použitá metodika při tepelném zpracování 

Výkovky byly tepelně zpracovány rozpouštěcím žíháním. Průběh teploty v čase je 

znázorněn na obr.32. 

 

                    Obr.32  Průběh teploty v čase během tepelného zpracování. 
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7 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A JEJICH ZHODNOCENÍ, 

APLIKACE ZKOUMANÉHO MATERIÁLU V PRAXI 

Technologie výroby přímo souvisí s výsledky z analýz, které byly provedeny po jejím 

dokončení nebo v průběhu výroby. V této práci budou uvedeny výsledky hodnocení lité 

struktury, chemické heterogenity a mechanických vlastností dané oceli. 

 

7.1  Hodnocení lité struktury 

Hodnocena bude litá struktura z největší vyřezané desky. Vyřezané desky jsou 

znázorněny na obr.24. Vzorky pro analýzu mikrostruktury byly odebrány z různých částí 

vyřezané desky. Konkrétně z osové části, z povrchu a  v místě, které je přesně uprostřed mezi 

povrchem a osou vyřezané desky. Z každé části jsou k dispozici dvě fotografie mikrostruktury 

při odlišném zvětšení. Základní znázornění mikrostruktury v daném místě je provedeno při 

zvětšení 100x, pro detailnější obrázek, jak mikrostruktura v daném místě vypadá, je v každém 

z případů k dispozici také zvětšení fotografie se zvětšením 300x. 

V povrchové části se vyskytují zejména vměstky jako nitridy niobu. Vyskytují se ve 

formě tyčinkovitého uspořádání, případně jako síťoví a jejich náznaků, až po skelety. Dále se 

ve struktuře objevují sulfidy, oxisulfidy, popř oxidy. 

Na obr.33 je zobrazena mikrostruktura povrchové části při zvětšení 100x.  

 

                     Obr.33  Mikrostruktura v povrchové části při zvětšení 100x. 
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Na obr.34 je zobrazena mikrostruktura povrchové části při zvětšení 300x.  

 

                      Obr.34  Mikrostruktura v povrchové části při zvětšení 300x. 

V v místě, které je přesně uprostřed mezi povrchem a osou vyřezané desky se taktéž 

vyskytují zejména vměstky jako nitridy niobu. Vyskytují se ve formě tyčinkovitého uspořádání, 

případně jako síťoví a jejich náznaků, až po skelety. Dále se ve struktuře objevují sulfidy, 

oxisulfidy, popř oxidy. Na obr.35 je zobrazena mikrostruktura v části mezi povrchem a osou 

při zvětšení 100x. Na obr.36 je zobrazena mikrostruktura v části mezi povrchem a osou při 

zvětšení 300x.  
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Obr.35  Mikrostruktura v části mezi povrchem a osou při zvětšení 100x.  

 

Obr.36  Mikrostruktura v části mezi povrchem a osou při zvětšení 300x. 

V v osové části se také vyskytují zejména vměstky jako nitridy niobu. Vyskytují se v 

tyčinkovitém uspořádání, případně jako síťoví a jejich náznaků, až po skelety. Dále se ve 
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struktuře objevují sulfidy, oxisulfidy, popř oxidy. Opticky se jeví distribuce nitridů do větších, 

síťových celků. Místy se objevují ředinky, až malé dutinky. Na obr.37 je zobrazena 

mikrostruktura v osové části při zvětšení 100x. Na obr.38 je zobrazena mikrostruktura v osové 

části při zvětšení 300x. 

 

                    Obr.37  Mikrostruktura v osové části při zvětšení 100x. 

 

                   Obr.38  Mikrostruktura v osové části při zvětšení 300x. 



46 

 

NAVRÁTIL, H. Metalurgie výroby manganové austenitické oceli legované dusíkem. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2018. 

Vedle hodnocení mikrostruktury bylo provedena i dokumentace makrostruktury od 

povrchu v ose ze stejné vyřezané desky jako při hodnocení mikrostruktury. U výbrusů bylo 

provedeno leptání. Na obr.39 je k vidění makrostruktura na povrchu polotovaru a v dalších 

dvou snímcích jsou výbrusy blížícící se více do střední části ingotu. Především na prvním 

snímku je dobře vidět vrstvička drobných krystalů tzv. licí kůra, která vzniká v důsledku 

největšího odvodu tepla od stěn kokily. 

 

Obr.39  Makrostruktura povrchu a v místech blízkých povrchu povrchu polotovaru. 
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Na obr.40 je znázorněna makrostruktura oceli v prostřední části mezi osou a povrchem 

polotovaru. Zde se nachází transkrystalizační pásmo, ve kterém se nalézají sloupové krsytaly. 

Je možné pozorovat poměrně homogenní strukturu oceli. 

 

                      Obr.40  Makrostruktura mezi osou a povrchem polotovaru. 
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Na obr.41 je zobrazena makrostruktura oceli ve středové části ingotu. V této části se 

nachází pásmo rovnoosých dendritů.  

 

                            Obr.41  Makrostruktura ve středové části polotovaru. 
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7.2 Hodnocení chemické heterogenity 

Chemické složení není stejné v celém průřezu polotovaru. Vlivem segregace vzniká 

chemická heterogenita. Proměnlivost chemického složení byla zjištěna z osmi vzorků, které 

byly odebírány postupně od povrchu k ose polotovaru, tím byla zjištěna chemická heterogenita 

v určitém průřezu ingotu. Konkrétní chemické složení jednotlivých vzorků je v tab.20, vzorky 

byly v této práci označeny číslicemi 1 až 8 a to postupně od povrchu ke středu polotovaru.  

Tab.20  Chemické složení (hm.%) oceli od povrchu k ose.  

Vzorek C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Ti Nb 

1 0,076 11,9 0,21 0,022 0,013 19,8 5,95 0,09 0,21 0,33 0,005 0,80 

2 0,079 11,9 0,21 0,022 0,013 19,7 5,95 0,09 0,21 0,33 0,005 0,85 

3 0,078 11,8 0,21 0,021 0,013 19,7 5,95 0,09 0,21 0,33 0,005 0,81 

4 0,076 11,9 0,21 0,022 0,013 19,8 5,95 0,09 0,21 0,33 0,005 0,84 

5 0,076 12,0 0,21 0,022 0,012 19,8 6,00 0,09 0,21 0,33 0,005 0,85 

6 0,074 11,7 0,21 0,020 0,012 19,8 5,85 0,09 0,21 0,32 0,005 0,75 

7 0,068 11,2 0,21 0,019 0,010 19,6 5,75 0,09 0,21 0,32 0,005 0,67 

8 0,067 11,1 0,21 0,019 0,010 19,5 5,70 0,09 0,21 0,32 0,005 0,67 

Výraznější pokles koncentrace ve středové části vykazují uhlík, mangan, chrom, nikl a 

niob. U ostatních prvků není tato změna natolik výrazná, nebo není vůbec žádná. V tab.21 je 

vidět změna koncentrace plynů, konkrétně kyslíku a dusíku, po průřezu ingotu. 

Tab.21  Koncentrace (hm.%) plynů v oceli od povrchu k ose. 

Vzorek O N 

1 0,0094 0,5119 

2 0,0096 0,5135 

3 0,0088 0,5025 

4 0,0086 0,4961 

5 0,0080 0,4898 

6 0,0084 0,4956 

7 0,0088 0,4687 

8 0,0093 0,4308 

Obsah kyslíku skokově naroste v osové části ingotu. U dusíku naopak nastane skokový 

pokles koncentrace ve středové části.  

 

7.3  Hodnocení mechanických vlastností 

Mechanické vlastnosti jsou hodnoceny po vykování součásti a jejím tepelném 

zpracování. Schéma odběru vzorků pro jednotlivé zkoušky mechanických vlastností je na 

obr.42. V této práci budou uvedeny výsledky z tahové zkoušky pro různé teploty, konkrétně se 

bude jednat o hodnoty meze kluzu, meze pevnosti, tažnosti a kontrakce. Hodnocení bude 

provedeno ze vzorků z příčného i podélného směru. Dále se bude jednat o výsledky ze zkoušky 

rázem v ohyby z níž budou k dispozici hodnoty vrubové houževnatosti pro vzorky z podélného 

směru. Vzorky byly odebrány z jednoho výkovku, ale z dvou různých průměrů s různým 

stupněm prokování viz obr.21. V tab.22 je seznam zkušebních vzorků odebíraných z průměru 

250 mm. 
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                                             Obr.42  Vyznačená místa pro odběr vzorků.  

Tab.22  Seznam zkušebních vzorků odebíraných z průměru 250 mm. 

Vzorek Směr Materiál 

I01545 Podélný 08Ch18N5G12AB 

I01555 Příčný 08Ch18N5G12AB 

V tab.23 jsou uvedeny výsledky z tahové zkoušky pro vzorky odebrané z průměru 250 

mm. 

Tab.23  Výsledky z tahové zkoušky pro vzorky odebrané z průměru 250 mm. 

Vzorek Zkušební 

teplota 

(°C) 

Rozměr 

⌀  

(mm) 

Mez kluzu 

Re 

(Mpa) 

Mez 

pevnosti  

Rm 

(Mpa) 

Tažnost 

A5 

(%) 

Kontrakce 

Z 

(%) 

I01545 23±5 10 490 775 30,6 32,8 

I01545 23±5 10 560 821 31,6 36,0 

I01545 100 10 434 728 32,2 36,0 

I01545 100 10 432 716 31,4 31,1 

I01545 200 10 330 638 29,0 36,0 

I01545 200 10 355 677 34,2 40,7 

I01555 23±5 10 535 765 14,8 11,6 

I01555 23±5 10 528 755 14,6 15,4 

V tab.24 je seznam zkušebních vzorků odebíraných z průměru 200 mm. V tab.25 jsou 

uvedeny výsledky z tahové zkoušky pro vzorky odebrané z průměru 200 mm. 
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Tab.24  Seznam zkušebních vzorků odebíraných z průměru 200 mm. 

Vzorek Směr Materiál 

I01546 Podélný 08Ch18N5G12AB 

I01556 Příčný 08Ch18N5G12AB 

Tab.25  Výsledky z tahové zkoušky pro vzorky odebrané z průměru 200 mm. 

Vzorek Zkušební 

teplota 

(°C) 

Rozměr 

⌀  

(mm) 

Mez kluzu 

Re 

(Mpa) 

Mez 

pevnosti  

Rm 

(Mpa) 

Tažnost 

A5 

(%) 

Kontrakce 

Z 

(%) 

I01546 23±5 10 535 848 38,2 51,0 

I01546 23±5 10 509 806 40,0 57,8 

I01546 100 10 419 730 40,4 56,4 

I01546 100 10 409 740 39,6 60,3 

I01546 200 10 359 698 38,8 53,8 

I01546 200 10 340 685 36,6 53,8 

I01556 23±5 10 497 796 22,6 22,6 

I01556 23±5 10 516 792 22,0 22,6 

Výsledky z tahové zkoušky jsou graficky znázorněny v grafech, kde je při každé teplotě 

a v odpovídajícím směru zaznamenána střední hodnota ze dvou číselných údajů, aby byly 

vzniklé sloupcové grafy přehlednější. Na obr.43 jsou znázorněny střední hodnoty meze kluzu 

při různých teplotách ze vzorků odebraných v podélném směru pro průměry 250 mm i 200 mm. 

Na obr.44 jsou znázorněny střední hodnoty meze kluzu při různých teplotách ze vzorků 

odebraných v příčném směru pro průměr 250 mm a pro průměr 200 mm. 

 

                     Obr.43  Hodnocení meze kluzu ze vzorků odebraných v podélném směru. 
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                      Obr.44  Hodnocení meze kluzu ze vzorků odebraných v příčném směru. 

Vzorky odebrané z průměru 250 mm, vyjma vzorků namáhaných při teplotě 200 ℃, 

vykazují vyšší hodnoty meze kluzu a to jak u vzorků odebraných v podélném tak i v příčném 

směru. 

Na obr.45 jsou znázorněny střední hodnoty meze pevnosti za různých teplot během 

zkoušení ze vzorků odebraných v podélném směru pro průměry 250 mm a 200 mm. Na 

obr.46 jsou znázorněny střední hodnoty meze pevnosti při různých teplotách ze vzorků 

odebraných v příčném směru pro průměr 250 mm i pro průměr 200 mm. 

 

                    Obr.45  Hodnocení meze pevnosti ze vzorků odebraných v podélném směru. 
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                 Obr.46  Hodnocení meze pevnosti ze vzorků odebraných v příčném směru. 

Odebrané vzorky z průměru 200 mm mají ve všech případech vyšší mez pevnosti než 

vzorky odebrané z průměru 250 mm.  

Na obr.47 jsou znázorněny střední hodnoty tažnosti za různých teplot během testování 

vzorků odebraných v podélném směru pro průměry 250 mm a 200 mm. Na obr.48 jsou 

znázorněny střední hodnoty tažnosti za různých teplot ze vzorků odebraných v příčném směru 

pro průměr 250 mm i pro průměr 200 mm. 

 

                       Obr.47  Hodnocení tažnosti ze vzorků odebraných v podélném směru. 
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                       Obr.48  Hodnocení tažnosti ze vzorků odebraných v příčném směru. 

Tažnost je ve všech případech vyšší u vzorků, které byly odebrány z průměru 200 mm. 

Na obr.49 jsou znázorněny střední hodnoty kontrakce při různých teplotách ze vzorků 

odebraných v podélném směru pro průměry 250 mm a 200 mm. Na obr.50 jsou znázorněny 

střední hodnoty kontrakce při různých teplotách ze vzorků odebraných v příčném směru pro 

průměr 250 mm a pro průměr 200 mm. 

 

                       Obr.49  Hodnocení kontrakce ze vzorků odebraných v podélném směru. 
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             Obr.50  Hodnocení kontrakce ze vzorků odebraných v příčném směru. 

Kontrakce je stejně jako tažnost vyšší u vzorků odebraných z průměru výkovku 200 

mm.  

Vrubová houževnatost byla hodnocena pouze u vzorků odebraných z podélného směru 

u průměru výkovku 200 i 250 mm. V tab.26 jsou zaznamenány údaje ze zkoušky rázem 

v ohybu pro průměr 250 mm. V tab.27 jsou uvedeny údaje ze zkoušky rázem v ohybu pro 

průměr 200 mm.  

Tab.26  Seznam zkušebních vzorků odebraných z průměru výkovku 250 mm. 

Vzorek Zkušební  

teplota 

(℃) 

Vrubová 

houževnatost 

KCV 

(J.cm-2) 

I01545 20 75 

I01545 20 40 

I01545 20 46 

Tab.27  Seznam zkušebních vzorků odebraných z průměru výkovku 200 mm. 

Vzorek Zkušební  

teplota 

(℃) 

Vrubová 

houževnatost 

KCV 

(J.cm-2) 

I01546 20 145 

I01546 20 154 

I01546 20 143 
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Na obr.51 je znázorněno grafické porovnání středních hodnot vrubové houževnatosti 

pro různé průměry výkovku. 

 

            Obr.51  Hodnocení vrubové houževnatosti v různých průměrech výkovku. 

Vrubová houževnatost je výrazně vyšší v průměru výkovku 200 mm. 

 

7.4 Aplikace zkoumaného materiálu v praxi. 

Ocel 08Ch18N5G12AB má své možné uplatnění jako ložiskový štít elektromotoru 

pohonu PRO-M reaktoru VVER 440. Tento pohon je jednou z klíčových komponent, které 

zabezpečují pohyb regulačních tyčí v jaderném reaktoru. Pohon je zavěšen za ložiskový štít. 

Ložiskový štít musí držet tlak primárního okruhu v jaderné elektrárně. Na obr. 52 je zachyceno 

těleso elektromotoru pohonu PRO-M reaktoru VVER 440, tmavě jsou vyznačeny ložiskové 

štíty z této oceli [22]. 
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           Obr.52  Těleso elektromotoru pohonu PRO-M reaktoru VVER 440 [22]. 
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8 ZÁVĚR 

Mezi hlavní cíle diplomové práce patří zdokumentování a zhodnocení provozního 

experimentu, během něhož byla poprvé v podmínkách elektroocelárny ŽDAS a.s. vyráběna 

speciální korozivzdorná austenitická ocel.  

Nejprve bylo v rámci teoretického rozboru problematiky vysoce legovaných ocelí 

vypracováno rozdělení korozivzdorných ocelí. Dále byla práce ve své teoretické části zaměřena 

na karbidy ve vysoce legovaných ocelích. Teoretická část byla zakončena kapitolou o 

nadusičení oceli. Tato oblast byla také jedním z hlavních nastíněných problémů, které byly 

řešeny v rámci přípravy a samotného průběhu experimentální tavby. 

Na začátku experimentální části byl uveden popis použitých experimentálních zařízení. 

Po něm již následovalo zdokumentování experimentální tavby. V něm byla nejprve uvedena 

vsázka a chemické složení jejich jednotlivých částí. Následovalo popsání tavby na elektrických 

obloukových pecích 

 Dále byl nastíněn průběh zpracování oceli na zařízeních sekundární metalurgie. 

Hlavním úkolem v této fázi bylo nadusičení taveniny a rozpuštění manganu v tekutém kovu. 

Nadusičení bylo prováděno dusíkatým ferochromem. Úskalím tohoto postupu bylo zejména 

zpomalení průběhu tavby v důsledku rozpouštění dusíkatých přísad v oceli. Možností, jak 

optimalizovat technologický proces je provést nadusičení plynným dusíkem, o kterém byla 

zmínka v teoretické části práce. Mimo potencionálního urychlení sekundárního zpracování 

oceli v tekutém stavu by mohly být sníženy náklady na použité feroslitiny. Rozpouštění velkého 

množství manganu sebou také přineslo výrazné časové prodlevy během rozpouštění každé 

navážky i přesto, že byl kovový mangan předehříván, docházelo jeho přísadou ke zchladnutí 

taveniny, která tím pádem musela být dohřívána. Zpracování oceli v tekutém stavu sebou neslo 

mnoho potencionálních problémů, přesto však byla celá experimentální tavba zdárně 

vyhotovena, ocel měla požadované chemické složení a byla odlita do licí soupravy. 

V další části práce byly popsány podmínky a průběh tváření a tepelného zpracování. 

Během kování vykazoval materiál poměrně špatnou tvařitelnost, v jednotlivých mezioperacíh 

se na čele po jeho částečném přetváření vytvářely trhlinky a materiál tak musel byl několikrát 

znovu ohříván a následně znova tvářen. Z toho je možné vysledovat zpomalení celého 

technologického cyklu, avšak vzhledem k pevně danému chemickému složení materiálu se jako 

možnost urychlení výrobního procesu jeví vytvoření vhodnější licí struktury. Ovšem od změny 

parametrů při odlévání nelze očekávat výraznější změnu v tomto ohledu. Strukturu by bylo 

možné zlepšit pro pozdější tváření elektrostrukovým přetavením, které umožňuje řízené tuhnutí 

ingotu. Tato technologie však momentálně není k dispozici v provozních podmínkách 

elektroocelárny ŽDAS a.s. 

Jako možnost optimalizace výrobního procesu se jeví možnost provést tavbu pouze na 

jedné elektrické obloukové peci a následně taktéž pouze na jedné pánvové peci, tím by zbylá 

kapacita elektroocelárny byla uvolněna pro výrobu jiných značek ocelí a výroba by byla 

celkově hospodárnější. V případě řešené experimentální tavby bylo rozdělení tavby do dvou 

elektrických obloukových pecí, potažmo do dvou pánvových pecích správně zvoleno, aby bylo 
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dosaženo požadovaného chemického složení a tavba byla v daných podmínkách 

elektroocelárny realizovatelná. 

Z výsledků provedených analýz je vidět, že v odlitých ingotech se převážně vyskytují 

vměstky převážně ve formě nitridů niobu různého uspořádání. V matrici se dále vyskytují 

oxidy, sulfidy a oxisulfidy. Jejich výskyt má vždy vliv na mechanické a užitné vlastnosti oceli, 

ovlivňují také tvařitelnost materiálu během kování. Makrostruktura ingotu přibližně odpovídá 

běžné makrostruktuře ingotu z uklidněné oceli. 

Hodnocení mechanických vlastností vychází z výsledků zkoušky tahem a zkoušky 

rázem v ohybu. Z vyhodnocování meze pevnosti materiálu lze usuzovat, že ta část výkovku 

(průměr 200 mm) s větším stupněm prokování má vyšší pevnost než část výkovku s nižším 

stupněm prokování (250 mm). Vyšší pevnost materiálu s větším stupněm prokování je zvláště 

patrná u zkoušek odebíraných v příčném směru výkovku.  

Tažnost materiálu je vyšší v průměru výkovku 200 mm. U kontrakce je tento rozdíl ještě 

markantnější a výsledné hodnoty kontrakce jsou u průměru výkovku 200 mm výrazně vyšší. 

Stejně jako u kontrakce je tomu i u vrubové houževnatosti, kde z porovnání hodnot vrubové 

houževnatosti v různých průměrech výkovku vychází hodnoty vrubové houževnatosti na 

průměru 200 mm téměř třikrát vyšší, než je tomu na průměru 250 mm. U průměru výkovku 200 

mm po tepelném zpracování jsou jasně patrné výrazně lepší plastické vlastnosti. To může být 

způsobeno jednak vyšším stupněm prokování a jednak také možnou chemickou heterogenitou 

ingotu, z něhož byl daný výkovek vykován. 

Dalším krokem bude snaha o zavedení této speciální oceli do běžného sortimentu 

výroby divize metalurgie ŽDAS a.s. 

 

Diplomová práce byla řešena v rámci projektu Epsilon 

TH01021066, za finanční podpory Technologické agentury ČR. 
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