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1 ÚVOD 

  

Korozivzdorné oceli a slitiny tvoří rozsáhlou skupinu materiálů, jejichž potřebný výběr 

a dostatečné množství jsou důležitými podmínkami rozvoje průmyslu chemického, 

energetického, potravinářského, hutního a dalších odvětví. Použití materiálů na této bázi je 

však stále více limitováno cenou některých slitinových prvků, především niklu a také 

molybdenu. Dostatečné množství chromniklových ocelí a niklových slitin pro nejagresivnější 

prostředí a pro rozvoj energetiky lze tedy zajistit pouze správným a úplným využitím jejich 

vlastností.  

 Stavbu energetických a jiných zařízení si dnes neumíme představit bez techniky 

svařování, která přináší některé specifické korozní problémy, a při použití korozivzdorných 

ocelí a niklových slitin dobře odolných především v pasívním stavu pak zejména nebezpečí 

strukturně závislých forem koroze. Tyto problémy a technologické zpracování mají prvořadý 

význam pro výběr korozivzdorných ocelí a slitin, přičemž je třeba vybrat takovou slitinu, 

popř. volit takový způsob známé korozní ochrany, aby se její degradaci co nejvíce čelilo [1]. 

 Strukturně závislé druhy koroze zvláště pak mezikrystalová koroze, nožová koroze a 

korozní praskání se objevují především v tepelně ovlivněných oblastech svarového spoje, 

nebo po nevhodném tepelném zpracování, popř. jiném ovlivnění korozivzdorných ocelí a 

slitin jako důsledek strukturních změn, popř. segregací, které činí oceli náchylnými 

k přednostnímu koroznímu napadení. Specifické teploty a doby setrvání na těchto teplotách, 

které vyvolávají citlivost k mezikrystalové korozi je třeba uvažovat jako kritické. Příčinou 

citlivosti je především vylučování karbidů chrómu na rozhraní zrn, avšak u některých druhů 

ocelí a slitin se setkáváme i s dalšími strukturními změnami, které mohou ovlivnit náchylnost 

ke strukturním druhům koroze [2]. 

 Austenitické korozivzdorné oceli jsou vzhledem ke svým vlastnostem obecně jedním 

z nejčastěji používaných konstrukčních materiálů v chemickém průmyslu, energetice (včetně 

jaderné) a jinde. Základní člen řady těchto ocelí dnes obsahuje 18% chrómu a 9% niklu při 

obsahu uhlíku kolem 0,08%. S ohledem na výše zmíněné svařování těchto ocelí jsou to 

především nízkouhlíkové a stabilizované oceli titanem a niobem. Při současných poznatcích o 
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korozní odolnosti těchto ocelí si zaslouží pro jejich chování za kritických podmínek věnovat 

pozornost problémům stability pasivního stavu a to i v porovnání s ocelemi modifikovanými 

molybdenem. 

 Pro hodnocení odolnosti těchto materiálů se ve velké šíři užívají metody na bázi 

elektrochemických polarizačních měření [3]. Tyto metody poskytují korozně-elektrochemické 

charakteristiky významné nejen s ohledem na odolnost korozivzdorných ocelí proti celkové 

korozi, ale především i proti lokalizovaným korozním napadením. Tyto metody vycházejí ze 

skutečnosti, že koroze kovů je elektrochemický proces, který vyžaduje kontakt mezi anodou 

a katodou a cestu iontové vodivosti přes elektrolyt. Elektrochemický pochod v sobě zahrnuje 

tok elektronů mezi anodickými a katodickými oblastmi, který kvantifikuje rychlost oxidačně - 

redukčních pochodů na materiálech, a jeho sledováním je možno posoudit kinetiku 

korozního procesu. Z široce užívaných metod pro posouzení zcitlivění korozivzdorných 

materiálů k místním korozním napadením to jsou elektrochemické potenciodynamické 

metody, cyklická polarizace a potenciokinetická reaktivační metoda (EPR) [4.5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. CHARAKTERISTIKY AUSTENITICKÝCH KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ 

 

Austenitické oceli si udržují austenitickou strukturu za normální teploty i za velmi 

nízkých minusových teplot. Nejčastěji přidávaným prvkem do austenitických korozivzdorných 

ocelí je vedle karbidotvorných prvků – titanu a niobu - molybden, který výrazně zvyšuje 

korozní odolnost v prostředích redukčních kyselin a vodných roztoků a odolnost proti 

bodové a štěrbinové korozi. Molybden však rozšiřuje oblast výskytu feritu a jeho přísada do 

oceli vyžaduje zvýšit obsah niklu nebo jiného austenitotvorného prvku, má-li být zachována 

čistě austenitická struktura, což lze hodnotit ze znázornění Schaefflerova diagramu.  

 

Obrázek 1. Schaefflerův diagram znázorňující strukturu svarového kovu korozivzdorných ocelí    

                    podle  účinného obsahu chrómu a niklu [2] 

 

2.1. Rovnoměrná koroze 

 Korozivzdorné oceli a i niklové slitiny bývají v případě vhodného strukturního stavu 

většinou korozně napadány rovnoměrně, bez přednostního poškození určitých oblastí – 

jedná se tedy o korozi celkovou. V případě degradace struktury dochází k místnímu napadení 

nejen u základních typů korozivzdorných ocelí, ale také u vysokolegovaných materiálů a 

s vysokou korozní odolností proti korozi celkové. 
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2.2. Odolnost proti místním druhům koroze 

 Přestože jsou jednotlivé typy korozivzdorných ocelí určeny pro určitá vymezená 

prostředí je možno obecně říci, že se vyznačuji vysokou odolností proti rovnoměrné korozi. 

Zvýšené nebezpečí hrozí degradací místními druhy koroze, které lze předvídat někdy jen 

obtížně. Taktéž i kontrola napadení je obtížně proveditelná, neboť povrch se makroskopicky 

nemusí změnit, i když je materiál zasažen do značné hloubky. Mezi nejčastěji vyskytující se 

druhy místního korozního napadení patří bodová a štěrbinová koroze, korozní praskání a 

mezikrystalová koroze. Výskyt korozního praskání klesá se stoupajícím obsahem niklu, nad 

20% v souhlasu se stoupající hodnotou energie vrstevné chyby [6]. Jednotlivé druhy 

korozního napadení se mohou prolínat a kombinovat. Zvýšení korozní odolnosti např. pro 

redukční prostředí legováním slitin molybdenem, mědí atd. bývá spojeno se zhoršením 

korozní odolnosti v silně oxidačních prostředích. 

 

2.2.1 Napadení bodovou korozí 

 Vznik bodové koroze urychluje dostatečná koncentrace agresívních aniontů, 

oxidačních činidel a korozní potenciál vyšší než kritický potenciál pro iniciaci bodové koroze, 

popř. teplota. Nejvýznamnější anionty iniciující bodovou korozi jsou halogenidy a především 

pak chloridy. 

 Mechanismus vzniku a rozvoje bodové koroze spočívá v průniku reaktivních aniontů 

ochranným pasivním filmem často podél nehomogenit chemického složení nebo nekovových 

vměstků (MnS, FeS, CaS) [7]. Ve vzniklých nanooblastech se hydrolyticky rozpouštějí kovové 

ionty a ve vznikajícím stagnujícím kyselém prostředí se místně koncentrují Cl- ionty. 

Autokatalytickým pochodem se korozní bod dále rozvíjí buď k samotnému proděravění 

stěny, nebo se může proces změnou některých podmínek (pohyb prostředí, repasivace) 

zpomalit až zastavit. Odolnost proti bodové korozi lze na základě chemického složení 

korozivzdorných ocelí hodnotit podle ekvivalentu chromu: 

 EkvCr = % Cr + 3,3 (% Mo + 0,5 . % W) + 16 . % N [7,8] 
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2.2.2 Napadení štěrbinovou korozí 

 Mechanismus štěrbinové koroze je do určité míry podobný procesu bodové koroze. 

Hlavní rozdíl je v iniciaci. Pro vznik štěrbinové koroze je rozhodujích nejen jakost pasivního 

filmu ale i geometrický činitel. 

 Koncentrační gradient v oblasti korodovaného místa je podobný jako u bodové 

koroze. Odolnost proti štěrbinové korozi je často hodnocena podle „kritické teploty“ – 

počátku vzniku štěrbinové koroze ve zkušebním roztoku. 

 Zvýšit odolnost proti štěrbinové korozi je možno stejně tak jako u bodové koroze 

zvýšeným legováním molybdenem a wolframem [9]. 

 Inkubační doba štěrbinové koroze v reálných podmínkách zvláště při nízkém obsahu 

aniontů v prostředí je poměrně dlouhá. Kritická teplota je nižší než u bodové koroze . 

 

2.2.3 Korozní praskání 

 Ke koroznímu praskání dochází při působení tahového napětí (proto se také někdy 

označuje jako korozní praskání pod napětím) na kovový materiál exponovaný ve specifickém 

prostředí (za určitých teplot a koncentrací). Při korozním praskání vznikají a rostou 

v materiálu trhliny, které vedou až k lomu. Trhliny se šíří ve struktuře kovu buď po hranicích 

zrn – mezikrystalově nebo přes zrna – transkrystalově. Mechanizmus korozního praskání 

mnoha technicky důležitých materiálů se vysvětluje aktivním rozpouštěním na čele trhliny, 

která zároveň působí jako koncentrátor napětí. Pro vznik korozního praskání není vždy nutné 

vnější mechanické namáhání, ale stačí jen vnitřní pnutí např. po tváření za studena nebo 

u svarových spojů. V některých případech je zaměňována vodíková křehkost a korozní 

praskání, ale potenciálové oblasti výskytu korozního praskání a vodíkové křehkosti jsou různé 

[10]. I při korozním praskání může docházet vlivem kyselého okludovaného roztoku 

k vylučování vodíku depolarizační reakcí na čele trhliny a k ovlivnění houževnatosti materiálu 

v této oblasti. 
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2.2.3.1  Proces poškození korozí za napětí 

Je nutno konstatovat, že z výroby není povrch tělesa nikdy ideálně hladký, na druhé 

straně se dá předpokládat, že pro hodnocení v inženýrských postupech neobsahuje vážnější 

trhliny.  Podstata procesu spočívá v iniciaci a postupném růstu trhliny a ve vnikání 

agresivního korozního prostředí do kořene ostrých defektů a trhlinek materiálu, čímž dochází 

k poškození pasivující vrstvy na čele trhliny (vlivem anodického rozpouštění). Současně jsou 

následkem tohoto procesu likvidovány bariéry materiálu proti rozvoji trhlin, čímž je 

eliminován vliv plastických zón na otupování kořenů trhlin. Obrazně se dá tento proces 

přirovnat k jakýmsi “chemickým nůžkám”, které “nastřihují ” kořeny trhlin, čímž zvyšují jejich 

ostrost a posunují čelo trhliny hlouběji do materiálu, a tak zrychlují rozvoj trhliny. Trhliny 

jsou zpravidla sevřené, jemné a přitom složité geometrie, podle lokálních vlastností stavby 

materiálu, přičemž se šíří také mezikrystalově, podél hranic zrn a mezi slabými místy 

struktury. Korozí pod napětím jsou napadány zejména nejméně uspořádané oblasti struktury 

materiálu před čelem trhliny. Určité kritické délky trhliny je dosaženo při nastavení určitého 

nominálního napětí, neboť rozhodující je lokální napětí v kořeni trhliny a právě z těchto 

důvodů hovoříme o korozním praskání. 

Trhliny vyvolané korozí pod napětím tvoří složitý rozvětvený systém, přičemž zdánlivě 

paradoxně platí, že čím rozvětvenější a složitější systém vytvářejí, tím pomaleji dochází k 

jejich prostupování materiálem. Vysvětlujeme to tím, že barierou proti rozvoji trhlin je 

součtová plocha lící trhlin, která je tím větší, čím více je vedlejších trhlin a četnost rozvětvení. 

Iniciace a rozvoj korozně-napěťové trhliny je časový proces, který určuje životnost 

konstrukce. Z lomové mechaniky je známo, že lomová houževnatost při stavu rovinné 

deformace KIC je nejnižší hodnotou materiálové houževnatosti, odpovídající maximálnímu 

přípustnému faktoru intenzity napětí. Nastávají však případy, kdy k lomu dochází při 

počáteční úrovni faktoru intenzity napětí KI, který leží hluboko pod hodnotou KIC . Důvodem 

tohoto faktu je schopnost růstu trhlin do kritických rozměrů,  

z počáteční úrovně faktoru intenzity napětí KI < KIC do stavu, kdy KI = KIC . Právě koroze pod 

napětím jako proces interakce mezi statickým napětím a korozním prostředím je 

charakterizována podkritickým růstem defektu. Pokud je po iniciaci korozně napěťové trhliny 

příslušný faktor napětí větší, než je prahová hodnota KISCC  (mezní hodnota faktoru intenzity 

napětí při korozním praskání), trhlina s časem roste, což vede na druhé straně ke zvětšování 
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hodnoty faktoru intenzity napětí a ke zvýšení rychlosti růstu trhliny [11]. Nicméně po určité 

době působení napětí a korozního prostředí dochází k poškozování povrchových vrstev 

materiálu a dojde k vytvoření mikrodefektu o hloubce a0. Ten se, za delší dobu působení 

korozního prostředí a napětí, vyvine v makrodefekt o hloubce ai, kterému odpovídá 

součinitel intenzity napětí KI = KISCC. Stádium růstu defektu do jeho hodnoty ai může urychlit 

proměnná hodnota napětí.  

Po dosažení hodnoty součinitele faktoru intenzity napětí většího než je hraniční 

hodnota při velikosti makrodefektu ai, neboli KI > KISCC, dochází ke rychlosti růstu defektu díky 

nastupujícímu mechanismu poškozování materiálu při korozi pod napětím. K uplatňování 

tohoto mechanismu dochází jak za pomalé rychlosti deformace 310/ tdd , kdy se tento 

proces nazývá korozní praskání, tak i při podmínkách časově proměnného napětí, v tomto 

případě se hovoří o korozní únavě. 

Dobu do vzniku defektu o velikosti a0 je možno označit ti,1 , dobu růstu defektu z a0 na ai je 

možno označit ti,2 a dobu procesu koroze pod napětím např. tc, pak celková doba provozu 

zařízení tt musí splňovat tyto rovnice uvedené v *12]: 

 

 

kde tS je doba předpokládaného technického života zařízení, tR znamená dobu do 

předpokládané opravy zařízení, ke které se přičítá bezpečnostní přídavek  t. 

Významným poškozovacím dějem v chemických a petrochemických provozech je 

interakce kovového konstrukčního materiálu s vodíkem. Jeho vliv je možné rozdělit podle 

teploty, za níž k působení na materiál dochází.  

Při teplotách pod 190 oC vzniká vodík na povrchu kovu hlavně korozní depolarizační 

reakcí a vstupuje do oceli v atomární formě. Vznik vodíku na povrchu kovu je také možný ve 

vodných elektrolytech při katodické polarizaci povrchu oceli (v elektrochemických 

technologiích, např. při vylučování kovů, na povrchu oceli při velké polarizaci ze stanice 

katodické ochrany, na katodických místech vstupu bludných proudů). Ztráta pevnosti 

kovových materiálů se projevuje vodíkovou křehkostí, která někdy bývá zaměňována za 

korozní praskání. Vznik atomárního vodíku na povrchu kovu je vázán na oblast potenciálů 

 
tttttt

nebottttt

Rciit
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2,1,
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orientovanou vzhledem k oblasti pasivity záporným směrem. Schematické znázornění na 

obr. 2 ukazuje kvalitativně obvyklý vztah mezi potenciálem a výskytem vodíkové křehkosti a 

korozního praskání. Velký vliv na degradaci má vznik hydridů ve struktuře kovů jako je titan 

nebo tantal. Vodík je příčinou rozpadu těchto velmi korozně odolných kovů. Vodíkové 

křehkosti můžeme zabránit potlačením korozní rychlosti inhibitory (např. při moření), 

změnou proudových hustot při elektrolytickém vylučování kovů (např. při zinkování), 

výběrem vhodného materiálu (například vysoce pevné oceli snadno podléhají vodíkové 

křehkosti), náchylnost snižuje legování niklem nebo molybdenem. Vodík proniklý do 

struktury, který neměl příležitost k rekombinaci, se dá odstranit ohřevem na teploty 100 až 

150 oC. Při předcházení vodíkové křehkosti je také třeba se vyvarovat svařování vlhkých 

povrchů, při kterém dochází k termickému rozkladu vody a vstupu vodíku do struktury. Vstup 

vodíku do struktury kovu je také možný při zvýšených teplotách, kdy již není přítomno vodné 

korozní prostředí. Při teplotách 200 až 480 oC dochází na povrchu oceli k termické disociaci 

molekulárního vodíku na atomární, který pak difunduje do oceli, slučuje se s uhlíkem za 

tvorby metanu o vysokém tlaku a způsobí porušení oceli (tzv. vodíková koroze). Projevuje se 

také vznikem puchýřů. Při teplotách nad 540 oC difunduje uhlík k povrchu oceli, tvoří 

s termicky disociovaným vodíkem metan a dochází tak k oduhličení povrchu.  

 

Obr. 2 - Potenciálové oblasti vzniku vodíkové křehkosti a korozního praskání (AO - oblast 
použití anodické ochrany) 

 

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/d_vodik.htm
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2.2.4 Citlivost k mezikrystalové korozi 

 Mezikrystalová koroze je specifický druh nerovnoměrné strukturně závislé koroze, 

která probíhá přednostně mezi krystaly (zrny) podél jejich rozhraní. Napadá především 

slitiny, u kterých dochází ke stárnutí, ohřevu při zpracování nebo při tepelném ovlivnění 

(např. při svařování) a strukturním změnám na hranicích zrn. 

Současné poznatky o příčinách vzniku mezikrystalové koroze korozivzdorných ocelí 

jsou zajedno v tom, že sklon k mezikrystalové korozi souvisí zejména se vznikem nových fází 

na rozhraní zrn tuhého roztoku, především karbidových nebo nitridových precipitátů při 

určitém tepelném ovlivnění. Hlavní příčinou vylučování karbidů a podobně i nitridů je 

závislost rozpustnosti uhlíku i dusíku v austenitu i ve feritu na teplotě. 

 Hlavně u austenitických korozivzdorných ocelí je náchylnost k mezikrystalové korozi 

velmi závažným problémem se zřetelem k agresivitě prostředí, pro něž se tyto oceli běžně 

používají. Mezikrystalová koroze se objevuje tehdy, je-li ocel buď ohřátá delší dobu nad 

teplotu 400°C, nejspíše v rozmezí 500 – 850 °C, nebo je-li ocel pomalu ochlazována z teplot 

nad 1000°C. Rozpustnost uhlíku v austenitu se s klesající teplotou pronikavě zmenšuje, avšak 

rychlým zchlazením ho lze udržet v tuhém roztoku [1]. Dnes je zcela uznávána a vznik 

mezikrystalové koroze nejjasněji vysvětluje teorie ochuzení - snížení obsahu chrómu v okolí 

především vylučujících se karbidů chrómu. Pokud uhlík potřebný k tvorbě karbidů (není-li již 

na rozhraní zrn následkem vnitřní adsorpce), difunduje k rozhraní i z vnitřku zrn, kdežto 

potřebný chróm pochází v prvních stádiích jen z rozhraní, popř. z okrajů austenitu. Vlivem 

toho klesne obsah chrómu místně a tato oblast přestává být schopná pasivace a podléhá 

rychle korozi. Náchylnost k mezikrystalové korozi je proto nutno přičíst prostorům v okolí a 

mezi částicemi precipitátů ochuzených o chróm. 
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3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PASIVOVATELNOST A KOROZNÍ ODOLNOST V PASIVNÍM STAVU 

 

Pasivovatelností rozumíme míru obtížnosti převedení kovu v daném prostředí 

z aktivního do pasivního stavu. Je charakterizována na polarizační křivce hodnotami 

pasivačního potenciálu a kritické pasivační proudové hustoty. Korozní odolnost austenitické 

korozivzdorné oceli v pasivním stavu a stabilita pasivního stavu jsou závislé i na  

potenciálovém rozsahu mezi pasivačním potenciálem a potenciálem transpasivačním, resp. 

průrazovým. Faktory ovlivňující pasivovatelnost i stabilitu pasivity jsou téměř shodné, i když 

jejich vlivy se mohou uplatňovat odlišně. Mezi vlastnosti kovu, které se v daném případě 

uplatňují, patří složení, struktura, vnitřní pnutí a stav povrchu. Z vlastností prostředí je to 

především složení, koncentrace, teplota a proudění. Pasivovatelnost kovu usnadňují slitinové 

prvky, které snižují kritickou pasivační proudovou hustotu a posunují pasivační potenciál 

záporným směrem.  

 

3.1 Stabilizace ocelí jako prostředek k zamezení vzniku mezikrystalové koroze 

 Způsobem omezení výskytu mezikrystalové koroze korozivzdorných ocelí je snížení 

obsahu uhlíku, popř. legování slitinovými prvky s vyšší afinitou k uhlíku, než má chróm (Ti, 

Nb, Ta, Zr, W, V). Nejstabilnější karbidy z této řady dává především titan a niob, kterými se 

provádí tzv. stabilizace korozivzdorných ocelí [13]. Předpokladem je však správné legování, 

popř. tepelné zpracování, po kterých je minimální obsah uhlíku v tuhém roztoku. Pokud je ve 

stabilizované oceli dostatečné množství karbidotvorného prvku v poměru k uhlíku, který je 

s to vázat uhlík na speciální karbidy a znemožnit tak vylučování karbidů chrómu, chová se 

taková ocel, jako by obsahovala nízký obsah uhlíku. Za některých podmínek tyto poměry 

však nestačí a je nutný pečlivý výběr vhodné stabilizace nebo jiný způsob ochrany. 

Nejlevnější a nejdostupnější je titan. Z hlediska vanadu, wolframu a molybdenu se tyto kovy 

uplatnily pouze u niklových korozivzdorných slitin.  

 Stabilizace ocelí typu Cr18Ni9 titanem a niobem většinou úplně potlačuje 

mezikrystalovou korozi toho druhu, jaká se objevuje u nestabilizovaných ocelí po svařování. 

U ocelí stabilizovaných niobem lze pro běžné zcitlivění 650°C / 1 h a prostředí odpovídající 
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standardní zkoušce pokládat za zcela vyhovující tavby s poměrem Nb : C > 6, tj. i tavby 

s podstechiometrickým poměrem, nemají-li zvlášť  vysoký obsah dusíku. K dosažení 

stabilizace ocelí s titanem pro uvedené zcitlivění je nutno podle praktických zkušeností 

dodržovat obsah titanu zhruba 0,1 až 0,15 % nad čarou pro stechiometrický poměr Ti:C = 4 

[14]. Lze to vysvětlit částečnou vazbou konstantního množství titanu na dusík, jehož 

průměrné množství se ve většině ocelí pohybuje kolem 0,03 %. Tím je také odůvodněno to, 

proč u ocelí s nízkými obsahy uhlíku, stabilizovaných titanem, je pro dosažení odolnosti proti 

mezikrystalové korozi nutný vyšší stabilizační poměr. Stoupající obsah molybdenu snižuje 

mezní poměry Ti : C, pod nimiž se objevuje náchylnost k mezikrystalové korozi cca od 5 pro 

ocel bez molybdenu cca do 4,1 pro obsah 4 % Mo. V oblasti poměru Ti : C 4,0 až 4,5 není 

dostatečná jistota pro dosažení odolnosti proti mezikrystalové korozi. Vliv zvýšeného obsahu 

molybdenu se uplatňuje příznivě zejména za vyšších teplot rozpouštěcího žíhání, snižuje 

sklon k mezikrystalové korozi při zachovaném poměru Ti : C a zbrzďuje růst mezního poměru 

Ti : C za vyšších teplot. Odolnost ocelí legovaných molybdenem je při obsahu dusíku 0,02 až 

0,03 % v podstatě zajištěna od poměru Ti : C ≥  5,0 s výjimkou vyšších teplot žíhání ( > 1 100 

°C) [15]. Nejvyšší odolnost proti mezikrystalové korozi zajišťuje u těchto typů ocelí 

stabilizační žíhání. Zařízení zhotovené svařováním ze správně stabilizovaných ocelí jsou 

v tepelně ovlivněných oblastech i bez žíhání odolná proti mezikrystalové korozi. Takto 

stabilizované oceli se však po delší době vystavení kritickým teplotám stávají též v různé míře 

náchylnými k mezikrystalové korozi, což závisí na stupni stabilizace [1].   

 Slitinové prvky používané ke stabilizaci v podstatě snižují rozpustnosti uhlíku v tuhém 

roztoku, jinak řečeno, zvyšují teplotu tS. Teplota ts (resp. Ts) je teplota rozpustnosti 

vyloučených karbidů, resp. nitridů chrómu v austenitu. V krajním případě se při vyšším stupni 

stabilizace sníží obsah uhlíku v austenitu natolik, že se již nemohou vylučovat karbidy a 

teplota tS splyne s teplotou počátku rozpouštění karbidů titanu nebo niobu. Má-li se zajistit 

dokonalá stabilizace těchto ocelí, nesmí se tato teplota překročit, neboť nad ní se uvolňuje 

uhlík z vazby na tyto speciální karbidy a porušuje se stabilizace. Při teplotě rozpouštěcího 

žíhání    1 150 °C zrno ještě neporoste, odpadá zde vysvětlení, že zvýšení napadení a větší 

hustoty karbidů chromu na hranicích zrn v tepelně ovlivněném pásmu svarového spoje 

souvisí pouze se zmenšením celkového povrchu hranic na úkor růstu zrna. 
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 Hypotéza o značné povrchové aktivitě uhlíku vzhledem k chromniklovému austenitu, 

založená na základě dnešních představ o úloze povrchových vrstev krystalu tuhého roztoku 

při tepelném zpracování polykrystalických látek, která sice dobře popisuje distribuci uhlíku 

v austenitu, nevysvětluje uvolnění uhlíku z vazby na speciální karbid při vysokých teplotách 

rozpouštěcího žíhání. Aby se mohla zvýšit koncentrace uhlíku v povrchových vrstvách 

austenitových zrn, musí se nejprve disociovat ve struktuře přítomný karbid titanu, niobu, 

resp. tantalu, a uhlík i karbidotvorný prvek musí přejít do tuhého roztoku. Vzhledem 

k rozmezí používaného obsahu titanu a niobu je třeba brát v úvahu jejich dvě aktivity: jednu 

pro ocel s poměrem k uhlíku blízkým stechiometrickému poměru, kdy je veškerý titan a niob 

vyčerpán na vazbu uhlíku, druhou pro ocel s vyšším obsahem, v níž není všechen titan nebo 

niob vázán na uhlík [16]. 

 

3.1.1 Rozpustnost uhlíku ve stabilizovaných ocelích a jejich sklon k mezikrystalové korozi 

 Speciální karbidy titanu a niobu nejsou zcela nerozpustné. Podobně jako karbidy 

chromu se rozpouštějí v tuhém roztoku, avšak při značně vyšších teplotách. Karbidy a nitridy 

jsou navzájem neomezeně mísitelné. Rozpustnost speciálních karbidů závisí značně na 

teplotě. Začíná nad teplotou 850 °C a rychle stoupá na 1 200 °C, i když ještě při teplotě 1 300 

°C je určité procento karbonitridů nerozpuštěno. Rozpustnost karbidů stabilizačních prvků 

celkem nezávisí na obsahu ostatních karbidotvorných prvků, zvyšuje se však znatelně se 

stoupajícím obsahem niklu v oceli. Podobně jako niob ztrácí i titan při stoupajícím obsahu 

niklu v oceli svůj stabilizační účinek. 

 Stabilizovaná ocel má po rozpouštěcím žíhání v závislosti na teplotě různě velké zrno 

a různě rozpuštěné karbidy. Hranice zrn jsou po ochlazení v podstatě bez precipitátů. 

Znázorníme-li si podobně jako u ocelí nestabilizovaných oblast citlivosti k mezikrystalové 

korozi po ohřevu v kritické oblasti teplot v závislosti teplota – doba zcitlivění, vidíme, že tato 

oblast stejně jako u ocelí nestabilizovaných souvisí na spodní hranici s precipitací karbidů 

Me23C6. Například po žíhání na 650 °C/ 3 h můžeme na hranicích zrn u stabilizované oceli 

pozorovat karbidy Me23C6 a citlivost k mezikrystalové korozi. Prodloužení doby žíhání vede 

kromě precipitace karbidů též k vylučování karbidů niobu, resp. titanu, a urychluje 

odstranění náchylnosti k mezikrystalové korozi. Při přechodu do oblasti bez mezikrystalové 
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koroze, tj. nad její horní hranicí, pozorujeme podstatnou změnu ve struktuře. Kromě hrubých 

částic karbidů chromu na rozhraní a speciálních karbidů v jejich okolí se i v zrnu vylučují 

jemné precipitáty speciálních karbidů. V tomto stadiu lze též identifikovat i fázi sigma, která 

však nemá vliv na odolnost proti mezikrystalové korozi karbidického typu. Tato fáze totiž 

precipituje v oblasti teplot, v níž je rychlost difůze dostatečně velká, takže eventuální 

ochuzení při krátké době ohřevu může být ihned vyrovnáno. Při teplotě 800 °C a vyšší se již 

fáze sigma nepozorovala. Tvorba fáze sigma probíhá mnohem rychleji i rozpadem feritu, 

který se též tvoří ve větším množství při rozpuštění speciálních karbidů. Lze však 

předpokládat, že tvorba fáze sigma souvisí nejen s rozpadem feritu, ale vzniká také v těch 

místech, kde se rozpouštějí karbidy Me23C6, tj. v místech bohatých na chróm. A toto 

rozpouštění může právě nastat u ocelí stabilizovaných. Precipitace karbidů titanu a niobu 

snižuje totiž stabilitu karbidů  Me23C6, protože snižuje rovnovážné množství uhlíku v tuhém 

roztoku. Naopak přechod speciálních karbidů na karbidy Me23C6, např. při 650 °C, je 

nemožný. Srovnáme-li po přehřátí nestabilizovanou ocel, zjišťujeme, že u stabilizované oceli 

je oblast citlivosti menší. Začátek výskytu mezikrystalové koroze je odsunut k delším a konec 

ke kratším dobám žíhání. Příčina a mechanismus mezikrystalové koroze jsou v obou 

případech stejné, tj. vylučování karbidů chrómu s příslušným ochuzením hranic zrn. Že u 

stabilizované oceli je počátek oblasti posunut k delším dobám ohřevu a k nižší teplotě, je 

dáno tím, že část uhlíku je stále vázána na speciální karbid a přesycení austenitu uhlíkem je 

menší. To platí i pro nedostatečně stabilizované oceli s nízkým stupněm stabilizace [17], u 

nichž se též přísada podstechiometrického množství titanu ve vztahu k celkovému obsahu 

uhlíku projevuje ve snížení množství volného uhlíku v austenitu a v odpovídajícím zlepšení 

odolnosti vůči mezikrystalové korozi v mírně oxidačních prostředích. Zkrácení oblasti je dáno 

též vázáním uhlíku na speciální karbidy během precipitace, takže se tolik neodčerpává chróm 

z tuhého roztoku a vyrovnání obsahu chrómu nastane proto dříve. Vyloučené karbidy titanu 

ve tvaru jemného precipitátu se však projeví nepříznivě ve značně oxidačních prostředích, 

v nichž mají podobně jako karbidy chrómu nízkou odolnost.  

 Pozdější tvorbu speciálních karbidů, než je tvorba karbidů chrómu, lze snadno 

vysvětlit nižší difúzní rychlosti stabilizačních prvků a tím, že pro tvorbu těchto karbidů je 

nutné několikanásobné místní zvýšení obsahu stabilizačních prvků na rozdíl od chromu, 

kterého je třeba na tvorbu Me23C6 asi třikrát více, než je ho obsaženo v základní hmotě. 



14 
 

Proto se tvoří nejdříve Me23C6, i když to zcela neodpovídá rovnovážnému stavu. Karbid 

chrómu musí tedy pochopitelně opět zmizet, tj. zase se rozpustit, jakmile se vylučuje 

dostatečně množství speciálních karbidů, neboť klesne hranice nasycení austenitu uhlíkem. 

Větší vliv teploty rozpouštěcího žíhání u stabilizovaných ocelí na rozšíření oblasti 

mezikrystalové koroze než u ocelí nestabilizovaných lze jednoznačně vysvětlit zmíněnou 

závislostí rozpustnosti speciálních karbidů na teplotě a na stupni stabilizace. Při nízké teplotě 

rozpouštěcího žíhání klesá obsah rozpuštěného uhlíku v rovnováze se speciálním karbidem 

pod hranicí nasycení pro Me23C6, takže tento karbid nemůže vůbec vznikat, a proto také 

nedochází ke zcitlivění k mezikrystalové korozi. U ocelí s nízkým stupněm stabilizace toto 

platí pouze pro teploty stabilizačního žíhání.  

 Uvedené souvislosti mezikrystalové koroze stabilizovaných ocelí se strukturními 

změnami odpovídají přímo používání stabilizovaných ocelí za zvýšených teplot. Ve 

skutečnosti chování těchto ocelí není tak nebezpečné. Při svařování jsou totiž doby ohřevu 

mnohem kratší než ty, které jsou nutné pro vyvolání jejich zcitlivění k mezikrystalové korozi. 

U tlustých plechů jsou několik minut, u tenkých plechů podstatně méně. Jestliže běžným 

způsobem stabilizovaná ocel není dlouhodobě vystavena kritickým teplotám, je u ní 

nebezpečí sklonu k mezikrystalové korozi většinou vyloučeno. Dosud není při svařování 

těchto ocelí zcela vyřešen ten problém, že se ocel přímo u svarového kovu vyhřeje v úzkém 

pásmu na teplotu 1 300 až 1 400 °C. Tím se ztrácí stabilizační účinek titanu a niobu, neboť se 

při těchto teplotách uvolňuje uhlík z vazby na jejich karbidy a další ohřev v kritické oblasti 

teplot může vést k mezikrystalové korozi. 

 

3.1.2 Vliv dlouhodobého ohřevu v kritické oblasti teplot 

 U stabilizovaných ocelí je nutno věnovat pečlivou pozornost dlouhodobému účinku 

kritických teplot. Po dlouhou dobu se teplota 430 °C považovala za nejvyšší vhodnou, pro niž 

se při korozním namáhání používaly korozivzdorné oceli. Mnohé zkušenosti získané 

v posledních letech ukázaly, že předčasné zničení nákladných zařízení pracujících při 

teplotách nižších bylo způsobeno mezikrystalovou korozí. Abychom se v budoucnu vyhnuli 

těmto nepříznivým jevům, je nutno u stabilizovaných ocelí podrobně znát závislost doby a 

teploty zcitlivění na jejich sklon k mezikrystalové korozi, a to od teplot 350 až 400 °C a výše 
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[18]. Právě za těchto nízkých teplot a po dlouhých dobách udržování na teplotě korodují 

stabilizované oceli největší rychlostí. Na dobu zcitlivění při určitě teplotě musí proto dbát 

nejen výrobce při různých technologických operacích, ale i uživatel zařízení, jestliže je 

používá za zvýšených teplot. Na základě vhodně volených zkoušek můžeme zjistit nejen to, 

zda zkoušená ocel byla správně tepelně zpracována, ale také zda během výroby a provozu 

neutrpí škodlivou změnu, která by vedla k mezikrystalové korozi v prostředí, v němž se 

používá. To je nesmírně významné, uvědomíme-li si, že mezikrystalová koroze je zcela pod 

vlivem tepelného zpracování. Zda mezikrystalová koroze v provozním zařízení s danými 

parametry může skutečně ve vztahu k působení kritických teplot vznikat, nelze jednoznačně 

říci; avšak kdyby skutečně nastala, byl by výrobce a uživatel překvapen, neboť vědomě použil 

tepelného zpracování, nebo ocel používal tak, že značně snížil její odolnost proti 

mezikrystalové korozi. Poněvadž stabilizované oceli se dosud používají nejen v prostředích 

charakterizovaných standardní zkouškou, ale i v kyselině dusičné, zařazujeme proto do této 

stati výsledky zkoušek získané oběma metodami. 

 Závislost mezi teplotou a dobou ohřevu stabilizovaných ocelí s eventuální přísadou 

molybdenu ukazují, že za zvýšených teplot nabývají po různě dlouhé době citlivost 

k mezikrystalové korozi. Kromě běžného způsobu rozpouštěcího nebo stabilizačního žíhání je 

nutno uvažovat i vliv teploty přehřátí, významný především pro zjištění chování tepelně 

ovlivněných oblastí základního kovu u svarových spojů. Poloha oblasti výskytu 

mezikrystalové koroze závisí značně na stupni stabilizace. S rostoucím stupněm stabilizace 

získáváme kvalitnější oceli se zřetelem k odolnosti proti karbidickému typu mezikrystalové 

koroze, charakterizovanému standardní zkouškou, ne však vždy vhodné pro použití za 

vyšších teplot, a konečně ani v prostředí kyseliny dusičné. 

 Podle stupně stabilizace můžeme rozdělit stabilizované ocelil na dvě skupiny. Oceli 

první skupiny s nižším stupněm stabilizace se chovají v podstatě jako oceli nestabilizované a 

existuje pro ně výrazná oblast výskytu mezikrystalové koroze. Žíhání pod teplotou obvyklého 

rozpouštěcího žíhání (1 040 °C – 1 100°C) vede u nich k posunutí této oblasti k delším dobám 

a nižším teplotám zcitlivění. Toto posunutí souvisí s rozpustností uhlíku v austenitu, která 

klesá nejen s rostoucím stupněm stabilizace, ale i s klesající teplotou žíhání. Druhou skupinu 

tvoří oceli s takovým stupněm stabilizace, při němž po jakémkoli ohřevu v kritické oblasti 

teplot se neobjeví citlivost k mezikrystalové korozi. Úzká uzavřená oblast mezikrystalové 
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koroze těchto ocelí leží v časovém intervalu zcitlivění, který odpovídá hodnotám pro 

nestabilizované oceli s obsahem uhlíku pod 0,03%. Po vhodném tepelném zpracování jsou 

oceli druhé skupiny dokonale stabilizované a pouze po přehřátí a rychlém ochlazení 

z vysokých teplot se opět chovají jako oceli nedokonale stabilizované. Podle stupně přehřátí 

s odpovídajícím rozpouštěním uhlíku v austenitu se u nich znovu objeví různě velká oblast 

výskytu mezikrystalové koroze. Výše teploty, která již u nich vyvolá citlivost k mezikrystalové 

korozi, souvisí úzce s termochemickou stabilitou speciálních karbidů a je vlastně mírou 

stabilizace ocelí této skupiny. 

Podle hodnoty standardního rovnovážného potenciálu patří titan společně s hliníkem 

a horčíkem k nejméně ušlechtilým kovům. Využitelnost ušlechtilosti k odhadu korozní 

odolnosti daného kovu je z celé řady důvodů velmi omezena. Řada sestavená podle 

ušlechtilosti také nepočítá se vznikem tuhých korozních produktů. Vznik nerozpustných 

produktů a pasivní stav titanu zohledňují diagramy potenciál – pH. Z velikosti oblasti imunity 

a pasivity pak dostáváme již pořadí kovů, které lépe odpovídá obecné korozní odolnosti a 

titan se posunuje mezi „ušlechtilé“ kovy. 

Podle dosažených výsledků zobrazených v tabulce 1 je oxidační energie Ti -4,754 eV a 

aktivační energie 1,648 eV. Vzájemné hodnoty oxidační i aktivační energie dosahují prvky 

vzácných zemin (Zr, Hf, Ce, Sr, Y) a kromě toho i mangan. Z toho by se dalo vyvozovat, že 

teoreticky má mangan podobné vlastnosti jako titan. Mangan se však pro stabilizaci 

pasivního stavu neuplatňuje, což zřejmě souvisí s jeho vlastnostmi a charakterem jeho oxidů. 

Tab. 1 – Hodnoty oxidační a aktivační energie u vybraných prvků [19] 
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4. ELEKTROCHEMICKÁ POLARIZAČNÍ POTENCIODYNAMICKÁ REAKTIVAČNÍ METODA 

 

 Elektrochemická potencidynamická reaktivační metoda (EPR) doplňuje dnes klasické 

(ponorové) korozní zkoušky. Byla vyvinuta primárně k lepšímu, přesnějšímu a 

kvantitativnímu  měření stupně zcitlivění především korozivzdorných materiálů a osvědčila 

se také jako metoda rychlá a nedestruktivní. Její uplatnění se záhy velmi osvědčilo v jaderné 

energetice. 

 

4.1. Princip potenciodynamické reaktivační metody 

 Metoda EPR umožňuje především hodnocení citlivosti korozivzdorných materiálů 

k mezikrystalové korozi, ale také měření specifických korozních a materiálových problémů, 

jako jsou lokalizované druhy koroze, strukturní transformace, popř. i hodnocení náchylnosti 

k mezikrystalovému koroznímu praskání. Potenciodynamická křivka s jednoduchou i dvojitou 

smyčkou dovoluje test degradace korozivzdorných materiálů. (obr. 3) 

Obrázek 3  Schéma polarizačních křivek (A-jednoduchá smyčka, B- dvojitá smyčka) 

potenciodynamické reaktivační metody *26] 
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Náboj, popř. proudové hustoty, který určíme z EPR reaktivačních křivek, jsou 

v podstatě indikátory určující korozní popř. strukturní změny.  

 Pro posouzení rozsahu ochuzení o chrom a tím stupně náchylnosti k mezikrystalové 

korozi různých typů materiálu je nutné provést srovnávací měření, ze kterého by vyplynulo 

zpoždění reaktivace pasivního stavu povrchu homogenního materiálu. Na povrchu schopném 

pasivace se působením vybraného elektrolytu a vnějšího zdroje vnuceného vhodného 

potenciálu vytvoří pasivní vrstva, jejíž charakter závisí hlavně na chemickém složení 

základního tuhého roztoku a na složení prostředí, v menší míře na dalších změnách, popř. 

pnutích vzniklých strukturními přeměnami. Hranice zrn, zcitlivěné v důsledku precipitace 

karbidů popř. nitridů chrómu v průběhu tepelného ovlivnění při kritických teplotách se 

v oblasti pasivity pokrývají ne zcela dokonalou pasivní vrstvou. Při reaktivaci se tyto hranice 

přednostně aktivují, zatímco pasivní vrstva na tuhém roztoku s dostatečným obsahem 

chrómu se při vhodně volených podmínek měření neporuší, popř. její rozpouštění se projeví 

na polarizační křivce malým podílem. Zpoždění rozpouštění dostatečně legovaného 

materiálu při reaktivaci ukazuje na možnost posoudit rozsah korozního napadení 

pasivovatelných kovů a slitin s heterogenním chemickým složením. Nelze také opomenout 

vlivy uplatňující se při reaktivaci i při polarizaci z aktivního stavu a v transpasivním stavu, 

např. heterogenity struktury v důsledku precipitace karbidů, segregace a jiných strukturních 

změn. 

 

4.2. Parametry EPR testu 

 Elektrochemická polarizační potenciokinetická reaktivační zkouška je urychlená 

zkouška, spočívá ve zkoušení správně připraveného vzorku za použití vhodného zařízení a 

prostředí o odpovídající agresivitě. 

 Původní zkušební podmínky s dvojitou smyčkou, objevené Číhalem v roce 1969 

v souvislosti s hodnocením selektivního rozpouštění karbidů a sulfidů titanu při vysoké 

teplotě a ochuzení hranic zrn o chrom jsou uvedeny včetně popisu na obrázku 4.  
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Obr. 4. Zpětný průběh polarizačních křivek s dvojitou smyčkou  oceli Cr18Ni12Ti    

v 2,5 M H2SO4. —— po rozpouštěcím žíhání 1150° C/ 20 min/ voda, a 

následném přehřátí  ----- 1300° C/ 20 min/ voda se shodným zcitlivujícím 

žíhání+ 550° C/20 h/ voda a reaktivačními hodnotami v oblasti potenciálů 0 -

200 mV 

 

Hlavní zásady metody: 

 

- Elektrochemická polarizační potenciokinetická reaktivační zkouška je urychlená 

zkouška pro hodnocení mezikrystalové koroze. Požadované hodnoty se zjistí 

jednoduchou (dále SL – single loop) nebo dvojitou (dále DL – double loop) polarizací 

z pasivní nebo transpasivní oblasti 

- Pro hodnocení se mohou používat jen ty výsledky, které je možno dodržením 

zkušebních podmínek snadno ověřit a zopakovat v rámci určité drobné odchylky 

- Důležité je použití kvalitní aparatury a chemikálií 

-  Při přípravě vzorků se postupuje především podle norem ČSN ISO 11845 a ČSN EN ISO 

9400 [22,23] 
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Pro měření pomocí EPR metody jsou stanovena následující doporučení: 

- Hraniční plocha mezi zkoušenou a nezkoušenou oblastí má být pro omezení výskytu 

štěrbiny co nejmenší, stejné nebezpečí hrozí při výskytu povrchových oxidů 

- Doporučená plocha zkoušené části je 1 cm2 

- Není doporučeno broušení o vysokých brusných rychlostech, mělo by se užívat 

broušení za mokra a finální leštění na částicích o velikosti 6 a 1 µm. Pro DL EPR 

postačuje povrch broušený brusivem velikosti brusného zrna 1 až 150 µm. 

- Omytí provedeme vodou nebo lihem a následně vysušíme 

- Připravený povrch vzorku by neměl být vystaven okolní atmosféře déle než 1 hod. 

před zkouškou 

Pro přípravu zkušebního roztoku – elektrolytu je doporučen vodný roztok 0,5 – 2,5 M H2SO4 

(5 – 25 %) + 0 – 0,1 M KSCN (0 – 1 %). Obě složky jsou variabilně podle korozní odolnosti 

zkoušeného materiálu. Elektrolyt může být skladován při pokojové teplotě max. 1 měsíc a na 

každý experiment je doporučeno 500 – 600 ml nepoužitého roztoku. Další podmínkou 

přesného měření je odstranění zbylých korozních produktů z cely z předcházejícího měření. 

V průběhu měření by nemělo docházet k výraznějším změnám teploty, která by se měla 

pohybovat od 20 do 70 °C podle jakosti zkoušeného materiálu a jeho uplatnění. 

 

4.2.1. Elektrochemická polarizační potenciodynamická reaktivační zkouška s jednoduchou 

polarizací 

 

Hlavní  rozdíl mezi jednoduchou polarizací-větví (SL –single loop) a dvojitou větví (DL 

– double loop) je ve směru polarizace a v hodnocení výsledků. Konkrétní zkušební zařízení se 

může lišit, pro měření této disertační práce je popsáno v kapitole 6. 

Doporučené složení elektrolytu je pro SL – EPR měření shodné jako pro DL EPR a je 

uvedeno výše. Před EPR zkouškou je potřeba zkontrolovat teplotu elektrolytu, zapojení 

obvodu, vodivý most, úroveň korozního potenciálu. K vytvoření pasivní vrstvy  při měření 
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s jednoduchou větví se povrch polarizuje 2 min. na +200 mVSCE, kdy proudová hustota se 

pohybuje ≈ 10 µA/cm2. Vlastní potenciodynamická polarizace je z počátečního potenciálu 

(+200 mVSCE) popř. plné pasivace až do korozního potenciálu +50 mV. Rychlost změny 

potenciálu by měla být v rozmezí 50 – 250 mV/min., nejčastěji 100 mV/min. ± 5%. Hodnota 

reaktivačního náboje se počítá z uvedeného rozsahu potenciálů. 

Povrch vzorku by měl být po ukončení zkoušky mikroskopicky kontrolován, je-li to 

možné i fotodokumentován. Rozsah napadení hranic zrn odpovídá reaktivačním hodnotám a 

ty by měly odpovídat stupni zcitlivění k mezikrystalové korozi.  

Hodnocení SL EPR – reaktivační pík má přímou souvislost se stupněm zcitlivění. 

K hodnotám stupně zcitlivění mezikrystalovou korozí se používá hodnota normalizovaného 

náboje Pa, která je vztahem základních hodnot výsledků SL EPR a strukturního faktoru. 

 

Pa            [C/cm2] 

      Pa – normalizovaný náboj [C/cm2] 

      Qr – reaktivační náboj [C] 

      As – velikost zkoušené plochy [cm2] 

      G – velikost zrna podle ČSN 42 0462 [24,25] 

Hodnocení 

Pa < 0,10 C/cm2 - charakteristické pro nezcitlivěnou strukturu, bez napadení bodovou  

nebo mezikrystalovou korozí 

Pa > 0,10 C/cm2 - možný výskyt bodové a popř. nespojité mezikrystalové koroze 

Pa > 0,4 C/cm2 - je pozorován výraznější stupeň napadení a výskyt některých defektů 

0,4 < Pa < 2,0 C/cm2 - struktura zcitlivěna k mezikrystalové korozi s možností výskytu 

bodové koroze. 
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4.2.2. Elektrochemická polarizační potenciodynamická reaktivační zkouška s dvojitou 

polarizací 

 Povrch vzorku při DL EPR měření je po stabilizaci korozního potenciálu (Ekor) vystaven 

po dobu 2 min. potenciálu -700 mVSCE, kdy se redukčním působením vodíku odstraní pasivní 

vrstva na povrchu a poté je povrch polarizován s pravidelnou změnou potenciálu (VE) – 

konstantní rychlostí obvykle v oblasti -700 mVSCE  → +300 mVSCE až +500 mVSCE a zpět ke 

koroznímu potenciálu (Ekor) nebo -700 mVSCE. Uvedenou polarizaci je možno na stejné ploše 

opakovat i vícekrát.  Doporučená rychlost změny potenciálu je od 33 do 250 mV/min. 

s ohledem na ostatní podmínky zkoušky. 

 Při sumárním hodnocení zcitlivění k mezikrystalové korozi lze uvažovat velikost zrna a 

hodnotu strukturního faktoru zahrnovat ve výpočtech na plochu nebo délku hranic zrn. 

Obvykle se pro hodnocení zcitlivění k mezikrystalové korozi používá hodnot podílu kritických 

proudových hustot Jr/Jp, popř. nábojů Qr/Qp. 

Nové parametry metody EPR lépe odlišují vysoce zcitlivěné vzorky než tradiční 

coulombický náboj C/cm2 a parametr Pa(=Q/GBA) 

 Nové parametry jsou:  

Q´2h = Q2h / GBA; Q´2h(A) = Q /GBA (A);  

I´GBA = I / GBA; a I´GBA(A) = I / GBA (A),  

kde Q2h je náboj naakumulovaný během zkoušky; I je proudová hustota; velikost 

hranice zrna (grain boundary area GBA) je vypočítána jako:  

GBA = As [5,09544 * 10-3 exp(0,34696 G)],  

kde As je plocha vzorku v cm2 a G je hodnota velikosti zrna [20]. 
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4.2.3. Vliv použitých podmínek při elektrochemické polarizační potenciodynamické 

metodě na výsledné hodnoty 

 Podle současného stavu poznání je možno v rámci optimalizace zkoušky měnit 

podmínky i způsob výsledků. Např. koncentrace jednotlivých složek se mění s typem 

materiálu. Pro korozivzdorné oceli feritického nebo martenzitického typu se používá méně 

koncentrovaný elektrolyt. Pro austenitické korozivzdorné materiály používáme elektrolyt 

0,5M H2SO4 nebo 2M H2SO4 [26,27] Se stoupajícím obsahem kyseliny sírové klesá pH a 

vzrůstá reaktivita roztoku, urychluje se průběh koroze a vzrůstá pasivační i reaktivační 

proudová hustota. Se stoupající koncentrací kyseliny sírové tedy dochází k pasivaci dříve – 

snižuje se pasivační potenciál. Významná je i souvislost koncentrace elektrolytu s obsahem 

legur v oceli (pro EPR zkoušky byly dříve používány i elektrolyty obsahující kyselinu 

chlorovodíkovou, ovšem roztok s HCl napadal povrch bodovou korozí a na povrchu se tvořil 

povlak bez ochranných vlastností). 

 Výsledné hodnoty reaktivačních metod ovlivňuje také vliv teploty elektrolytu, neboť 

reaktivita elektrolytu exponenciálně stoupá se zvyšující se teplotou a tím vzrůstá i hodnota 

reaktivační proudové hustoty. Při teplotě nad 45°C však stoupá i riziko vzniku bodové koroze. 

V následujících bodech jsou uvedeny detailněji jednotlivé charakteristiky, závislosti a některé 

vzájemné vazby uplatňující se při změně jednotlivých podmínek. 

Vlastnosti a složení elektrolytu 

 Zkušební roztok jako látka s korozními účinky obsahuje agresívní složky, které se 

podílí na korozním procesu. Obvykle se jedná o vodný roztok kyseliny s pasivujícími účinky -

kyseliny sírové [28-31]. Pro přípravu elektrolytu je možno použít také jiné látky jako kyselina 

chloristá (HClO4) [32], dihydrogen fosforečnan sodný (NaH2PO4) [33] směsi kyselin HCl + HF, 

H2SO4 + HCl [34], polythionové kyseliny [35], roztavené soli – např. síran sodný a mnoho 

dalších. Chloridové inoty jsou někdy posuzovány i jako depasivátor. Depasivátor je látka 

přidávána do elektrolytu v malém množství s výrazným účinkem na urychlení korozního děje. 

Od prvních aplikací až dosud se nejvíce používá jako depasivátoru thiokyanatan draselný. 

Opačnou funkci mají inhibitory (např. K2SO4), které omezují lokální typy koroze (mimo 

mezikrystalové koroze), které nejsou při zkoušení žádoucí. 
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Vliv koncentrace elektrolytu 

 Se stoupajícím obsahem kyseliny sírové klesá pH a vzrůstá reaktivita roztoku, 

urychluje se průběh koroze a vzrůstá pasivační i reaktivační proudová hustota [36]. Bylo 

proto pozorováno, že se stoupající koncentrací kyseliny sírové v elektrolytu dochází 

k pasivaci dříve – snižuje se pasivační potenciál. Významná je i souvislost koncentrace 

elektrolytu s obsahem legur v oceli – slitině. Pro EPR zkoušky byly používány i elektrolyty 

obsahující kyselinu chlorovodíkovou. Ovšem roztok s HCl o kyselosti pH = 4 napadal povrch 

bodovou korozí a na povrchu se tvořil černomodrý 2 až 3 µm tlustý povlak bez ochranných 

vlastností. Oblasti pasivace byla velmi úzká při potenciálu cca +500 mVSCE. 

 Z těchto důvodů je nutno volit elektrolyt o přiměřené koncentraci, aby výsledné 

hodnoty byly adekvátní stupni zcitlivění [37].  

Vliv depasivátoru – aktivátoru 

Pro zvýraznění korozního děje se do elektrolytu přidává i depasivátor. Jeho funkcí je 

rozpouštět pasivní vrstvu a urychlit tak korozi nedostatečně pasivovaných o chróm 

ochuzených oblastí a případně zvyšovat i kritickou pasivační proudovou hustotu, jež byla u 

některých austenitických materiálů např. stabilizovaných titanem, jinak byla velmi malá. 

V jiných oblastech než je oblast aktivity má depasivátor na tvar polarizační křivky minimální 

vliv. Často užívaným depasivátorem je thiokyanatan draselný KSCN s vysokou afinitou 

k železitým iontům, spolu s kyselinou ve vhodné koncentraci urychluje korozi a snadněji 

dochází k reaktivaci [24].  

Vliv teploty elektrolytu 

 Reaktivita elektrolytu exponenciálně stoupá se zvyšující se teplotou a tím vzrůstá i 

hodnota reaktivační proudové hustoty [36]. Např. zkoušením oceli 18Cr10Ni2Mo 

v elektrolytu obsahujícím KSCN, v rozmezí teplot 0 – 100 °C bylo zjištěno, že nejvhodnější 

teplota elektrolytu je 25 °C [38]. Při vysokých teplotách se výrazně zrychlila desorpce iontů 

z povrchu s následným „zhroucením“ ochranné pasivní vrstvy. Předpokládá se, že zvýšením 

teploty elektrolytu se podpoří reaktivnost elektrolytu do té míry, že korozním dějem 

vyčerpají aktivní ionty již při pasivaci a v počátku zkoušky, tím klesá koncentrace účinné látky 

v elektrolytu a v anodové oblasti při reaktivaci již nedochází k patřičné korozní odezvě. 
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Zvýšením koncentrace elektrolytu je zajištěno dostatečně množství reagujících látek 

v elektrolytu bez výskytu maxima korozní rychlosti. Nejvhodnější je použití elektrolytu o 

teplotě 25 °C, kdy přesnost metody zůstává velmi vysoká, ale omezuje se možnost výskytu 

chyby. Velmi často se používá elektrolyt o teplotě 30 °C. Při nedostatečné reaktivaci se 

využívá zvýšení teploty až na 70 °C [31]. Ovšem zvýšené teploty elektrolytu nad 45 °C 

podporují také vznik bodové koroze. 

Význam míchání a snižování obsahu kyslíku z elektrolytu 

 Mícháním elektrolytu se dosahuje homogenního zkušebního roztoku bez 

koncentračních rozdílů v oblasti zkoušeného povrchu v průběhu celé doby zkoušky. 

Probubláváním elektrolytu inertním plynem (obvykle dusíkem) se sníží obsah kyslíku ve 

elektrolytu a tím klesá kyselost. V silně kyselých roztocích má uvedená vlastnost 

zanedbatelný účinek. 

Vliv stability elektrolytu 

 Vliv faktoru stáří elektrolytu obsahujícího KSCN se projevuje jen nepatrně. Poměry 

kritických proudových hustot i nábojů zjištěné zkouškou s elektrolytem 3 týdny starým se 

lišily jen velmi nepatrně od hodnot získaných DL EPR měřením s čerstvým elektrolytem. Malá 

odchylka může být způsobena např. chybou měření. Přesto se doporučuje použití elektrolytu 

maximálně 1 měsíc starého.  

 

4.2.4. Elektrofyzikální aspekty při elektrochemické polarizační potenciodynamické 

reaktivační zkoušce 

 Rozsah a rychlost polarizace (u SL EPR i pasivační podmínky) mají přímou souvislost 

s fyzikálními podmínkami tvorby pasivní vrstvy a termodynamikou korozní reakce. Proto je 

důležité zvolit nejen vhodný elektrolyt, ale i vyhovující elektrofyzikální podmínky. 

 Při zkoušení jednoduchou polarizací se na počátku zkoušky vytvoří působením 

vhodného potenciálu stabilní ochranná vrstva. Poté je konstantní rychlostí potenciál 

snižován, v oblasti aktivity dochází k postupnému rozpouštění pasivní vrstvy, přičemž na 

ochuzených místech se pasivní vrstva rozpouští dříve a dochází tam k lokální korozi. Proto je 
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vhodné pro počátek zkoušky zvolit oblast plné pasivity s dostatečnou stabilitou pasivního 

stavu. Obvykle se volí potenciál +200 až +600 mVSCE. Záleží rovněž na době pasivace 

potřebné pro dosažení dostatečné stabilní vrstvy na místech neochuzených o chróm. Jako 

konečný můžeme zvolit buď fixní potenciál (v oblasti vylučování vodíku), nebo relativní 

hodnotu např. korozního potenciálu. Při zkoušce s dvojitou větví DL EPR bývá zvolen 

zkušební potenciál také fixně z oblasti vylučování vodíku do oblasti pasivity a zpět nebo 

relativně podle korozního potenciálu (např. -700 ↔ +500 mVSCE nebo -500 ↔ +500 mVSCE 

aj. Z důvodu dosažení vyšších hodnot reaktivačních poměrů lze polarizační měření provádět 

také  od -500 mV do 0 mV, kdy lze lépe pozorovat rozdíly z hlediska stability pasivního stavu. 

[39]  

  Na hodnoty reaktivačních poměrů má nezanedbatelný vliv rychlost změny potenciálu, 

resp. délka výdrže v jednotlivých oblastech a tím i tvorba a rozpouštění pasivní vrstvy příp. 

s hodnotami reaktivačních veličin.  

Vliv přípravy povrchu vzorku 

 Stav povrchu je důležitější u SL EPR zkoušky, kdy se více uplatňuje vliv stability pasivní 

vrstvy. Proto musí být povrch velmi pečlivě připraven. Při měření SL EPR metodou se 

projevuje více také např. vliv nekovových částic na povrchu. Důležitá je také doba mezi 

přípravou povrchu a počátkem měření, kdy se ochranná pasivní vrstva s časem stabilizuje. Při 

měření technikou DL EPR je vliv stavu povrchu (způsob opracování, výskyt povrchových 

defektů) na výsledek zkoušky menší. Literatura se v názorech na přípravu povrchu před 

zkouškou DPR různí. Vždy je však třeba připravit čerstvý povrch, aby se odstranila již 

stabilizovaná pasivní vrstva, která zkresluje výsledky zkoušky. 

  

4.3 Korozní praskání 

 

Z definice koroze pod napětím je zřejmé, že korozní praskání je zvláštním případem koroze 

pod napětím. Ačkoliv ve většině případů jsou výsledkem korozního praskání trhliny, často 

v souvislosti s ním dochází také k mezikrystalové korozi nebo k protáhlým trhlinám.  Existuje 

mnoho metod používaných pro posuzování vlastností korozního praskání kovů. Každá z nich 
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má v určitých situacích svoje výhody.  Koroze z vnitřního pnutí závisí na podmínkách expozice 

a vlastnostech materiálu náchylnosti nebo odolnosti vůči korozi pod napětím.  

 V ideálním případě, za účelem stanovení rizika koroze pod napětím v dané aplikaci, je 

nutné provést simulační zkoušky za všech podmínek provozu pravděpodobné expozice. 

V praxi to je obtížné, ne-li nemožné a málokdy dosáhnutelné, ale na základě zkušeností byl 

nalezen počet standardních testů, které poskytují přiměřený návod pro pravděpodobné 

chování dané aplikace. Tyto testy jsou však směrodatné jen pro vhodné podmínky.  Je také 

nutné konstatovat, že skutečnost, zda daný materiál projde nebo neprojde testováním ještě 

neznamená, že vhodný pro konkrétní použití v praxi vzhledem k odlišným zkušebním a 

expozičním podmínkám. 

 Před zahájením testování na korozní praskání je nutné rozhodnout, který z typů 

zkoušek je pro dané měření vhodný. Takové rozhodnutí do značné míry záleží na účelu testu 

a požadovaných informacích. Dále je také nutné zvážit, zda dané testy mají mít praktický 

význam pro inženýrskou praxi anebo zda jsou navrženy tak, aby studovaly mechanický 

aspekt selhání materiálu. Při možném omezení prostoru, času, materiálu atd. můžeme 

například použít poměrně jednoduchý postup, zatímco v jiných případech může být velmi 

důležité použití složitějších metod zkoušení. Např. při zkoušení šíření trhliny dochází k použití 

částí s předem vytvořenou únavovou trhlinou, zatímco tento způsob zkoušení je nevhodný 

pro zvažování povrchové úpravy. Ačkoliv dnes existuje množství propracovaných metod 

zkoušení, i jednoduchý test může být účinný tam, kde jiné metody nelze použít. 

 Při výběru zkušební metody je důležité si uvědomit konkrétní provozní podmínky. 

Výběr metody, která nevyhovuje použití materiálu v provozu, může vést k rychlému selhání. 

Metody lze rozdělit: 

 Konstantní celkové napětí 

 Konstantní zátěž 

 Uplatnění pomalé rychlosti deformace 

V případě částí s předem vytvořenou únavovou trhlinou jsou prahové podmínky definovány 

z hlediska hodnoty intenzity napětí KISCC a zkoušky mohou být prováděny za podmínek 
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konstantní intenzity napětí. Znalost různých omezení daných metod je přinejmenším stejně 

důležité jako výběr způsobu namáhání [40]. 

 

4.3.1 Vyhodnocení korozního praskání pomocí kapilární defektoskopie 

  Kapilární defektoskopie je nedestruktivní metoda používaná pro detekci povrchových 

otevřených trhlin nejrůznějších tvarů a velikostí a to ve všech kovových i nekovových 

materiálech. Fyzikální princip metody je založen na kapilární elevaci, tj. na povrchovém 

napětí kapaliny způsobeném kohezní silou u stěn nádoby. Ponoříme-li úzkou trubici 

(kapiláru) do kapaliny, která smáčí stěny trubice, zaujme hladina kapaliny v této trubici tvar 

vydutého vrchlíku a je výše než hladina okolní kapaliny. Trhlina v diagnostikovaném objektu 

se při použití vhodné detekční kapaliny, tzv. penetrantu, chová jako kapilára. Pokud má 

penetrant dobrou sočivost a nízké povrchové napětí, pronikne po nanesení na povrch 

testovaného objektu do trhliny. Penetrant, který vnikl a zůstal v povrchových trhlinách, 

sacím účinkem vývojky zpětně vzlíná k povrchu a prostřednictvím barviva, která penetrant 

obsahuje, se výsledně indikují detekované vady. Vývojkou je bílá práškovitá hmota (např. 

oxid zinečnatý) rozpuštěná v těkavém rozpouštědle. 
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5. CÍLE PRÁCE 

Cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

 

1. Hodnocení vlivu složení nízkouhlíkových austenitických korozivzdorných ocelí typu 

02Cr18Ni12 a 02Cr18Ni14Mo2,5, legovaných titanem a niobem 

2. Využití elektrochemické polarizační metody pro posouzení stability pasivního stavu  

3. Prověřit vliv tepelného ovlivnění se zřetelem na náchylnost k mezikrystalové korozi  

4. Zhodnotit vliv obsahu titanu či niobu v tuhém roztoku na stabilitu pasivního stavu a 

odolnost proti koroznímu praskání  
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 Výroba nízkouhlíkových typů korozivzdorných ocelí je dnes široce rozvinuta a obsah 

uhlíku je možné snížit až pod 0,02 %. Avšak ani tento nízký obsah uhlíku není dostatečný pro 

dlouhodobé používání austenitických ocelí za zvýšených teplot. Úplného odstranění místních 

napadení hranic zrn lze dosáhnout pouze tehdy, je – li obsah uhlíku pod mezí jeho 

rozpustnosti v tuhém roztoku při kritických teplotách, která je mnohem nižší než výše 

uvedená hodnota 0,02 %. U ocelí s obsahem uhlíku 0,02 % až 0,03 % je nutné jen výjimečné 

tepelné zpracování součástí po svařování nebo odlití, aby se zajistila odolnost proti 

mezikrystalové korozi a koroznímu praskání. Významný přínos v používání nízkouhlíkových 

ocelí záleží nejen na odstranění citlivosti k mezikrystalové korozi i u širších svarových spojů 

v závislosti na setrvání v kritické oblasti teplot, ale především odpadají obavy z nožové 

koroze, objevující se u stabilizovaných ocelí. 

Tato práce je v souladu se stanovenými cíli zaměřena na hodnocení pasivního stavu 

stabilizovaných nízkouhlíkových austenitických korozivzdorných ocelí se zřetelem na vliv 

obsahu titanu a niobu popř. v součinnosti s obsahem molybdenu. Pro naplnění stanovených 

cílů byly uplatněny především urychlená elektrochemická polarizační měření a zkoušky 

koroze za napětí. Zvoleny byly nízkouhlíkové austenitické korozivzdorné oceli s různými 

obsahy titanu a niobu. 

 

6.1. Experimentální materiál  

  

Pro splnění cílů disertační práce byly postupně využity tři série taveb, ze kterých byly po 

válcování za tepla a rozpouštěcím žíhání připraveny vzorky pro samotné měření. 
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1. Série měření 

Pro první sérii experimentálních taveb bylo navrženo 7 variant chemického složení 

s odstupňovaným obsahem Ti a Nb. Jako výchozí surovina byly použity trubky s CrNi oceli 

s nízkým obsahem uhlíku, do které se postupně přisazoval ferotitan a feroniob. Z odlitých 

ingotů byly vykovány ploché tyče a dodány ve formě plochých pásů o rozměrech 5 x 35 x 500 

mm, které byly podrobeny rozpouštěcímu žíhání.  Mikrostruktura vzorků taveb č. 1 – č. 7 

byla kontrolována metalograficky na podélných a příčných řezech vzhledem ke směru 

válcování (směr rovnoběžný a kolmý ke směru válcování). Chemická analýza je uvedena 

v tabulce 2. pod označeným číslem tavby 1 – 7. Nařezané vzorky byly vybroušeny za mokra, 

mechanicky vyleštěny a hodnoceny po elektrolytickém naleptání 8% kyselinou oxalovou. 

V tabulce 3. jsou uvedeny výsledky hodnocení průměrné velikosti austenitického zrna podle 

ČSN 420462 při stonásobném zvětšení, zjišťované na podélném výbrusu. Z výsledků je patrné 

jisté zjemnění austenitického zrna, které souvisí s obsahem legujících prvků (Ti a Nb). Jak je 

vidět z uvedené tabulky, výsledky nevykazují očekávanou lineární závislost, což lze zdůvodnit 

heterogenitou matrice a rozdílným obsahem Ti a Nb v tuhém roztoku v porovnání s výsledky 

chemické analýzy. 
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Tab. 2. Chemické složení první série taveb 

 

 

Po rozpouštěcím žíhání 1050 °C / 1 h / voda bylo provedeno tepelné zpracování 

vzorků zaměřené na zcitlivění hranic zrn pro korozní zkoušky předepsanými režimy, podle 

kterých bylo provedeno označení vzorků. Krátkodobé žíhání se uskutečnilo v předem 

vytemperované muflové peci vložením vzorků na zahřátou cihlu a po dosažení teploty 

s kontrolovanou časovou výdrží byly vzorky i s cihlou vytaženy z pece a ochlazeny na 

vzduchu. Tímto způsobem se uskutečnily následující způsoby žíhání: 

 590 °C/20 min/vzduch 

 650 °C/60 min/vzduch 

 700 °C/20 min/vzduch 

Dlouhodobé žíhání se uskutečnilo ve vakuové peci s výdrží 200h na teplotě 550 °C 

s následujícím ochlazením na vzduchu. Rychlost ohřevu byla 15 °C/ min. 

 

 

 

  
Ozn.  

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

Základní 

1 0,015 0,79 0,25 0,023 0,008 0,22 10,39 17,68 0,32 0,01 0,01 0,05 

stav 
  

Tavby s 
Ti  2 0,016 0,81 0,27 0,023 0,008 0,22 10,45 17,85 0,33 0,26 0,01 0,05 

  3 0,015 0,8 0,26 0,024 0,009 0,22 10,26 17,37 0,33 0,69 0,01 0,05 

  4 0,016 1,08 0,29 0,024 0,008 0,22 10,25 17,32 0,34 1,53 0,01 0,06 

Tavby s 
Nb  5 0,02 1,03 0,27 0,025 0,009 0,23 10,32 17,56 0,32 0,01 0,42 0,05 

  6 0,017 1,11 0,26 0,024 0,009 0,22 10,25 17,38 0,32 0,01 0,77 0,05 

  7 0,017 1,36 0,23 0,024 0,009 0,22 9,92 16,71 0,32 0,01 1,23 0,04 
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 Hodnoty mechanických vlastností jsou uvedeny v tabulce 3, ve které jsou zahrnuty 

základní pevnostní a plastické vlastnosti, stanovené z plochých tahových zkoušek pro 

základní stav materiálů taveb 1 – 7 po rozpouštěcím žíhání 1150°C/2 hod/voda a pro 

strukturní stav po uvedeném rozpouštěcím žíhání a žíhání 550°C/200 hod/voda. 

 

Tab. 3 Základní mechanické vlastnosti první série taveb 

Označení vzorků Rp0,2 [Mpa] Rm [Mpa] A50 [%] 

        

1 Z 240 541 63,2 

1 _55 235 542 63,1 

        

2 Z 214 518 61,6 

2_55 211 538 61,6 

  
 

    

3 Z 225 513 60,4 

3_55 228 527 56,1 

        

4 Z 255 529 51,7 

4_55 368 659 38,7 

        

5 Z 290 581 53,7 

5_55 307 604 50,8 

        

6 Z 280 577 50,3 

6_55 300 592 49,9 

        

 
276 583 52,8 

7_55 284 602 25 

        

 

 Z………………. základní tepelné zpracování (1050°C/2 hod/voda) 

 55…………….  základní tepelné zpracování a žíhání (550°C/200  hod/voda) 
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Tab. 4. Výsledky hodnocení průměrné velikosti austenitického zrna 

Označení tavby Třída velikosti G Rozměr zrna dstř [mm] 

  srovnávací met. lineární met. 

      

1 5 0,047 

2 6 0,034 

3 4(3) 0,05 

4 6 0,028 

5 6 0,029 

6 6 0,025 

7 7 0,032 

 

 

Na obrázku č. 5 – 11 jsou zobrazeny metalografické snímky mikrostruktury u tavby č. 1, dále 

tavby s titanem č. 2 a 3, tavby č. 4 (nejvyšší titan) a dále taveb s niobem č. 5 a 6 tavby č. 7 

(nejvyšší obsah niobu).  

 

 

Obr. 5 – Mikrostruktura tavby 1 
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Obr. 6 – Mikrostruktura tavby 2 

 

Obr. 7 – Mikrostruktura tavby 3 
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Obr. 8 – Mikrostruktura tavby 4 

 

Obr. 9 – Mikrostruktura tavby 5 
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Obr. 10 – Mikrostruktura tavby 6 

 

Obr. 11 – Mikrostruktura tavby 7 

 Jak je zřejmé z výsledků metalografické analýz, tavby jsou silně znečištěny inkluzemi 

uspořádanými v pásech rovnoběžně se směrem válcování, které jsou příčinou značné 

heterogenity struktury a tedy i následných, se strukturou souvisejících vlastností. 
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2. a 3. Série měření 

S ohledem na heterogenitu ocelí byly vakuovou technologií vyrobeny alternativní tavby 

CrNi ocelí s odstupňovanými obsahy Ti a Nb (označení – 2. série) a molybdenem 

modifikované tavby rovněž s odstupňovaným obsahem Ti a Nb (označené – 3. série). 

Mikrostruktura vzorků taveb s označením 1 – 4 s rozdílným obsahem Ti a taveb s označením 

5 – 7 s rozdílným obsahem Nb byla kontrolována metalograficky na podélných řezech 

vzhledem ke směru válcování. Vzorky byly po obvyklé metalografické přípravě povrchu 

vybroušením a vyleštěním leptány elektrolyticky v 10% kyselině oxalové. Na obrázcích 12 – 

18 jsou jsou dokumentovány vybrané snímky mikrostruktury uvedených taveb 1 – 7 druhé 

série a na obrázcích 19 – 25 vybrané snímky mikrostruktury taveb 1 – 7 třetí série. 

Metalografická analýza je doplněna určením průměrné velikosti austenitického zrna dle ČSN 

420462, zjištěné na podélném výbrusu při 100x zvětšení, vyhodnocené z minimálně 30-ti a 

vyššího počtu měření. Analyzované chemické složení vyrobených laboratorních taveb 

vysokolegovaných austenitických ocelí je uvedeno v tabulkách 5. a 6.  

U materiálu 2. a 3. série měření bylo proveden rozpouštěcí žíhání 1050 °C / 1 hod.  
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Tabulka 5. Tavební (tr) a kontrolní chemické (kchr) analýzy modifikovaných  CrNi  taveb    

                    korozivzdorných ocelí (2. série) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ozn.  

výkovek  
C  Mn  Si  P  S  Cu  Ni  Cr  Mo  Ti  Nb AI  

              

Tavby s Ti  

  

l-tr  0,02  1,73  0,51  0,028  0,026  14,29  18,01  0,44 0,49  <0,003 0,034  

l-kchr  0,027  1,69  0,47  0,022  0,027 0,32 14,24  17,98  0,44 0,45  <0,003 0,033  

2-tr  0,020  1,70  0,48  0,026  0,028  15,26  18,11  0,43 1,02  <0,003 0,055  

2-kchr  0,024  1,67  0,48  0,018  0,026 0,29 15,12  18,09  0,43 0,85  <0,003 0,051  

3-tr  0,02  1,69  0,48  0,028  0,027  15,74  18,53  0,43 1,20  <0,003 0,063  

3-kchr  0,024  1,65  0,48  0,021  0,026 0,28 15,60  16,18  0,42 0,99  <0,003 0,060  

4-tr  0,020  1,65  0,48  0,030  0,034  15,39  18,10  0,43 1,17  0,073 0,061  

4-kchr  0,023  1,59  0,46  0,020  0,026 0,30 15,12  17,52  0,43 0,86  0,076 0,058  

Tavby s Nb  

  

5-tr  0,02  1,78  0,51  0,030  0,033  12,55  18,04  0,45 0,12  0,41 0,006  

5-kchr  0,026  1,74  0,51  0,024  0,028 0,35 12,43  17,67  0,45 0,11  0,39 0,005  

6-tr  0,02  1,78  0,52  0,026  0,034  12,60  17,72  0,45 0,039  0,82 0,003  

6-kchr  0,026  1,74  0,50  0,019  0,029 0,35 12,53  17,34  0,45 0,063  0,79 0,004  

7-tr  0,020  1,75  0,52  0,025  0,034  12,68  17,80  0,44 0,12  1,29 0,007  

7-kchr  0,025  1,70  0,50  0,019  0,028 0,34 12,48  17,32  0,44 0,11  1,24 0,006  
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Tabulka 6. Tavební a kontrolní chemická analýza modifikovaných CrNiMo taveb  

                    korozivzdorných ocelí (3. série) 

 
Ozn.  

výkovek  
C  Mn  Si  P  S  Cu  Ni  

   Cr 
  Mo   Ti  Nb  AI  

              

Tavby s Ti  

10-kchr  0,029 1,65  0,39  0,027  0,011  0,27  11,70  17,75  2,07 1,00  <0,003  0,077  

ll-tr  0,020 1,40  0,47  0,034  0,029  0,14  14,77  18,31  2,57 0,49  <0,003  0,031  

ll-kchr  0,021 1,38  0,42  0,026  0,021  0,14  14,80  18,02  2,51 0,54  
<0,003 

,  
0,037  

12-tr  0,020 1,38  0,47  0,033  0,029  0,13  14,70  18,18  2,61 0,93  <0,003  0,057  

12-kchr  0,018 1,35  0,43  0,027  0,021  0,13  14,72  17,84  2,55 0,89  <0,003  0,060  

13-tr  0,020 1,38  0,48  0,031  0,029  0,13  14,68  18,11  2,58 1,22  <0,003  0,023  

13-kchr  0,020 1,35  0,42  0,027  0,022  0,12  14,67  17,74  2,53 1,10  <0,003  0,037  

Tavby s Nb 

14-tr  0,020 1,38  0,49  0,039  0,028  0,14  14,74  18,24  2,71 0,035  0,34  0,006  

14-kchr  0,032 1,34  0,43  0,029  0,022  0,14  14,75  17,94  2,65 0,060  0,32  0,006  

15-tr  0,020 1,35  0,49  0,034  0,028  0,15  14,71  17,89  2,68 <0,005  0,79  0,002  

15-kchr  0,016 1,32  0,45  0,026  0,022  0,14  14,63  17,58  2,65 0,019  0,76  0,006  

16-tr  0,020 1,33  0,48  0,033  0,027  0,14  14,56  18,03  2,67 <0,005  1,20  0,002  

16-kchr  0,016 1,30  0,46  0,027  0,022  0,14  14,50  17,70  2,64 0,019  1,17  0,002  

 

Hodnoty rozměrů střední velikosti zrna určené lineární metodou jsou uvedeny 

v tabulce 7 pro 2. sérii a v tabulce 8 pro 3. sérii vzorků. 

Tab. 7 – Výsledky hodnocení průměrné velikosti austenitického zrna pro 2. sérii taveb 

Označení tavby % Obsah 

Ti             Nb 

Rozměr střední velikosti austenit. zrna dstř [mm] 

1 0,45              - 0,0429 

2 0,85              - 0,0384 

3 0,99              - 0,0317 

4 0,86              - 0,0355 

5 -                0,39 0,0256 

6 -               0,79 0,0194 

7 -               1,24 0,0199 
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Obr.12 - Mikrostruktura tavby 1 (2.série) 

 

 

 

Obr. 13 – Mikrostruktura tavby 2 (2.série) 
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Obr. 14 – Mikrostruktura tavby 3 (2.série) 

 

 

 

Obr. 15 – Mikrostruktura tavby 4 (2.série) 
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Obr. 16 – Mikrostruktura tavby 5 (2.série) 

 

 

 

 

Obr. 17 -  Mikrostruktura tavby 6 (2.série) 



44 
 

 

Obr. 18 - Mikrostruktura tavby 7 (2.série) 

 

Tab. 8 – Výsledky hodnocení průměrné velikosti austenitického zrna pro 3. sérii taveb 

Označení tavby Obsah Mo [%] Obsahy [%] 

Ti             Nb 

Rozměr střední velikosti 
austenit. zrna dstř [mm] 

10 2,07 1,00             - 0,043 

11 2,51 0,54             - 0,063 

12 2,55 0,89             - 0,036 

13 2,53 1,10             - 0,042 

14 2,65 -              0,32 0,034 

15 2,65 -              0,76 0,042 

16 2,64 -              1,17 0,049 

 

 

 

 

 



45 
 

Na následujících obrázcích je struktura taveb 3. Série. 

 

 

Obr. 19 -  Mikrostruktura tavby 1 (3.série) 

 

Obr. 20 -  Mikrostruktura tavby 2 (3.série) 
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Obr. 21 -  Mikrostruktura tavby 3 (3.série) 

 

Obr. 22 -  Mikrostruktura tavby 4 (3.série) 
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Obr. 23 -  Mikrostruktura tavby 5 (3.série) 

 

Obr. 24 -  Mikrostruktura tavby 6 (3.série) 
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Obr. 25 -  Mikrostruktura tavby 7 (3.série) 

Jak vyplývá z provedeného strukturního hodnocení metalografickými metodami, 

v obou experimentálních tavbách se projevilo znečištění inkluzemi na bázi oxidů a nitridů 

v různém stupni, které způsobuje heterogenitu chemického složení matrice. Modifikace 

složení CrNi taveb titanem příp. niobem je příčinou zjemnění struktury (poklesu – dstř – 

austenitického) a lze předpokládat i zvýšení pevnostních vlastností u těchto variant ocelí. Vliv 

přídavku molybdenu spolu s měnícími se obsahy titanu a niobu vykazuje opět podobné 

závislosti. 

 

6.2.  Provedené korozní zkoušky 

6.2.1 Polarizační elektrochemická měření 

Průběh potenciokinetických křivek získaných při polarizačních měřeních je odrazem 

elektrochemických procesů v daném korozním prostředí. Jejich interpretace může jak 

z kvalitativního, tak kvantitativního hlediska přispět k objasnění korozních mechanismů a to i 

v lokalitách, které jsou pro použití jiných metod nedostupné. Elektrochemická měření při 

vysokých parametrech jsou ovšem experimentálně značně komplikovaná. Problémem je 

zejména vysokoteplotní referenční elektroda, která není komerčně běžně dostupná a je 

nutno volit sondu vlastní konstrukce. Měření v zahuštěných solných roztocích simulujících 
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štěrbinové prostředí je dále komplikováno značnou korozní agresivitou, které běžné 

konstrukční materiály jak autoklávu, tak i jeho vestavby neodolávají. 

  

6.2.2  Zkoušky při pokojové teplotě – elektrochemická polarizační potenciokinetická 

reaktivace  

 Předmětem této části práce je porovnání a posouzení korozně-elektrochemických 

charakteristik sledovaných experimentálních ocelí typu X2CrNi(Ti,Nb) (18-12) a oceli 

X2CrNiMo(Ti,Nb) (18-14-2) s odstupňovanými obsahy Ti nebo Nb. Jde zejména o zhodnocení 

vlivu Ti a Nb na stabilitu pasivního stavu vedle jejich významu pro vyvázání uhlíku a omezení 

precipitace karbidu chromu na hranicích zrn. Pro hodnocení náchylnosti hranic zrn 

austenitických korozivzdorných ocelí k přednostnímu napadení je výhodné použití 

elektrochemické reaktivační metody. Jak bylo podrobně rozebráno v teoretické části, jde o 

zkoušku umožňující kvantitativní a nedestruktivní hodnocení, které je založeno na účelovém 

vytvoření elektrochemické nestability mezi zkoušeným materiálem a elektrolytem. Jsou 

sledovány elektrochemické odezvy s přímou spojitostí s anodovým rozpouštěním v závislosti 

na řízeném elektrodovém potenciálu. Při zpětné polarizaci z pasivní oblasti se jeví jako 

rozhodující reaktivace, která je především závislá na obsahu slitinových prvků v tuhém 

roztoku a nikoliv v ochuzených oblastech v důsledku precipitace karbidů chrómu na hranicích 

zrn při tepelném ovlivnění. Oblasti zcitlivěných hranic zrn jsou v důsledku ochuzení o chróm 

pod mezí pasivovatelnosti pokryty nedokonalým pasivním filmem. Při reverzní změně 

potenciálu z pasivní oblasti korozivzdorné oceli dochází k reaktivaci a k přednostnímu 

rozpouštění hranic zrn a proudová hustota na polarizačních křivkách vzrůstá, což bylo 

prokázáno orientačními měřeními.   

 

a) Oceli X2CrNi(Ti,Nb) 18-12, série taveb legovaných titanem (obsah 0,45;  0,85; 0,86; 

0,99 % hm.) nebo niobem (obsah 0,39; 0,79; 1,24 %hm.). 

b) Oceli X2CrNiMo(Ti,Nb) 18-14-2 s molybdenem (2,0 – 2,7 %hm.), série taveb č.3 

legovaných titanem (0,54; 0,89; 1,10 %hm.) nebo niobem (0,32; 0,76; 1,17 %hm.). 
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Pro zkoušení korozně-elektrochemických vlastností byly připraveny vzorky o rozměrech 

cca 30x30x5 mm, odřezané z pásů (plechů) tl. 5 mm, a pro vzorky o rozměrech 60x30x5 mm, 

označených kombinací čísel a písmen. Povrchy vzorků pro elektrochemická polarizační 

měření (30x30 mm) byly jednostranně broušeny za mokra na brusných papírech do č. 1200. 

Těsně před upevněním každého vzorku ke korozní cele byl exponovaný povrch očištěn, tj. 

odmaštěn lího-benzínem a opláchnut destilovanou vodou. 

Pro posouzení a porovnání vlivu Ti a Nb a jejich obsahu v tuhém roztoku na korozní 

odolnost sledovaných ocelí byly provedeny podle norem následující elektrochemické testy a 

expoziční zkoušky: 

- Cyklické polarizační *41+ pro posouzení odolnosti proti bodové korozi s použitím 

vodného roztoku 1 mol/l NaCl (objem 60-75 ml) při teplotě ≈23°C s přístupem 

vzduchu 

- Elektrochemické potenciodynamické reaktivační, varianta s dvojitou smyčkou [20]  

(DL EPR) s použitím vodného roztoku 0,5 mol/l H2SO4 + 0,01 mol/l KSCN (nebo 2 mol/l 

H2SO4 + 0,01 mol/l KSCN) při pokojové teplotě s volným přístupem vzduchu, objem 

roztoku 50-60 ml. 

Potenciodynamická polarizační měření byla prováděna pomocí potenciostatu PGP201 fy 

Radiometer, se systémem Voltalab 21 a s programovým vybavením VoltaMaster 1; záznam 

potenciodynamických křivek pak pomocí tiskárny Canon BJC200. Dále byla pro měření vzorků 

vyrobena speciální cela. Celá sestava hodnotícího PC, potenciostatu a speciální korozní cely 

je zobrazena na obrázku 26.  

 

Obr. 26 - Potenciostat PGP 201 s korozní celou 
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6.2.3 Korozní expoziční zkoušky v modelovém prostředí za vysokých parametrů zaměřené     

          na  indikaci korozního praskání pod napětím 

      V rámci práce byly realizovány dva expoziční experimenty na zkušebních tělesech 

typu U-band v modelovém prostředí za vysokých parametrů. Hodnocení odolnosti materiálů 

proti koroznímu praskání po expozici bylo provedeno metodou kapilární defektoskopie a u 

vybraných vzorků byla provedena metalografická analýza stavu povrchu po expozici. 

 Zkušební materiály byly do zkoušek zařazeny ve dvou etapách – A a B. V obou 

případech se jedná o tavby s rozdílným obsahem Ti a Nb. Z materiálů dodaných ve formě 

pásků o rozměrech cca 35x5x400 mm byly vyrobeny vzorky typu U-band podle normy ASME 

G 30 – 90 s rozměry 80x15x1 mm. Ohybem vzorku přes trn o průměru 10 mm  bylo vyvozeno 

povrchové napětí na úrovni meze kluzu. Takto napjaté vzorky zafixované v požadované 

poloze šrouby byly exponovány v stacionárním autoklávu na parametrech 275 °C po dobu 

1750 hodin (materiály etapy A) a 1400 hodin (materiály etapy B) v prostředí o následujícím 

složení: 9 g/kg H3BO3 + 0,2 g/kg Fe2O3. 

 Po ukončení expozice byly vzorky vyjmuty a podrobeny analýze povrchu metodou 

kapilární defektoskopie. Povrchy vybraných vzorků byly kontrolně analyzovány 

metalograficky na příčném řezu v oblasti ohybu. Paralelně byly na všech materiálech 

provedeny analýzy se zřetelem na obsahy titanu a niobu v tuhém roztoku složení metodou 

optické emisní spektrometrie (mobilní optický emisní spektometr ARCMET 8000 MobileLab 

SP) a na sondě skenovacího elektronového mikroskopu byla na vybraných vzorcích 

provedena analýza fází. 
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7. VÝSLEDKY A HODNOCENÍ 

 

7.1 série měření  

 

7.1.1 Polarizační elektrochemická měření 

Na základě orientačního měření v roztoku 2M H2SO4, popř. v roztoku o koncentraci 

0,5M H2SO4 bylo přikročeno k testování vzorků materiálů v roztoku 2M H2SO4 s přísadou 0,01 

KSCN. Ve všech vzorcích bylo v prvé řadě realizováno polarizační měření v rozsahu 

potenciálů – 700 až +1000 mVSCE a to celkem se záznamem tří polarizačních křivek ze 

stejného povrchu bez výměny elektrolytu.  

Při dalším měření pro posouzení stability pasivního stavu bylo měření provedeno 

v rozsahu potenciálu -400 až +500 mVSCE. Vzhledem k tomu, že u vzorku č. 1 nebylo dosaženo 

reaktivace, byla měření provedena v rozmezí potenciálů -400 až +200 mVSCE. I v tomto 

případě nebyla u vzorků č. 1 a č. 3 prokázána reaktivace a stabilita pasivního stavu je vysoká. 

Na základě výše uvedených zjištění byla za účelem prokázání vlivu titanu a niobu v tuhém 

roztoku následující měření provedena v rozmezí potenciálů -400 až +100 mVSCE, tzn. 

k reaktivaci se dospělo z krajní oblasti pasivního stavu a to v některých případech 

s opakovaným měřením ze stejného místa povrchu. Všechna tato měření byla podpořena 

polarizačními křivkami a provedena v roztoku 2M H2SO4 + 0,01M KSCN za normální teploty, 

při rychlosti změny potenciálu 1,5 mV/s.  

Na obrázcích 27 – 32 jsou zobrazeny vybrané křivky, vždy dvě křivky ze základního 

stavu , dvě křivky z materiálu č. 4 (nejvyšší titan) a vzorek č. 7 (nejvyšší niob). Dále jsou na 

obrázcích č. 33 – 36 uvedeny křivky včetně reaktivačních píků. Dvě pro vzorek č. 1 (do 

potenciálu +500 mVSCE a do potenciálu +100 mVSCE) a jedna křivka materiálu č. 4 (nejvyšší Ti) 

a jedna křivka materiálu č. 7 (nejvyšší Nb). Z uvedených křivek můžeme konstatovat, že 

polarizační elektrochemická měření na těchto vzorcích vykazují dobrou reprodukovatelnost. 

Se zřetelem na chemické složení jednotlivých experimentálních taveb se neprojevil výrazný 

vliv obsahu titanu, resp. niobu na stabilitu pasivního stavu. Z reaktivačních změn lze soudit 

pouze nevýrazně příznivější vliv titanu. 
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Obr. 27 – první polarizační křivka pro vzorek č. 1 

 

Obr. 28 – druhá polarizační křivka pro vzorek č. 1 
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Obr. 29 – první polarizační křivka pro vzorek č. 4 

 

Obr. 30 – druhá polarizační křivka pro vzorek č. 4 
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Obr. 31 – první polarizační křivka pro vzorek č. 7 

 

Obr. 32 – druhá polarizační křivka pro vzorek č. 7 
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Obr. 33 – polarizační křivka vzorek č. 1 včetně reaktivačního píku do potenciálu +500 mVSCE 

 

Obr. 34 – polarizační křivka vzorek č. 1 včetně reaktivačního píku do potenciálu +100 mVSCE 
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Obr. 35 – polarizační křivka vzorek č. 4 včetně reaktivačního píku do potenciálu +100 mVSCE 

 

Obr. 36 – polarizační křivka vzorek č. 4 včetně reaktivačního píku do potenciálu +100 mVSCE 
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7.1.2 Polarizační elektrochemická měření vzorků po tepelném zcitlivění 

 Austenitické korozivzdorné chromniklové oceli s odstupňovaným obsahem titanu a 

niobu s odstupňovaným tepelným zcitlivěním 

700°C / 20 min / vzduch 

650°C / 60 min / vzduch 

590 °C / 20 hod / vzduch 

 Všechna měření na dodaných vzorcích byla provedena v rozmezí potenciálů -400 ↔ 

+ 100 mVSCE tzn. k reaktivaci se dospělo z krajní oblasti pasivního stavu, měření byla 

provedena v roztoku 2M H2SO4 + 0,01M KSCN za normální teploty, při rychlosti změny 

potenciálu 1,5 mV/s. Změřené polarizační křivky jsou uvedeny jako obrázku 37 – 39, kdy na 

obrázku 37 jsou křivky pro první sérii tepelného zcitlivění a tavby č. 1 (základní stav), 4 

(nejvyšší titan) a 7 (nejvyšší niob), na obrázku 38 jsou změřené křivky pro druhou sérii 

tepelného zcitlivění a tavby č. 1, 4 a 7 a na obrázku 39 jsou změřené křivky pro třetí sérii 

tepelného zcitlivění a opět tavby 1, 4 a 7. 

 

Obr. 37 – Polarizační křivky pro tepelné zcitlivění 590°C (červená – tavba 1(zákl.stav), modrá 

– tavba 4 (1,53% Ti), zelená – tavba 7(1,23Ti) 
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Obr. 38 – Polarizační křivky pro tepelné zcitlivění 650° (červená – tavba 1(zakl.stav), modrá – 

tavba 4(1,53% Ti), zelená – tavba 7(1,23Ti) 

 

 

Obr. 39 – Polarizační křivky pro tepelné zcitlivění 700°C (červená – tavba 1(zákl.stav), modrá 

– tavba 4(1,53% Ti),  zelená – tavba 7(1,23Ti) 
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 Z průběhu polarizačních křivek při vzestupném potenciálu vyplývá příznivý vliv titanu 

na přechod do pasivního stavu v porovnání s niobem. Z průběhu zpětné polarizace je zřejmé, 

že vliv titanu v oceli i po zcitlivujícím žíhání ubrzďuje reaktivaci z pasivního stavu na rozdíl od 

vlivu niobu. 

 

7.1.3 Výsledky zkoušení bodové koroze 

 Pro posouzení a porovnání korozní odolnosti bodové koroze zkoušených materiálů 

byly provedeny testy metodou elektrochemické potenciokinetické reaktivace, varianta 

s dvojitou smyčkou (DL EPR) s použitím vodného roztoku 2M H2SO4 + 0,01M KSCN při 

pokojové teplotě, objem roztoku 50-60 ml, s volným přístupem vzduchu. Hodnoty korozního, 

resp. volného potenciálu Ecor byly měřeny a zaznamenány před a po uvedených polarizačních 

zkouškách. Podle průběhu polarizačních křivek byl stanoven také korozní potenciál pro 

proudovou hustotu J = 0, označován dále jako Ecop. Při potenciodynamických měřeních byly 

registrovány závislosti velikosti proudu mezi vzorkem a pomocnou elektrodou na hodnotách 

rozdílu potenciálů mezi vzorkem a referenční elektrodou. Současně byly zaznamenávány 

hodnoty uvedeného napětí a proudu na době od počátku zkoušky. Kontrolována byla také 

teplota roztoku v korozní nádobce a výška hladiny roztoku v souvislosti s doplňováním 

demineralizované vody při zkouškách bodové koroze ve speciální cele s možností eliminace 

štěrbinové koroze. 

 Vlastní potenciodynamická polarizační měření bodové koroze na vzorcích uvedených 

ocelí byla zahájena při potenciálu -300 mV vzhledem k nasycené kalomelové elektrodě (SCE) 

v kladném směru polarizace s konstantní rychlostí polarizace 1,0 mV/s. Při dosažení určitých 

hodnot proudové hustoty byly zaznamenávány následující potenciály bodové koroze: 

Ed -  potenciál depasivace při dosažení proudové hustoty 100 µA/cm2, který charakterizuje 

náchylnost ke vzniku a šíření makroskopické bodové koroze, přitom tento potenciál je 

podmíněný chemickým složením materiálu u povrchu. 

Edz - potenciál depasivace stanovený podle zlomu na polarizační křivce, na přechodu mezi 

pasivní oblastí a počátkem rozvoje pittingu, doprovázený prudkým nárůstem měřené 

proudové hustoty 
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Ev -  vratný potenciál při celkové proudové hustotě 5 mA/cm2, který je zpravidla podmíněn 

průměrným chemickým složením v relativně větších korozních bodech a tedy 

průměrným složením materiálu v objemu vzorku 

Během vratné polarizace byly zjišťovány následující hodnoty nepasivačních potenciálů: 

Erk - repasivační potenciál, při kterém proudová hustota poklesne na konvenční hodnotu 

10 µA/cm2 pro přechod do pasivní oblasti a dále nastává její pokles až do záporných 

hodnot 

Eri -  repasivační potenciál stanovený pomocí průsečíku na polarizační křivce při rovnosti 

proudových hustot v kladném a záporném směru polarizace v pasivní oblasti 

Porovnání výsledků zkoušek bodové koroze pro dané vzorky je uvedeno na obrázku 40 a 

další naměřené parametry jsou uvedeny v tabulkách 9 a 10. 

 

Obr. 40 Typické polarizační křivky pro porovnání a hodnocení odolnosti proti bodové korozi oceli 02Cr18Ni12 

modifikované Ti (vz. 3 – 0,69% Ti) nebo Nb. (vz. 6 – 0,77% Nb) 
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Obr. 41  Porovnání potenciálu koroze (Ecor), depasivace (Ed) a repasivace (Erk) 

Legování titanem se rozdílně projevilo u zkoušených taveb na změny hodnot potenciálu 

depasivace Ed, přitom hodnoty Ecor, Erk zůstaly na srovnatelné úrovni s tavbami bez Ti anebo 

s Nb. Vliv Nb na bodovou korozi byl zaznamenán jako menší nebo nejednoznačný. (obr. 41). 

Při legování oceli typu 02Cr18Ni12 titanem nebo niobem se mohou projevit protichůdné 

tendence vzhledem k bodové korozi. Výskyt Ti v substitučním tuhém roztoku (matrici) 

přispívá pravděpodobně ke zvýšení odolnosti, avšak výskyt fází, obsahujících Ti v oxidech, 

nitridech popř. jako intermetalika (s Cr, Mo), může způsobit ochuzení o prvky v okolní matrici 

a zvýšení heterogenity struktury a může vyvolat vznik mikrogalvanických článků, což naopak 

snižuje odolnost proti lokální bodové korozi.  

 

Tab. 9 -  Výsledky zkoušení bodové koroze na vzorcích taveb 1 - 7 

vz. č.  Ecor Edz Eri Ecop 

tavby mV mV mV mV 

1. -135 263 -65 -100 

2. -143 55 -140 -188 

3. -145 612 -105 -186 

4. -158 528 -243 -171 

5. -164 214 -96,5 -182 

6. 65 167 -84 -103 

7. -123 169 -139 -139 

7. -120 197 -150 135 
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 Rozptyl hodnot potenciálů bodové koroze pro daný materiál je ovlivněn i výskytem 

náhodných defektů v ochranném oxidickém filmu způsobených vměstky, nečistotami nebo 

intermetalickými fázemi na povrchu vedle místních změn v chemickém složení matrice. 

Naměřené hodnoty rozptylu jsou mimo oblast kritické teploty zpravidla 20 – 30 mV, přičemž 

pro potenciály vztažené k nižším proudovým hustotám, souvisejícím s iniciací anebo 

zastavením bodové koroze má být naměřen větší rozptyl než pro potenciály stanovené při 

větších proudových hustotách, které odpovídají více průměrným korozně-elektrochemickým 

charakteristikám materiálu. Na hodnotách měřených potenciálů se mohly projevit rozdíly 

hlavně v obsahu Cr (17,0-18,5%), případně dalších prvků (N, Ti, Nb). 

 

 

Obr. 42 - Porovnání odolnosti vybraných taveb 1 – 7 proti bodové korozi podle naměřených 

hodnot potenciálů depasivace (Edz) a repasivace (Eri) 
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Tab. 10 -  Výsledky zkoušení bodové koroze na vzorcích ocelí 1 - 7 

č. tavby Ecor Edz Edk Eri Erk Ev Ecop poznámky 

  mV mV mV mV mV mV mV   

    
 

  
 

  
 

    

1. 114 272 297 12 21 368 14,4 1 cykl 

  7 366 378 19 22 380 -22,7 2 cykl 

2. 108 220 235 -72 -40 338 16   

  -88 163 238 -49 -15 387 -17   

3. -70 100   2 2 419 -71,3   

  -12 300 335 -72 -30 511 -7,5   

4. -170 71 146 -109 -84 324 0   

  -152 10 85 -102 -67 363 -161   

5. 36 245 258 0 15 302 17   

  44 268 277 -8 4,5 355 0   

6. 105 178 200 -7 -0,5 258 11,5   

  -8 243 257 3,5 16 294 -24   

7. 95 200 208 -9 9,5 235 28   

  -3 268 272 -38 -37 302 -3   

 

Poznámky: Ecor – korozní potenciál, Edz – potenciál depasivace podle zlomu na křivce, Edk – 

potenciál depasivace pro konvenční proudovou hustotu J=100 A/cm2, Eri – potenciál 

repasivace podle průsečíku na křivce (intersection), Erk – potenciál repasivace pro konvenční 

hodnotu J=10 A/cm2, Ecop – korozní potenciál podle polarizační křivky pro J = 0. 

 

7.1.4 Výsledky zkoušení metodou DL EPR 

 Výsledky metody DL EPR pro oceli 02Cr18Ni12 s titanem nebo niobem pro tepelně 

ovlivněný stav jsou uvedeny v tabulce 11 a typické polarizační křivky jsou dokumentovány na 

obrázku 43. 

  Metodou DL EPR byly zjištěny hodnoty Jp pro oceli legované titanem nebo 

niobem na srovnatelné úrovni po rozpouštěcím žíhání se základním stavem materiálu. Mírné 

snížení Jp predikuje zároveň určité snížení rychlosti koroze v aktivní oblasti. Reaktivační 

poměry jsou nižší než 1%, takže náchylnost k mezikrystalové korozi se neprojevila. Hodnoty 

reaktivačních parametrů Jr a Qr jsou v průměru na srovnatelné úrovni pro oceli legované Ti 

nebo Nb. Hodnoty Ecor jsou v průměru mírně vyšší pro oceli modifikované Ti. 
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Tab. 11. Výsledky metody DL EPR pro oceli 02Cr18Ni12 (Ti, Nb) 

vzorek Ecor Jp Jr Jr/Jp Qp Qr Qr/Qp 

 
mv mA/cm2 mA/cm2 % C/cm2 mC/cm2 % 

        zákl.st. 1  -401 95,2 0,435 0,457 6,71 0,027 0,402 

zákl.st. 2 -378 97 0,262 0,27 5,92 0,013 0,22 

        1,53% Ti Ti          -385 98,4 0,251 0,255 5,27 0,029 0,556 

1,53% Ti Ti          -368 95,3 0,244 0,256 4,91 0,025 0,509 

        1,23%Nb Nb       -392 101,5 0,342 0,34 5,39 0,023 0,43 

1,23%Nb Nb       -391 96,3 0,245 0,255 5,59 0,015 0,268 

 

 

Obr. 43 -  Příklady polarizačních křivek (DL EPR) oceli 02Cr18Ni12 legované Ti nebo Nb 

a srovnání se základním stavem (ZS) 

Na základě potenciodynamické zkoušky byl zjištěn vliv titanu na odolnost proti iniciaci 

a pravděpodobně i šíření bodové koroze ve vodním prostředí s chloridy. Pro tavby této oceli 

s niobem byly menší rozdíly ve srovnání s titanem. Podle elektrochemické potenciokinetické 

reaktivační metody (DL EPR) bylo zjištěno mírné snížení pasivační proudové hustoty, tj.  

rychlosti koroze v aktivní oblasti, na tavbách legovaných titanem ve srovnání s niobem. 
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7.2 Druhá a třetí série měření 

  

7.2.1 Polarizační Elektrochemická měření 

 

Po prvých orientačních měřeních podle normy ISO ICD 12 732 za podmínek 100 mVSCE 

tzn. k reaktivaci se dospělo z krajní oblasti pasivního stavu, měření byla provedena v roztoku 

0,5 nebo 2M H2SO4 + 0,01M KSCN za normální teploty, při rychlosti změny potenciálu 1,5 

mV/s. Po vyhodnocení výsledků měření bylo znovu přikročeno ke změně rozmezí potenciálů 

a to v rozmezí -400 ↔ 0 mVSCE. Změření polarizační křivky jsou uvedeny jako obrázku 44 – 

46 pro 2. sérii a na obrázku 47 - 49 pro 3. sérii taveb. K měření bylo použito potenciostatu 

WENKING s generátorem napětí trojúhelníkového průběhu, pomocné Pt elektrody, 

referenční nasycené kalomelové elektrody (SCE) a elektrochemické cely omezující vznik 

štěrbinové koroze. Pro záznam proudu probíhajícího mezi Pt elektrodou a vzorkem a 

potenciálu mezi vzorkem a SCE bylo použito zařízení sestávající z digitálního altimetru, 

KEITHLEY 2002 a počítače s programovým vybavením zajišťujícím ovládání altimetru a sběr 

měřených dat a jejich ukládání na pevný disk. 

 

 

Obr. 44 – Polarizační křivka pro vzorek 1 (2.série) 
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Obr. 45 - Polarizační křivka pro vzorek 3 (2.série) 

 

 

 

Obr. 46 - Polarizační křivka pro vzorek 7 (2.série) 
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Obr. 47 - Polarizační křivka pro vzorek 1 (3.série) 

 

 

 

Obr. 48 - Polarizační křivka pro vzorek 4 (3.série) 
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Obr. 49 – Polarizační křivka pro vzorek 7 (3.série)  

 

 Elektrochemické polarizační potenciodynamické měření austenitických 

nízkouhlíkových chrom-uhlíkových ocelí modifikovaných titanem, niobem a molybdenem 

byla zaměřena na posouzení přechodu do pasivního stavu a stability pasivního stavu na 

základě reaktivace z počáteční potenciálové oblasti pasivity. Z hodnocení průběhu 

potenciodynamických polarizačních křivek vyplývají následující poznatky o vlivu jednotlivých 

slitinových prvků: 

- O pravidelném průběhu polarizačních křivek rozhoduje obsah chromu pohybující se 

kolem 18% a niklu v obsahu kolem 12% 

- U oceli bez molybdenu je vliv titanu na reaktivaci nevýrazný, v případě niobu nemá 

jeho obsah i při snížené hodnotě při zpětné polarizaci z potenciálu 0,1 VSCE , vliv na 

reaktivační proudovou hustotu 

- Z měření polarizačních křivek v původním rozmezí, tj. do 0,1  VSCE , vyplývá snížení 

hodnot pasivačního potenciálu u ocelí s titanem 

- Stabilitu pasivního stavu výrazně zvyšuje molybden – při zpětné polarizaci od 

původně zvoleného potenciálu 0,1 V SCE nedochází k reaktivaci 
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- Stoupající obsah titanu se projevuje výrazně na snížení reaktivační proudové hustoty 

a zmenšení oblasti reaktivace u ocelí modifikovaných molybdenem 

 

 

7.2.2 Výsledky polarizačních elektrochemických měření oceli X2 CrNi 18-12 s Ti  nebo Nb 

Naměřené potenciodynamické  křivky pro oceli modifikované titanem nebo niobem jsou 

dokumentovány na obr. 50 a 51, kde jsou (pro názornost) vyznačeny přibližně hodnoty 

potenciálu depasivace Ed a repasivace Er.  

 

 

 

Obr. 50 -  Polarizační křivky (smyčky) pro porovnání a hodnocení odolnosti proti bodové korozi ocel X2CrNi 18-

14 s různým obsahem Ti ( 0,45; 0,85; 0,99; 0,86 % tj. vzorky č. 1.2, 2.2, 3.2 a 4.2). Porovnání prvních cyklů.  

 

Na základě srovnání taveb s rozdílným obsahem Ti (obr. 52) se projevuje mírně pozitivní vliv 

Ti na hodnoty potenciálu depasivace. Pro tavby s Nb byl zaznamenán pokles potenciálu 

depasivace i repasivace ve srovnání s ocelí bez niobu. 

Er Ed 

1.

2 

3.

2 

2.

2 
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Obr. 51 -  Polarizační křivky (smyčky) pro porovnání a hodnocení odolnosti proti bodové korozi ocel X2CrNi 18-

10 s různým obsahem Nb ( 0,39;0,79;1,24 %,  tj. vzorky č. 1.2, 5.2, 6.2 a 7.2). Porovnání prvních cyklů. 

 

Legování Ti se pozitivně projevilo u dané sérii taveb na zvýšení hodnot potenciálu 

depasivace (Ed), avšak hodnoty Ecor, Er. jsou změněny nevýrazně. Vliv Nb na stabilitu 

pasivního stavu je menší. Hodnoty jmenovaných i dalších stanovených potenciálů pro 

posouzení odolnosti proti bodové korozi jsou uvedeny v tab. 12. 

 

Obr. 52  Porovnání potenciálu koroze (Ecor), depasivace (Edk) a repasivace (Erk) pittingu vybraných  

modifikací oceli  X2CrNi(Ti,Nb)18-12. 
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Rozptyl hodnot potenciálů bodové koroze pro daný materiál je podmíněn i výskytem 

náhodných defektů v ochranném oxidickém filmu způsobených vměstky (oxidy), nečistotami 

nebo intermetalickými fázemi na povrchu a také lokálními změnami v chemickém složení 

materiálu. Naměřené hodnoty rozptylu (směrodatné odchylky) jsou mimo oblast kritické 

teploty zpravidla 20-30 mV, přičemž pro potenciály vztažené k nižším proudovým hustotám, 

souvisejícím s iniciací anebo zastavením bodové koroze bývá naměřen větší rozptyl než pro 

potenciály stanovené při větších proudových hustotách, které odpovídají více průměrným 

korozně elektrochemickým charakteristikám materiálu. Na hodnotách měřených potenciálů 

se mohly projevit hlavně rozdíly v obsahu Cr (17,0-18,5%), případně dalších prvků.  

 

Tab. - 12  Výsledky zkoušení bodové koroze na vzorcích 2. série 

vz. č. Ecor  Edz Edk Eri Erk Ev Ecop  poznámky 

  mV mV mV mV mV mV mV  

1.2. 24 175 230 -69 30 422 -58  

  -60 325 343 -8 31 482 -75  

2.2. -35 320 342 32 47 592 -63  

  -26 378 396 -24 27 524 -53  

3.2. -2 365 382 -70 20 448 -50  

  -60 269 289 -10 7 378 -74  

4.2. 4 324 350 -32 39 373 -17  

  0 306 306 23 26 442 -21  

5.2. 22 265 277 -23 19 344 -48  

  -34 314 327 -26 4 392 -50  

6.2. -34 219 237 -37 21 283 -52  

  -74 272 278 16 17 330 -70  

7.2. -36 207 218 -152 -69 296 -121  

  -116 199 229 -67 -63 328 -118  
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Poznámky: Ecor – korozní potenciál, Edz – potenciál depasivace podle zlomu na křivce, Edk – 

potenciál depasivace pro konvenční proudovou hustotu J=100 A/cm2, Eri – potenciál 

repasivace podle průsečíku na křivce (intersection), Erk – potenciál repasivace pro konvenční 

hodnotu J=10 A/cm2, Ecop – korozní potenciál podle polarizační křivky pro J = 0.  

 

7.2.3 Výsledky metody DL EPR pro oceli typu X2 CrNi 18-12 s Ti nebo Nb 

 Příklady potenciokinetických polarizačních křivek jsou uvedeny na obr. 53 a 54, kde je 

možno porovnat vliv titanu nebo niobu, hlavně v pasivní oblasti. Další výsledky metody DL 

EPR jsou uvedeny v tab. 13 a na obrázku 55. 

Metoda DL EPR je aplikována pro hodnocení odolnosti proti mezikrystalové korozi 

v důsledku ochuzení hranic zrn o Cr při precipitaci karbidů v kritické oblasti teplot. Jak již bylo 

uvedeno, tato metoda mimo jiné také zaznamená ochuzení o chrom (případně podobně 

působící další prvky na tvorbu pasivní vrstvy) v okolí fází a částic, které nejsou vyloučeny po 

hranicích zrn, jako např. řádkovitě vyloučené oxidické vměstky. 

 

 

 

Obr. 53 - Porovnání potenciokinetických křivek (DL EPR) taveb oceli CrNi legované titanem  (2. série 

taveb, 0,45Ti (vz. 1.2) - modrá, 0,85Ti (vz. 2.2) – černá,  0,99Ti (vz. 3.2) – červená, 0,86Ti (vz. 4.2) – 

zelená křivka). Polarizační měřená od -500 mV do +500 mV SCE a zpět. 
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Obr. 54 -  Porovnání polarizačních křivek (DL EPR) taveb oceli CrNi legované niobem (2. série 

taveb, vz. 1.2 srovnávací (0,45Ti) – modrá, vz. 5.2 (0,39Nb) - hnědá, vz. 6.2 (0,79Nb) – fialová, 

vz. 7.2 (1,24Nb) –zelená křivka). Polarizační měření od -500 mV do +500 mV SCE a zpět. 

 

Podle výsledků v tab. 13 hodnoty Ecor jsou v průměru mírně vyšší pro oceli modifikované Ti.  

 

 

Obr. 55 -   Porovnání hodnot kritické pasivační proudové hustoty (Jp)  vybraných  

modifikací oceli CrNi 18-12 v rámci  2. série.  Titan (2.2-4.2) v průměru více snižuje Jp ve 

srovnání s niobem (5.2-7.2). Obsahy titanu a niobu v tuhém roztoku pro 2. sérii vzorků 

jsou uvedeny v tabulce 5. 
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V rámci metody DL - EPR byly zjištěny hodnoty Jp nižší o 20-25% pro oceli legované titanem, 

a o 15-20% pro oceli s niobem (ve srovnání bez těchto prvků). Snížení Jp predikuje schopnost 

přechodu do pasivního stavu a zároveň určité snížení rychlosti koroze v aktivní oblasti. 

Reaktivační poměry jsou všechny pod 1 %, takže náchylnost k mezikrystalové anebo 

mezifázové korozi se neprojevila. Hodnoty reaktivačních parametrů jsou v průměru mírně 

nižší pro oceli legované Ti ve srovnání s Nb.  

 

Tab. 13 -  Výsledky metody DL EPR - 2. série vzorků (2M H2SO4 + 0,01M KSCN) 

         

vz. č. Ecor  Jp Jr Jr/Jp Qp Qr Qr/Qp 

  mV mA/cm2 mA/cm2 % C/cm2 mC/cm2 % 

1. -380 79,7 0,034  0,042 5,015 2,12  0,042 

  -350 77,4 0,01  0,013 4,664 0,692  0,015 

2. -355 63,4 0,061  0,096 3,89 7,7  0,190 

  -341 62,6 (-0,055)  (0,088) 3,85 9,26  0,240 

3. -369 62,9 0,022  0,035 3,85 1,02  0,027 

  -345 61,2 0,01  0,017 3,76 0,82  0,022 

4. -357 59,3 0,041  0,069 3,65 3,07  0,084 

  -362 62,9 0,017  0,027 3,85 2,59  0,067 

5. -366 63,9 (-0,062)  (0,097) 4,14 10,1  0,224 

  -330 61,3 (-0,060)  (0,098) 3,8 11,3  0,297 

6. -370 67,9 0,043  0,063 4,31 3,7  0,084 

  -342 65,6 0,033  0,050 4 4,1  0,102 

7. -379 64,2 0,055  0,086 3,94 7,08 0,182  

  -365 63,4 (-0,043)  0,068 3,85 8,65    0,225 
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Pozn.: V závorkách jsou uvedeny hodnoty parametrů při zpětné polarizaci pod píkem Jp, 

přitom na polarizační křivce nebyl zaznamenán reaktivační pík. Polarizace do +500 mV. 

 

Pro zaznamenání vlivu stabilizačních prvků na stabilitu pasivního stavu, popř. repasivaci, 

byla polarizační měření prováděna na základě předešlých měření od -500mV do 0 mV (nebo 

+200 mV), což umožňuje lépe zachytit rozdíly ve vlivu obsahu jednotlivých prvků v tuhém 

roztoku i ve vztahu k chrómu. Výsledky uvedené v tab. 14 pro základní tavbu, a tavby 

s nejvyšším obsahem Ti nebo Nb, potvrzují pozitivní vliv Ti ve srovnání s Nb na reaktivační 

poměry. Při polarizaci do + 200mV byly naměřeny téměř nulové hodnoty reaktivačních 

poměrů. 

 

Tab. 14 -   Výsledky DL EPR pro oceli X2CrNi 18-12 s Ti nebo Nb 

 

vzorek Ecor Jp Jr Jr/Jp Qp Qr Qr/Qp Pozn. 

 mV mA/cm2 mA/cm2 % C/cm2 C/cm2 % polarizace 

 

0,45 Ti 

-389 44,7 3,35 7,51 3,28 0,201 6,12 do 0 mV 

-402 44,2 3,42 7,74 3,86 0,205 5,31  

-402 43,4 3,26 7,50 3,12 0,195 6,12  

 

0,99 Ti 

-396 49,8 2,83 5,68 3,85 0,179 4,65 do 0 mV 

-399 49,9 0,80 1,61 4,05 0,046 1,14  

-404 49,3 1,55 3,15 4,09 0,094 2,30  

 

1,24Nb 

-617 44,2 0 0 3,30 0 0 do 200 mV 

-398 44,1 3,77 8,55 3,32 0,227 6,85 do 0 mV 

-399 44,1 3,89 8,83 3,33 0,236 7,90  

 

 Na základě potenciodynamických cyklických měření bylo zjištěno, že titan mírně 

zvyšuje odolnost proti iniciaci a pravděpodobně i šíření bodové koroze ve vodném prostředí 
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s chloridy, zatímco pro niob nebylo toto zvýšení prokázáno. Elektrochemickou 

potenciodynamickou reaktivační metodou (DL EPR) bylo prokázáno snížení kritické pasivační 

proudové hustoty na uvedených ocelích modifikovaných titanem nebo niobem. Nižší 

reaktivační poměry (vyšší stabilita pasivního stavu) byly zjištěny na ocelích legovaných 

titanem.  

 

7.2.4 Výsledky oceli s X2 CrNiMo 18-14-2 S Ti nebo Nb pro bodovou korozi 

Příklady naměřených polarizačních křivek s možností porovnání odolnosti proti bodové 

korozi a stability pasivního stavu jsou uvedeny na obr. 56. Na základě těchto charakteristik 

byly stanoveny potenciály depasivace a repasivace bodové koroze, a pro úplnost hodnoty 

korozního potenciálu, tab. 15.  

 

 

 

Obr. 56 -  Typické potenciodynamické cyklické křivky oceli X2CrNiMo18-15-2 s Ti, vzorek12A 

s 0,89% Ti (modrá – 1. cykl, černá – 2. cykl) a 13A s 1,10% Ti ,(červená – 1. cykl, zelená – 2. 

cykl). 

 

12A 

13A 
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Tab. 15 - Naměřené hodnoty parametrů bodové koroze (význam symbolů, viz. tab. 12 a Jm –   

maximální proudová hustota dané křivky - smyčky). 

 

vz. č. Ecor  Edk Edz Erk Eri Ev Jm poznámky 

tavba  mV mV mV mV mV mV mA/cm2   

1 

  

134 493 484 77 60 599 16,5 zákl. stav 

  411 392 -54 -62 546 12,1  

2 

  

10 476 487 64 37 533 18,5 0,54 Ti 

  382 368 63 58 503 17,7 Min. 

3 

  

-4 577 572 57 26 654 20,8 0,89 Ti 

-130 571 656 53 -20 672 19,8   

4 

  

-73 641 634 68 67 696 17,8 1,10 Ti 

-52 622 608 98 48 770 10,8 Max. 

5 

  

-114 400 340 67 68 533 7,54 0,32 Nb 

114 334 330 71 72 390 11,34 min. 

6 

  

46 482 406 174 173 828 5,92 0,76 Nb 

-162 481 425 77 75 731 6,03   

7 

  

64 370 280 70 78 474 8,9 1,17 Nb 

-71 375 275 84 64 468 10,9 max. 

 

Výsledky zkoušek bodové koroze pro obě série vzorků jsou uvedeny  na obr. 57 a 58, a 

další naměřené parametry jsou uvedeny v tab. 15. Z výsledků je zřejmý pozitivní vliv titanu 

na hodnoty potenciálu depasivace, tj. zvýšení odolnosti proti bodové korozi, resp. zvýšení 

stability pasivního stavu v prostředí s chloridy.  Na druhé straně hodnoty potenciálu 

repasivace byly prakticky stejné pro ověřované tavby (obr. 57 a 58), a zpravidla mírně vyšší 

než hodnoty korozního potenciálu. 
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Obr. 57 - Porovnání konvenčních hodnot korozního potenciálu (Ecor), potenciálu  depasivace 

(Edk) a repasivace (Erk) vybraných taveb oceli X2CrNoMo 18-14-2  s uvedeným Ti nebo Nb.  

 

 

 

Obr. 58 - Porovnání hodnot korozního potenciálu depasivace (Edz) a repasivace (Eri) 

vybraných taveb oceli X2CrNoMo 18-14-2 s uvedeným obsahem Ti nebo Nb. 

 

7.2.5 Výsledky metody DL EPR na oceli X2CrNiMo 18-14-2 

 

Pro posouzení stability a jakosti pasivního stavu byla použita metoda 

potenciodynamické reaktivace DL EPR. Vybrané naměřené polarizační křivky jsou 

dokumentovány na obr. 59 a 60. Porovnání reaktivačních poměrů je uvedeno na obr. 61 a 
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62, kde je také patrný pozitivní vliv titanu. Vliv Nb není tak jednoznačný, a jeví se celkově 

jako mírně pozitivní. 

 

Obr. 59 - Porovnání polarizačních křivek (DL EPR) taveb oceli X2CrNoMo18-14-2 legované 

titanem (3. série taveb, vz. 2 (0,54Ti) – modrá, vz. 3 (0,89Ti) - černá, vz. 4 – červená křivka). 

Polarizační měřená od -500 mV do 0 mV SCE a zpět. 

 

 

Obr. 60 - Porovnání polarizačních křivek (DL EPR) taveb oceli X2CrNoMo18-14-2,5 legované 

niobem (3. série taveb, vz. 5 (0,32Nb) – zelená, vz. 6 (0,76Nb) - fialová, vz. 7 (1,17Nb) – 

hnědá křivka). Polarizační měřená od -500 mV do 0 mV SCE a zpět. 
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Opakovaná polarizační měření na vzorcích oceli X2CrNoMo18-14-2 potvrdila pozitivní vliv Ti 

na stabilitu pasivního stavu, viz tab. 16, ve které jsou uvedeny výsledky pro vybrané tavby.   

 

 

Obr. 61 - Porovnání hodnot reaktivačního poměru proudových hustot (Jr/Jp) vybraných 

taveb X2CrNoMo18-14-2 s uvedeným obsahem Ti nebo Nb. 

 

 

 

Obr. 62 - Porovnání hodnot reaktivačního poměru nábojů (Qr/Qp) u vybraných taveb oceli 

X2CrNoMo18-14-2 s daným obsahem Ti nebo Nb. 
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Tab. 16 -  Výsledky DL EPR pro oceli X2CrNoMo18-14-2 s Ti nebo Nb 

 

vzorek Ecor Jp Jr Jr/Jp Qp Qr Qr/Qp Pozn. 

 mV mA/cm2 mA/cm2 % C/cm2 C/cm2 % polarizace 

Zákl. 

stav 

-365 11,2 10,12 90,2 0,491 0,464 94,5 do 0 mV 

-355 18,3 14,6 79,8 1,09 0,646 59,3  

-360 18,3 15,4 84,1 1,08 0,67 62,0  

 

1,10 Ti 

-323 6,85 0 0 0,361 0 0 do 200 mV 

-342 9,01 2,49 27,6 0,511 0,129 25,2 do 0 mV 

-339 9,38 2,93 31,3 0,54 0,148 27,4  

 

1,17Nb 

-342 10,7 0 0 0,617 0 0 do 200 mV 

-343 11,1 5,62 50,6 0,649 0,275 42,4 do 0 mV 

-333 11,4 6,21 54,7 0,657 0,295 44,9  

 

Na základě provedených zkoušek se na oceli s nominálním obsahem 2,2 – 2,6 % 

molybdenu kladně projevilo legování titanem na zvýšení hodnot potenciálu depasivace, tj. 

zlepšení odolnosti proti bodové korozi. Pomocí metody DL EPR byly potvrzeny nižší 

reaktivační poměry na tavbách s rostoucím obsahem titanu. Vliv niobu se na zvýšení stability 

pasivního stavu neprojevil. Legování molybdenem nepřekrylo pozitivní vliv titanu u tohoto 

materiálu se zřetelem na stabilitu pasivního stavu. 

 

7.2.6 Výsledky korozních expoziční zkoušek za vysokých parametrů 

V tabulkách 17 a 18 je uvedeno chemické složení materiálů experimentálních taveb 

s důrazem na analýzu titanu a niobu v tuhém roztoku. 
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Materiály etapy A  

Tab. 17 - Chemické složení  

 
            

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

1 0.02 0.25 0.79 17.68 10.39 0.22 0.32 0.01 0.06 0.01 0.05 0.01   0.023 0.008 

3 0.02 0.26 0.80 17.37 10.26 0.22 0.33 0.69 0.05 0.01 0.05 0.01  0.024 0.009 

4 0.02 0.29 1.08 17.32 10.25 0.22 0.34 1.53 0.04 0.01 0.06 0.01  0.024 0.008 

7 0.02 0.23 1.36 16.71 9.92 0.22 0.32 0.01 0.05 1.23 0.04 0.01   0.024 0.009 

                

Analýza optickým emisním spektrografem          

číslo C Si Mn Cr Ni Cu Mo Ti Co Nb V W Al P S 

1 0.01 0.35 0.65 17.80 11.23 0.24 0.26 0.00 0.08 0.00 0.08 0.07 0.003 0.024 0.002 

3 0.03 0.28 0.78 17.42 11.12 0.18 0.25 0.89 0.07 0.00 0.11 0.09 0.051 0.025 0.004 

 

 

Materiály etapy B  

Tab. 18 - Chemické složení  

             

číslo C Si Mn Cr Ni Cu Mo Ti   Nb     Al P S 

1 0.04 0.60 1.63 17.57 11.54   0.49 0.27   0.02       0.027 0.011 

4 0.02 0.48 1.69 18.53 15.74 0.29 0.43 1.20   0.00     0.063 0.028 0.027 

5 0.02 0.47 1.65 18.10 15.39 0.32 0.43 1.17   0.07     0.061 0.03 0.034 

7 0.02 0.52 1.78 17.72 12.65 0.36 0.45 0.04   0.82     0.003 0.026 0.034 

                

Analýza optickým emisním spektrografem           

číslo C Si Mn Cr Ni Cu Mo Ti Co Nb V W Al P S 

1 0.02 0.46 1.35 18.81 13.96 0.30 0.41 0.51 0.07 0.02 0.07 0.07 0.037 0.023 0.011 

4 0.02 0.41 1.58 18.21 14.40 0.29 0.39 1.01 0.07 0.12 0.09 0.08 0.065 0.027 0.022 

5 0.02 0.51 1.44 17.76 12.36 0.39 0.46 0.13 0.08 0.57 0.06 0.06 0.010 0.030 0.015 

7 0.02 0.49 1.42 16.95 13.36 0.37 0.44 0.15 0.06 1.24 0.06 0.06 0.009 0.026 0.015 
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Hodnocení korozního praskání 

 

Na žádném ze vzorků nebylo metodou kapilární defektoskopie indikováno korozní poškození 

mechanismem korozního praskání. Pro kontrolu provedené metalografické hodnocení stavu 

povrchu exponovaných vzorků neprokázalo přítomnost trhlin, které by souvisely s korozními 

procesy.  

 

Hodnocení mikrostruktury 

 

Materiály etapy A  

Pro hodnocení mikrostruktury byl vybrán vzorek materiálu 3 se středním obsahem Ti 

(0.89%). Struktura materiálu byla vzhledem k obsahu nečistot značně nehomogenní, ve 

směru předpokládaného válcování byly velmi výrazné orientované pásy vměstků, jejich 

analýza prokázala složení odpovídající převážně oxidu, méně pak nitridu titanu.  

 

Materiál etapy B  

Pro hodnocení mikrostruktury byl vybrán materiál 4 se středním obsahem Ti 1,01%. 

Struktura shodně s materiálem předchozí etapy vykazovala značné nehomogenity co do 

rozložení vměstků a to nejčastěji typu oxidu titanu, v menší míře nitridu titanu. Vysoký obsah 

vměstků ve struktuře zapříčinil významný pokles obsahu titanu v tuhém roztoku a to až 

k hodnotě 0,56%. 

  

 Dodané materiály v rámci provedených expozičních zkoušek neprokázaly náchylnost 

ke koroznímu praskání pod napětím. Ve struktuře analyzovaných materiálů bylo 

zaznamenáno velmi významné znečištění oxidickými vměstky, způsobené pravděpodobně 

nevhodným metalurgickým postupem. Přítomnost těchto chemických a mechanických 

nehomogenit významně ovlivnila jak chemické složení tuhého roztoku, tak i izotropii 

mechanických vlastností materiálu.  
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8. SHRNUTÍ  

8.1 Shrnutí pro materiály první série taveb 

 Tak jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách disertační práce, v této části bylo 

navrženo 7 variant taveb s odstupňovaným obsahem titanu a niobu. Po provedeném 

rozpouštěcím žíhání a následném žíhání na teploty 590°C, 650°C a 700°C byla u materiálu 

provedena metalografická analýza a také základní mechanické zkoušky. Dále byly provedeny 

následující korozní zkoušky: 

- Polarizační elektrochemická měření 

- Polarizační elektrochemická měření po tepelném zcitlivění 

- Zkoušky při pokojové teplotě – elektrochemická polarizační potenciodynamická 

reaktivace 

Na základě strukturních rozborů, mechanických zkoušek a korozně-elektrochemických 

zkoušek bylo dosaženo následujících poznatků: 

- Metalografickými rozbory byla zjištěna značná heterogenita struktury v objemu 

zkušebních vzorků, charakteristická usměrněným uspořádáním inkluzí 

- Mechanické zkoušky ukazují na méně výrazné změny v pevnostních a plastických 

charakteristikách v závislosti na obsahu stabilizačních prvků; jejich zvýšený účinek na 

mechanické vlastnosti se projevil pouze po zcitlivění na teplotě 550°C 

- Měřením korozně-elektrochemických charakteristik byl na polarizačních 

potenciodynamických křivkách pozorován příznivý vliv titanu na přechod do 

pasivního stavu a především pak na potlačení reaktivace z pasivního stavu po 

zcitlivujícím žíhání na rozdíl od vlivu niobu 

- Cyklická polarizační měření ukazují na příznivý vliv titanu na snížení rychlostí rozvoje 

bodové koroze, avšak heterogenita struktury nezaručuje odolnost proti iniciaci a ani 

proti šíření bodové koroze 
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Provedená sledování na experimentálních tavbách nízkouhlíkových 02Cr18Ni12 

modifikovaných zvyšujícími obsahy titanu a niobu naznačují příznivý vliv Ti na stabilitu 

pasivního stavu v porovnání s vlivem niobu.  

 

8.2 Shrnutí pro materiály druhé a třetí série taveb 

 V této části disertační práce byly vyrobeny alternativní tavby CrNi ocelí 

s odstupňovanými obsahy titanu a niobu pro druhou sérii a dále molybdenem modifikované 

tavby také s odstupňovanými obsahy Ti a Nb, které byly označeny jako třetí série taveb. U 

těchto materiálů bylo provedeno rozpouštěcí žíhání na teplotě 1050 °C po dobu 1 hodiny. 

Byla provedena metalografická analýza všech vzorků a následující korozní zkoušky: 

- Polarizační elektrochemická měření 

- Zkoušky při pokojové teplotě – elektrochemická polarizační potenciodynamická 

reaktivace 

- Expoziční zkoušky v modelovém prostředí za vysokých parametrů zaměřené na 

indikaci korozního praskání pod napětím 

Na základě provedených zkoušek zaměřených na sledování vlivu titanu a niobu na stabilitu 

pasivního stavu CrNi a CrNiMo austenitických korozivzdorných ocelí byly prověřeny jejich 

strukturní a korozně- elektrochemické charakteristiky, ze který vyplývá: 

- Cyklicko-polarizační měření prokazují příznivý vliv zvýšeného obsahu Ti na odolnost 

proti bodové korozi a na stabilitu pasivního stavu 

- Potenciodynamickou reaktivační metodou s dvojitou smyčkou nebyla prokázána 

náchylnost k mezikrystalové korozi. Snížené hodnoty reaktivačních parametrů 

potvrzují příznivý vliv zvýšeného obsahu titanu na přechod do pasivního stavu a jeho 

zvýšenou stabilitu a to jak u variant bez přídavku molybdenu, tak i s molybdenem 

- Zkoušky koroze za napětí v modelovém jaderném prostředí při vysokých parametrech 

ve stacionárním autoklávu neprokázaly výskyt povrchových trhlin i se zřetelem na 

heterogenitu zkoušených ocelí. 
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Provedené experimentální práce prokázaly, i přes heterogenitu matrice, vyvolanou 

inkluzemi, příznivý vliv zvýšeného obsahu titanu (v porovnání s vlivem niobu), jak u 

austenitických ocelí CrNi tak u ocelí CrNiMo. Legování titanem u obou variant ocelí zajišťuje 

vedle odolnosti proti mezikrystalové korozi i zvýšenou schopnost k pasivaci, zvýšenou 

stabilitu pasivního stavu a tím i odolnost proti bodové korozi a také proti koroznímu 

praskání. 
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9. ZÁVĚR 

 

Stabilita pasivního stavu korozivzdorných materiálů je odvislá od chemického složení, 

strukturní citlivosti a napěťového stavu kovu s vazbou na specifická prostředí, jako je např. 

v případě tlakovodných a s vroucí vodou pracujících reaktorů. 

Tato disertační práce byla zaměřena na studium problematiky stability pasivního 

stavu austenitických korozivzdorných ocelí, stabilizovaných titanem a niobem. Pro posouzení 

vlivu těchto prvků v tuhém roztoku byla na nízkouhlíkových austenitických ocelích typu 

02Cr18Ni12 a 02Cr18Ni14Mo2,5 s odstupňovanými obsahy titanu a niobu propracována 

elektrochemická potenciodynamická polarizační metoda. Dále byly tyto oceli podrobeny 

zkoušení odolnosti proti bodové korozi a korozi za napětí. 

Výsledky provedených měření lze rozdělit do dvou částí, zvlášť na první sérii 

provedených měření a dále na druhou a třetí sérii měření. Z dosažených výsledků prvé série 

experimentálních taveb lze konstatovat, že se projevil pozitivní vliv titanu na stabilitu 

pasivního stavu. Pozitivní vliv niobu v této části práce nebyl zaznamenán. Provedenými 

měřeními však v této první části nebyla prokázána zvýšená odolnost legovaných materiálů 

proti iniciaci a šíření bodové koroze, což lze přičíst strukturní heterogenitě. 

Naproti tomu u materiálů druhé a třetí série (bez molybdenu a s molybdenem) byly 

výsledky ještě výrazněji pozitivnější, než u materiálů série první a byl potvrzen příznivý vliv 

titanu nejen na odolnost proti mezikrystalové korozi, ale také proti bodové korozi potvrzující 

zvýšenou stabilitu pasívního stavu prokázanou elektrochemickým polarizačním měřením, a 

to realizovaným z počátku pasivní oblasti a udávajícím snížení kritické reaktivační proudové 

hustoty v případě titanu.  Také cyklická polarizační měření v prostředí chloridů potvrzují 

příznivý vliv titanu v porovnání s niobem na depasivační potenciály. Při doplňkovém zkoušení 

koroze za napětí tato nebyla prokázána. Kapilární defektoskopie a metalografický rozbor 

neprokázaly na typu U- vzorků, zkoušených při 275 °C ve vodném roztoku H3BO3 s Fe2O3 

napadení korozním praskáním. 

Z dosažených výsledků lze konstatovat, že provedené práce nastínily rozsáhlou 

problematiku stability pasivního stavu u stabilizovaných austenitických korozivzdorných ocelí 



89 
 

a pozitivní vliv titanu v porovnání s niobem. V případě pokračování těchto prací by bylo 

vhodné se zaměřit především na větší diferenciaci množství slitinových prvků v ocelích a také 

na strukturní homogenitu experimentálních taveb.    
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