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ABSTRACT 

 

 Výroba nízkouhlíkových typů korozivzdorných 

austenitických ocelí je dnes široce rozvinuta a obsah uhlíku je 

možno snížit až pod 0,02 %. Avšak ani takto nízký obsah uhlíku není 

dostatečný pro dlouhodobé používání austenitických ocelí za 

zvýšených teplot. I když množství maximálně 0,03 % uhlíku a 

stabilizace titanem a niobem dává slibné výsledky co do snížení 

náchylnosti k mezikrystalové korozi, neřeší zcela otázku 

dlouhodobého použití v kritické oblasti teplot a citlivosti ke 

koroznímu praskání především v souvislosti s nízkoteplotním 

zcitlivěním. V jaderné energetice za teplot okolo 300 °C z hlediska 

výběru ocelí jde především o stabilizované austenitické 

korozivzdorné oceli a nízkouhlíkové oceli, s vyváženým chemickým 

složením, odvozeném pro minimální dobu ohřevu v kritické oblasti 

teplot a výši obsahu uhlíku a chrómu, a to i se zřetelem na 

mechanické charakteristiky a odolnost proti koroznímu praskání. 

Tato disertační práce byla zaměřena na studium 

problematiky stability pasivního stavu austenitických 
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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 odstuppovanými obsahy titanu a niobu 

propracována elektrochemická potenciodynamická polarizační 

metoda. Dále byly tyto oceli podrobeny zkoušení odolnosti proti 

bodové korozi a korozi za napětí. Z provedených prací a z nich 

plynoucích výsledků lze konstatovat, že nastínily rozsáhlou 

problematiku stability pasivního stavu u stabilizovaných 

austenitických korozivzdorných ocelí 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.   

 

ABSTRACT  

 

Production of low-carbon austenitic types of stainless steel 

is widely deployed and the carbon content can be reduced to below 

0.02%. But even such a low carbon content is not sufficient for long-

term use of austenitic steels at elevated temperatures. Although 

the maximum amount of 0.03% carbon and titanium and niobium 

stabilization gives promising results in terms of reducing 

susceptibility to intergranular corrosion, does not fully question the 

long-term use in the critical temperature and susceptibility to stress 

corrosion cracking particularly in relation to low temperature 

zcitlivěním. In nuclear energy at temperatures around 300 ° C for 

the selection of steel is mainly stabilized austenitic stainless steel 

and carbon steel, with a balanced chemical composition, derived for 
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a minimum period of heating in the critical temperature and the 

amount of carbon and chromium, even taking into account the 

mechanical characteristics and resistance to stress corrosion 

cracking.  

This thesis was aimed to study the problem of stability of 

passive state of austenitic stainless steels, titanium and niobium 

stabilized. To assess the influence of these elements in solid 

solution was the type of low-carbon austenitic steels  02Cr18Ni12 

and 02Cr18Ni14Mo2,5 with graded levels of titanium and niobium 

refined electrochemical potentiodynamic polarization method. In 

addition, these steels were subjected to testing resistance spot 

corrosion and stress corrosion. The work performed and the 

attendant results we can say that outlined a broad problem of 

stability of the passive state in stabilized austenitic stainless steels 

and titanium in a positive effect compared with niobium.  

In a continuation of this work would be appropriate to 

focus on larger quantities of differentiation alloying elements in 

steels and the structural homogeneity of the experimental heats. 
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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 
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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 

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]. 
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2. CÍLE PRÁCE A EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 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  

 

2.2 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 
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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. 

 

2.2.1 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. 

 1. Série měření 

Pro první sérii experimentálních taveb bylo navrženo 7 

variant chemického složení s odstuppovaným 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 1. pod 

označeným číslem tavby 1 – 7. Nařezané vzorky byly vybroušeny za 

mokra, mechanicky vyleštěny a hodnoceny po elektrolytickém 
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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. 

Tabulka 1 – Chemické složení vzorků první série: 

  

 

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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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. 

2. a 3. Série měření 

S ohledem na heterogenitu ocelí byly vakuovou technologií 

vyrobeny alternativní tavby CrNi ocelí s odstuppovanými obsahy Ti a 

Nb (označení – 2. série) a molybdenem modifikované tavby rovněž 

s odstuppovaným 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. Analyzované chemické složení vyrobených 

laboratorních taveb vysokolegovaných austenitických ocelí je 

uvedeno v tabulkách 2. a 3.  
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U materiálu 2. a 3. série měření bylo proveden rozpouštěcí žíhání 

1050 °C / 1 hod. 

Tabulka 2 – Chemické složení vzorků druhé série 

                     

 

 

 

 

 
Ozn.  

výkovek  
C  Mn  Si  P  S  Cu  Ni  Cr  Mo  Ti  

            

Tavby s Ti  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavby s Nb  
  

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

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

6-tr  0,02  1,78  0,52  0,026  0,034  12,60  17,72  0,45 0,03

9  
6-kchr  0,026  1,74  0,50  0,019  0,029 0,35 12,53  17,34  0,45 0,06

3  

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

7-kchr  0,025  1,70  0,50  0,019  0,028 0,34 12,48  17,32  0,44 0,11  
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Tabulka 3 – Chemické složení vzorků třetí série 

 

 

2.2.2  Provedené korozní zkoušky 

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 

 
Ozn.  

výkovek  
C  Mn  Si  P  S  Cu  Ni  

   Cr 
  Mo   Ti  

            

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  

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

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

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

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

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

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

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  

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

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

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

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

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

štěrbinové prostředí je dále komplikováno značnou korozní 

agresivitou, které běžné konstrukční materiály jak autoklávu, tak i 

jeho vestavby neodolávají. 

  

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 odstuppovanými 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 umožpující 

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 
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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.). 

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 *6+ 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 
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- Elektrochemické potenciodynamické reaktivační, varianta 

s dvojitou smyčkou [7]  (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.  

 

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 
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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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3. VÝSLEDKY A HODNOCENÍ 

3.1. První série měření 

 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.  
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Polarizační elektrochemická měření vzorků po tepelném zcitlivění 

 Austenitické korozivzdorné chromniklové oceli 

s odstuppovaným obsahem titanu a niobu s odstuppovaným 

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 1 – 3, kdy na obrázku 1 jsou křivky pro první 

sérii tepelného zcitlivění a tavby č. 1 (základní stav), 4 (nejvyšší 

titan) a 7 (nejvyšší niob), na obrázku 2 jsou změřené křivky pro 

druhou sérii tepelného zcitlivění a tavby č. 1, 4 a 7 a na obrázku 3 

jsou změřené křivky pro třetí sérii tepelného zcitlivění a opět tavby 

1, 4 a 7. 
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Obr. 1 – Polarizační křivky pro tepelné zcitlivění 590°C (červená – tavba 

1(zákl.stav), modrá – tavba 4 (1,53% Ti), zelená – tavba 7(1,23Ti) 

 

Obr. 2 – Polarizační křivky pro tepelné zcitlivění 650° (červená – tavba 

1(zakl.stav), modrá – tavba 4(1,53% Ti), zelená – tavba 7(1,23Ti) 
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Obr. 3 – Polarizační křivky pro tepelné zcitlivění 700°C (červená – tavba 

1(zákl.stav), modrá – tavba 4(1,53% Ti),  zelená – tavba 7(1,23Ti) 

 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. 

 

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 
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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 doplpováním 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. 

Porovnání výsledků zkoušek bodové koroze pro dané vzorky je 

uvedeno na obrázku 4.  

 

Obr. 4 -  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. 5  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. 5). 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. 

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 
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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. 6 - Porovnání odolnosti vybraných taveb 1 – 7 proti bodové korozi 

podle naměřených hodnot potenciálů depasivace (Edz) a repasivace (Eri) 
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Výsledky zkoušení metodou DL EPR 

Typické oceli 02Cr18Ni12 s titanem nebo niobem pro 

tepelně ovlivněný stav polarizační křivky jsou dokumentovány na 

obrázku 7. 

 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 zárovep 

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. 

 

Obr. 7 -  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 
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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. 

 

3.2 Druhá a třetí série měření 

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. 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. 

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. 
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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 

- Stoupající obsah titanu se projevuje výrazně na snížení 

reaktivační proudové hustoty a zmenšení oblasti reaktivace 

u ocelí modifikovaných molybdenem 

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. 8 a obr. 9, kde 

jsou (pro názornost) vyznačeny přibližně hodnoty potenciálu 

depasivace Ed a repasivace Er.  
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Obr. 8 -  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. 10) 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. 
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Obr. 9 -  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.  

 

Obr. 10  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.  

 

Výsledky metody DL EPR pro oceli typu X2 CrNi 18-12 s Ti nebo Nb 

 Příklady potenciokinetických polarizačních křivek jsou 

uvedeny na obr. 11 a 12, kde je možno porovnat vliv titanu nebo 

niobu, hlavně v pasivní oblasti. Další výsledky metody DL EPR jsou 

uvedeny na obrázku 13. 

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. 
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Obr. 11 - 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).  

 

Obr. 12 -  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).  
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Obr. 13 -   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).  

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 zárovep 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.  

 

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 umožpuje lépe zachytit rozdíly ve vlivu obsahu jednotlivých 
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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. 

 Na základě potenciodynamických cyklických měření bylo 

zjištěno, že titan mírně zvyšuje odolnost proti iniciaci a 

pravděpodobně i šíření bodové koroze ve vodném prostředí 

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.  

 

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. 14. Na základě těchto charakteristik byly stanoveny 

potenciály depasivace a repasivace bodové koroze, a pro úplnost 

hodnoty korozního potenciálu. 
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Obr. 14 -  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). 

Výsledky zkoušek bodové koroze pro obě série vzorků jsou 

uvedeny  na obr. 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. 15), a zpravidla mírně vyšší než 

hodnoty korozního potenciálu. 

12A 

13A 
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Obr. 15 - Porovnání konvenčních hodnot korozního potenciálu (Ecor), 

potenciálu  depasivace (Edk) a repasivace (Erk) vybraných taveb oceli 

X2CrNoMo 18-14-2  s uvedeným obsahem Ti nebo Nb.  

 

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. 16. Porovnání 

reaktivačních poměrů je uvedeno na obr. 17 a 18, kde je také patrný 

pozitivní vliv titanu. Vliv Nb není tak jednoznačný, a jeví se celkově 

jako mírně pozitivní. 
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Obr. 16 - 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. 

Opakovaná polarizační měření na vzorcích oceli X2CrNoMo18-14-2 

potvrdila pozitivní vliv Ti na stabilitu pasivního stavu, ve které jsou 

uvedeny výsledky pro vybrané tavby.   
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Obr. 17 - Porovnání hodnot reaktivačního poměru proudových hustot 

(Jr/Jp) vybraných taveb X2CrNoMo18-14-2 s uvedeným obsahem Ti nebo 

Nb. 

 

Obr. 18 - Porovnání hodnot reaktivačního poměru nábojů (Qr/Qp) u 

vybraných taveb oceli X2CrNoMo18-14-2 s daným obsahem Ti nebo Nb. 
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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. 

 

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.  
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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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4. SHRNUTÍ  

4.1 Shrnutí pro materiály první série taveb 

 Tak jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách disertační 

práce, v této části bylo navrženo 7 variant taveb s odstuppovaným 

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 
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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 

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.  

4.2 Shrnutí pro materiály druhé a třetí série taveb 

 V této části disertační práce byly vyrobeny alternativní 

tavby CrNi ocelí s odstuppovanými obsahy titanu a niobu pro 

druhou sérii a dále molybdenem modifikované tavby také 

s odstuppovanými 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 



40 
 

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. 

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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5. 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 odstuppovanými 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 
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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 doplpkovém 

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 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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