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Abstrakt 
 

Disertační práce je věnována studiu korozních charakteristik vysokolegovaných 

korozivzdorných materiálů, především korozivzdorných ocelí a niklových slitin, které jsou 

nezbytným konstrukčním materiálem pro vysoce náročná použití v  oblastech energetiky, 

odsiřovacích jednotek, spaloven odpadu apod. Velký význam mají tyto materiály rovněž ve 

zdravotnictví, pro které jsou vyvíjeny speciální materiály s vysokou odolností v prostředí tělních 

tekutin a zároveň s vysokými nároky na zdravotní nezávadnost.  

Společným problémem těchto vysokolegovaných korozivzdorných materiálů, jejichž 

povrch považujeme v daném prostředí za pasivní, jsou ale lokální, strukturně závislé druhy 

koroze, jako je mezikrystalová koroze, bodová a štěrbinová koroze a s tím související velmi 

nebezpečné korozní praskání. V předložené disertační práci jsem se snažila ukázat tuto 

problematiku právě ve vzájemných širších souvislostech. Byla studována náchylnost ke 

koroznímu praskání u šesti typů niklových slitin (HASTELLOY C-276,  INCONEL 625, 

INCOLLOY 825, Alloy 59, Alloy 31, Alloy 33), a tří typů vysokolegovaných ocelí (slitina 

Alloy 800 -NiCrTiAl 33-21, austenitická ocel typu NiCrWTiAl 35-15-5 a duplexní ocel 

X2CrNiMoN 22-5-3. Korozní praskání bylo studováno ve vztahu k dalším lokálním druhům 

koroze 

Ke studiu náchylnosti materiálů ke koroznímu praskání byla uplatněna poměrně nová 

zkouška DET (Drop Evaporation Test), která byla během této práce normována jako norma 

ISO. Zkušební zařízení bylo v průběhu mé práce postupně zdokonalováno, např. instalací 

posuvného mikroskopu ke studiu iniciace korozních bodů s možností sledování a měření 

korozních trhlin.  Zkouška DET  se ukázala jako velmi vhodná, nejen ke stanovení náchylnosti 

studovaných materiálů ke  koroznímu praskání, ale také jako cesta k výzkumu a hlubšímu 

poznání mechanizmu korozního praskání, zejména právě jeho iniciace.  Získané výsledky vedly 

také k vytvoření matematického modelu tepelných a tlakových změn během zkoušky DET, což 

velmi přispělo k pochopení dějů uvnitř materiálu a stanovení rozhodujících vlivů na charakter 

lomu materiálu. Studium korozního praskání je zde také doplněno studiem náchylnosti 

vybraných materiálů k mezikrystalové korozi, kdy byla využita elektrochemická polarizační 

metoda DL-EPR (based on Cihal’s Method), která byla v průběhu řešení této práce nově 

normována jako norma ISO. 

Výsledky disertační práce byly v uplynulém období ve velké míře publikovány a ukazuje 

se, že v odborné veřejnosti mají svůj ohlas.  



 

 

Abstract 

 

The dissertation is devoted to the study of corrosion characteristics of high alloyed corrosion-

resistant materials, especially stainless steels and nickel alloys, which are essential structural 

materials for highly demanding use in the fields of energetic, desulphurization units, waste 

incinerators, etc. These materials are also very important in the health sector, which requires 

developed of special materials with a high resistance to body fluids environment together with 

high demands for health protection. 

 A common problem of high alloyed corrosion resistant materials, whose surface is 

considered as passive in the environment, is local, structure-dependent corrosion of various 

types, such as intergranular corrosion, pitting and crevice corrosion and the associated and very 

dangerous corrosion cracking. In the present thesis, I have attempted to demonstrate these 

problems in broader mutual interrelations. The susceptibility to the stress corrosion cracking 

was studied for six types of nickel alloys (Hastelloy C-276, INCONEL 625, INCOLLOY 825, 

Alloy 59, Alloy 31, Alloy 33), and three types of high-alloy steels (Alloy 800 NiCrTiAl 33-21, 

austenitic steel Type NiCrWTiAl 35-15-5 and duplex steel X2CrNiMoN May 3, 1922). The 

corrosion cracking was studied in relation to other local types of corrosion. 

For the study of the susceptibility of materials to stress corrosion cracking, a relatively new test 

DET (Drop Evaporation Test) has been applied. This test was standardized during this work as 

an ISO standard. The used testing equipment was gradually improved in the course of my work, 

e.g. by installation of a microscope to study the initiation of corrosion pits with possibility of 

monitoring and measurement of corrosion cracks. DET test was proved to be very suitable, not 

only for determination of the susceptibility of the studied materials to stress corrosion cracking, 

but also as a way to investigate and get a deeper understanding of the mechanism of stress 

corrosion cracking, especially of its initiation. The obtained results led to the formulation of a 

mathematical model of heat and stress changes during DET test, which significantly contributed 

to the understanding of the processes inside the material and determining the most important 

factors influencing the character of material fractures. The study of stress corrosion cracking is 

also accompanied by study of susceptibility of selected materials to the intergranular corrosion. 

This study uses electrochemical polarization method DL-EPR (based on Cihal’s Method), 

which was newly standardized as an ISO standard during the period of my work. 

 The results of my thesis have been in a large extent published and it shows that they 

have got a positive response in the professional community. 
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1 Úvod  

Vysokolegované korozivzdorné materiály, především korozivzdorné oceli a slitiny, jsou 

dnes nezbytným konstrukčním materiálem v mnoha průmyslových odvětvích. Můžeme 

jmenovat energetická zařízení, odsiřovací jednotky, spalovny odpadu a jiná zařízení pro 

vysoce náročná použití, kde je jejich aplikace nezbytná. Velký význam mají tyto 

materiály rovněž ve zdravotnictví, pro které jsou vyvíjeny speciální materiály s vysokou 

odolností v prostředí tělních tekutin a zároveň s vysokými nároky na zdravotní 

nezávadnost. Korozivzdorné materiály se dnes ale prosazují i v mnoha oblastech 

běžného použití, ve stavebnictví, potravinářství, ale i jako efektní doplňky interiérů, 

sanitárních jednotek, bazénů apod. Limitující pro jejich efektivní využití je ale jejich 

vysoká cena, která souvisí s vysokým obsahem legujících prvků, jako je chrom, nikl, 

molybden. Proto je třeba ze široké škály těchto materiálů vybrat vždy optimální 

variantu. Při tomto výběru je nezbytné znát jejich korozní charakteristiky, znát jejich 

přednosti a rizika s ohledem na pracovní prostředí konstrukčních celků, ale i jejich 

jednotlivých komponent. 

  Dostupnější variantou korozivzdorných materiálů jsou korozivzdorné oceli, kde 

základním prvkem zůstává železo a určující úlohu má obsah chrómu, niklu, molybdenu, 

manganu a dalších legujících prvků. Jejich podíl na celkové výrobě ocelí ve vyspělých 

zemích stále stoupá. Zavedení ocelí a slitin s nízkým obsahem uhlíku, austenitických, 

feritických, martenzitických a dvoufázových typů bylo velkým pokrokem a umožnilo 

jejich aplikace zejména tam, kde jsou vysoké nároky na provoz a údržbu V případech, 

kde není možno vzhledem k vysokým nárokům na parametry použít  korozivzdorné 

oceli, nastupují korozivzdorné slitiny na bázi niklu. Jejich odolnost vůči korozi je o 

stupeň výše nad ocelemi, ale výrazně vyšší je také jejich cena. Ta umožňuje jejich 

využití pouze tam, kde to vyžaduje bezpečnost zařízení a kde je to výhodné z 

ekonomického hlediska, kdy například náklady na odstávky a opravy by byly ještě 

vyšší. 
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Správné ekonomické rozhodování o využití těchto materiálů vyžaduje důkladné 

studium jejich vlastností, nejen mechanických, ale i studium jejich chování 

v uvažovaných podmínkách, zejména v souvislosti s korozním chováním  konstrukcí 

v daných prostředích.  

Společným problémem těchto vysokolegovaných korozivzdorných materiálů, 

jejichž povrch považujeme za pasivní, jsou ale lokální, strukturně závislé druhy koroze. 

Tyto jsou nebezpečné zejména tím, že mohou  ovlivnit vlastnosti materiálu a tím celé 

konstrukce, aniž se zvlášť změní vzhled povrchu korodované součásti, nejsou snadno  

vizuálně pozorovatelné, a proto jejich působení bývá častou příčinou nečekaných 

havárií. Mezi tyto formy koroze se řadí mezikrystalová koroze, bodová a štěrbinová 

koroze, korozní praskání a s tím související korozní únava [1].  

 

2 Cíl disertační práce 

Cílem disertační práce bylo sledování náchylnosti vybraných skupin korozivzdorných 

materiálů k  lokálním (místním) druhům koroze, zejména potom ke koroznímu praskání 

za napětí. Ke studiu byla využita kapková metoda s vypařováním, Drop Evaporation 

Test (DET), která byla nově normována (ISO 15324:2000), a to i za přispění výsledků 

z naší laboratoře [2, 3]. S ohledem na trend vývoje zkušebních metod k miniaturizaci 

vzorků, je uplatnění této metody pro posouzení odolnosti širokého sortimentu 

korozivzdorných materiálů ke koroznímu praskání, v různých prostředích a za různých 

teplot, velmi vhodné. Tato metoda navíc umožnila i studium počátečních fází iniciace 

korozního praskání, což jsou také nejcennější výsledky tohoto studia, které byly také 

využity ke konstrukci matematického modelu tlakových a tepelných změn uvnitř 

materiálu během zkoušky DET.  

Výzkum korozních vlastností těchto materiálů byl zaměřen rovněž na širší 

souvislosti mezi jednotlivými druhy lokální koroze, zejména náchylnost k bodové 

korozi a k velmi nebezpečné mezikrystalové korozi. Ke studiu byly využity moderní 

elektrochemické metody, zejména elektrochemická potenciodynamická reaktivační 

metoda, která byla v průběhu řešení této práce rovněž normována jako norma ISO 
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12732 – Electrochemical Potentiokinetic Reactivation measurement using the double 

loop method (based on Cihal‘s method) [4]. 

Výsledky, které vznikaly v průběhu řešení mé disertační práce byly ve velké míře 

průběžně prezentovány na konferencích, včetně mezinárodních, publikovány 

v odborných časopisech, sbornících konferencí, ale také jako součásti výzkumných 

zpráv při řešení grantových projektů v laboratoři koroze v uplynulém období. Seznam  

publikovaných prací, které vznikaly v souvislosti s mou disertační prací je uveden 

v části: Přehled publikovaných prací v souvislosti s řešenou problematikou. 

 

3 Lokalizované druhy koroze 

Kovové materiály s vysokou odolností proti rovnoměrné korozi v mnohých velmi 

agresivních prostředích, mohou být za specifických podmínek náchylné k lokální 

(místní) korozi ve stejných, ale také mírnějších korozních prostředích. Lokální koroze je 

charakterizována významným anodickým rozpouštěním v omezené oblasti na povrchu 

materiálu, kdy okolní povrch je chráněn pasivním filmem. Podíl lokální koroze 

(bodové, štěrbinové, mezikrystalové, korozního praskání, apod.) dosahuje kolem 90% 

všech případů poškození  korozivzdorných ocelí [1]. Poznání lokální koroze je tedy 

významné při optimalizaci výběru pasivovatelných kovových materiálů a jejich 

zpracování. 

Lokální, strukturně závislé druhy korozního napadení, představují v případě 

použití korozivzdorných materiálů v pasivním stavu nebezpečí, kterému je třeba 

věnovat mimořádnou pozornost. V mnoha průmyslových a jiných prostředích se 

vyskytují agresivní depasivační ionty, které mohou způsobit narušení ochranné pasivní 

vrstvy a umožnit tak místní korozní napadení, a to při celkově zanedbatelném úbytku 

materiálu. Známé jsou vysoké nároky na obsah chloridů v okruzích jaderných zařízení, 

kde i přítomnost chloridových iontů v řádu jednotek ppm může způsobit bodovou 

korozi (pitting) důlek nebo štěrbinu.  S tímto druhem koroze úzce souvisí i korozní 

praskání, kdy právě narušení pasivní vrstvy v bodě působí jako iniciátor korozní trhliny, 

která se dále šíří ve struktuře kovu. Šíření korozních trhlin probíhá buď přes zrna 
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transkrystalově, nebo po hranicích zrn mezikrystalově,  což je možno dát do souvislosti 

s náchylností materiálu k mezikrystalové  korozi, která zde bude rovněž diskutována.  

3.1 Bodová a štěrbinová koroze 
Bodová a s ní související štěrbinová koroze je samostatná  rozsáhlá problematika, která 

je v práci uvedena pouze teoreticky, ale je z hlediska následně studovaného korozního 

praskání velmi významná. Vznik korozních bodů (pitting) je rozhodujícím faktorem při 

iniciaci korozního praskání při studované zkoušce DET.  Úzká souvislost mezi vznikem 

korozních bodů na povrchu zkoušeného vzorku a následné šíření korozních trhlin z 

těchto bodů, umožnilo měření rychlosti šíření trhlin, které ve svém důsledku vedlo až 

k jevu korozního praskání, který byl v této práci studován. 

 Mechanismus vzniku a rozvoj bodové koroze spočívá v průniku agresivních 

iontů ochranným pasivním filmem, často podél nehomogenit ve struktuře nebo 

nekovových vměstků (MnS, FeS, CaS). V oblastech průrazu pasivní vrstvy dojde 

vlivem hydrolýzy  kovových  iontů, např. 

                   Cr 3+  + 3 H2O -----  Cr(OH)3  +  3 H+ 

k razantní zvýšení koncentrace vodíkových kationů ( H+), což má za následek snížení 

pH o několik stupňů. Ve vznikajícím stagnujícím kyselém prostředí se začne na dně 

bodu uplatňovat anodický proces rozpouštění, tzn. velmi malá anoda, zatímco okolí 

bodu je poměrně velká katoda, což má za následek, že se  korozní bod dále rozvíjí až 

k samotnému proděravění celého průřezu. Odolnost proti bodové korozi lze na základě 

chemického složení korozivzdorných ocelí hodnotit podle ekvivalentu bodové koroze 

PRE (Pitting Resistance Equivalent): 

 

 PRE = % Cr + 3,3 (% Mo + 0,5 . % W) + 16 . % N 

 

V případě zkoušky DET je bodová koroze vyvolána přítomností chloridových 

iontů, které jsou obsaženy v kapajícím mediu. Chloridové ionty v první fázi pronikají 

povrchovou pasivní vrstvou, v bodech se potom vytváří specifické agresivnější prostředí 

– okludovaný roztok, který napomáhá autokatalytickému procesu uvnitř bodu a 
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urychluje tak anodický proces na čele trhliny. Během studia se ukázalo, že počet 

vznikajících bodů a z nich se šířících trhlin je nejvyšší na počátku studované zkoušky 

DET, a je také určujícím faktorem doby do lomu jednotlivých vzorků. V této souvislosti 

je v následně uveden přehled metodiky studia náchylnosti materiálu k bodové korozi.  

3.1.1 Elektrochemické metody studia bodové koroze 

Společným základem elektrochemických metod je studium polarizačních křivek, které 

jsou výsledkem polarizačních měření. Význam jednotlivých pojmů je zde ilustrován  na 

celkové polarizační křivce pasivovatelné korozivzdorné oceli v roztoku kyseliny sírové.  

Polarizační křivka zde vyjadřuje závislost proudu na vkládaném napětí  

Polarizační křivky jsou studovány s ohledem na vnější vlivy, jako je vliv 

prostředí, vliv složení materiálu, případně vliv teploty. Pro ilustraci uvádím obecnou 

polarizační křivku, kde jsou znázorněny tendence její změny s ohledem na složení 

materiálu, v případě korozivzdorných ocelí z ní lze usuzovat na vliv legur na proudové 

oscilace a tedy vliv složení materiálu na korozní odolnost [6]. 

 
 

 
 

Obr. 3. 1. Polarizační křivka znázorňující vliv složení slitiny
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4 Mezikrystalová koroze 

S korozním praskáním souvisí i náchylnost materiálů k mezikrystalové korozi.  

Mezikrystalová koroze je specifický druh nerovnoměrné strukturně závislé koroze, 

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

slitiny, u kterých dochází ke strukturním změnám na hranicích zrn např. při tepelném 

zpracování nebo při tepelném ovlivnění (např. při svařování). 

Současné poznatky o příčinách vzniku mezikrystalové koroze korozivzdorných 

ocelí ukazují, 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 a dusíku na teplotě (v austenitu i ve feritu). Mezikrystalová 

koroze se tedy objevuje 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 na hranicích zrn. Tyto potom 

vyvolávají ochuzení hranic zrn o chróm, což vede k jejich přednostnímu koroznímu 

napadení. Za současného působení zbytkových pnutí, popř. vnějších namáhání, se může 

zvýšit intenzita mezikrystalové koroze nebo dojde k vývoji mezikrystalového korozního 

praskání [1]. 

 

4.1 Elektrochemická potenciodynamická 

reaktivační metoda – metoda EPR           
Ke studiu náchylnosti materiálu k mezikrystalové korozi byla v této práci použita 

elektrochemická potenciodynamická reaktivační metoda s dvojitou smyčkou, tzv. EPR 

metoda, která byla v průběhu řešení této práce normována jako norma ISO 12732 – 

Electrochemical Potentiokinetic Reactivation measurement using the double loop 

method (based on Cihal‘s method) [4] a během práce připomínkována. U zrodu této 
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metody stál školitel této práce, prof. Vladimír Číhal, DrSc., který se také výrazně 

zasadil o její rozvoj a zavedení do praxe. [11] 

 

5 Korozní praskání 

Korozní praskání je z technického hlediska zvláště nebezpečný degradační 

mechanizmus, ke kterému dochází při spolupůsobení statického tahového napětí na 

materiál a korozního prostředí, ve kterém je zařízení provozováno. Nebezpečné je 

zejména tím, že k poškození kovů a slitin často dochází i v málo agresivních 

prostředích. Riziková prostředí v případě korozivzdorných ocelí jsou především ta, 

která obsahují chloridy. V prostředí s chloridy může koroze za napětí nastat již při 

koncentraci chloridových iontů několik ppm, zvláště za vyšších teplot a tlaků.  Navíc je 

tento druh koroze často nepředvídatelný a jeho průběh velmi rychlý, takže je obtížné 

provést kontrolu ještě před poškozením a vyřazení zařízení z provozu. Výměníky tepla 

(parogenerátory, kotle, chladiče) s místním vypařováním a střídavým působením 

prostředí s možností vysolování jsou častými místy výskytu korozního praskání. 

Problémy s použitím běžných korozivzdorných ocelí (Cr18Ni10) v těchto případech 

znamená potřebu použití speciálních vysokolegovaných korozivzdorných ocelí a slitin. 

Proces korozního praskání obvykle končí křehkým lomem, který probíhá v závislosti na 

struktuře materiálu mezikrystalově, trankrystalově nebo se jedná o lom smíšený. 

Podstata procesu korozního praskání spočívá v iniciaci a postupném růstu trhliny, kdy  

do kořene ostrých defektů a trhlinek materiálu proniká korozní prostředí, čímž dochází 

k poškození pasivující vrstvy na čele trhliny. 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. 

Disertační práce se zabývá studiem korozního praskání niklových slitin a 

korozivzdorných ocelí v širších souvislostech, zejména s ohledem na složení a 
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strukturní charakteristiky studovaných skupin materiálů, s ohledem na působení 

tahových napětí a také s ohledem na prostředí. Ke studiu byla využita metoda DET 

(Drop Evaporatio Test), která se ukázala jako velmi vhodná a perspektivní, zejména 

s ohledem na studium iniciace korozního praskání. 

Stadium iniciace korozního praskání je v poslední době předmětem intenzivního 

studia a v literatuře je mu věnována velká pozornost. Ukazuje se, že zárodek 

vznikajících trhlin, má často svůj původ ve stavu povrhu materiálu, kdy dochází 

z různých příčin k narušení pasivní povrchové vrstvy, tím ke vzniku korozních bodů 

(pittingu) a následnému vzniku a rozvoji korozních trhlin, které potom postupují dovnitř 

materiálu a způsobují tak velmi nebezpečné korozní praskání. Iniciaci korozního 

praskání je věnována také velká část experimentů v rámci této práce, poněvadž použitá 

metodika zkoušky DET se ukázala pro toto studium velmi vhodná. Byl také vytvořen 

matematický model zkoušky DET, kde se prokázaly tahového a teplotní vlivy na průběh 

celé zkoušky a mohly se tak porovnat s rozhodujícím vlivem prostředí na její průběh.  

6 Experimentální metody studia 

korozního praskání 

Disertační práce byla zaměřena na studium a vývoj metodiky zkoušky DET (Drop 

Evaporation Test), která byla testována a rozvíjena v laboratoři koroze během období, 

kdy byla připravována její norma ISO. V počátcích této disertační práce byla prováděna 

podle draftu připravované normy Corrosion of Metals and Alloys – Evaluation of Stress 

Corrosion Cracking by the Drop Evaporation Test. Draft International Standard. 

Teddington, 1999, 12 p., ISO/TC 156/WG2. a později byla standardizace této metody 

dokončena, a to i s přispěním výsledků z naší laboratoře, které byly prostřednictvím 

prof. Číhala diskutovány na zasedáních pracovní skupiny 156/WG2 a  v současné době 

je již metoda normována jako norma ISO 15324 Evaluation of stres corrosion cracking 

by the Drop Evaporation Test (DET). 
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6.1 Hodnocení korozního praskání s využitím 

metody Drop Evaporation Test (DET) 
Zkouška DET (Drop Evaporation Test) je kapková metoda s vypařováním a 

vysolováním roztoku, která se stále více prosazuje do běžného použití. Zkouška DET 

byla vyvinuta a nejprve používána ve Švédsku, hlavně pro porovnání odolnosti nových 

vysokolegovaných ocelí a obdobných slitin, které bývají odolné v rámci zkoušek 

korozního praskání ve vroucích roztocích chloridu hořečnatého, avšak za specifických 

reálných podmínek jsou poškozovány korozním praskáním za napětí. Tato kapací 

zkouška s vypařováním roztoku je poměrně jednoduchá, přitom její podmínky jsou 

srovnatelně agresivní, jako používané zkoušky ve vroucích roztocích chloridu 

hořečnatého. V četných zařízeních dochází při vypařování vodných prostředí ke  

zvyšování obsahu škodlivých aktivních složek (chloridů) anebo látek upravujících 

vlastnosti vody (inhibitory, alkalizační prostředky) s možností jejich vysolování. 

Vytváření úsad solí se štěrbinovým efektem nebo také prostředí s místním nadměrným 

(nadkritickým) obsahem škodlivých složek, podporuje vznik a šíření lokálních druhů 

koroze vysokolegovaných kovových materiálů. Případy poškození korozivzdorných 

ocelí z důvodu vypařování jsou publikovány např.  v práci Duringa (Corrosion Atlas. A 

Collection of Illustrated Case Histories. Vol. 1, 2. Amsterdam, Elsevier, 1991.) 

Během zkoušky DET je vzorek kovového materiálu odporově zahříván při 

konstantním vnějším zatížení a současně na jeho exponovanou část cyklicky odkapává 

zředěný vodný roztok chloridu sodného [1]. Podmínky zkoušky DET jsou při teplotě 

120°C a napětí 0,9 meze kluzu s použitím 0,1 M NaCl podobně agresivní, jako 

v případě zkoušky ve vroucím 35 % MgCl2, resp. v autoklávu při 230°C  (0,1 g/l Cl- + 

O2) pro austenitické oceli. Poněkud přísnější jsou zkoušky v nasyceném vroucím 42 % 

MgCl2 (při 154°C). Naopak mírnější než DET se jeví zkoušky v autoklávu při 200°C 

(26% NaCl) anebo při 300°C s obsahem 0,6 g/l Cl-. Výhodou metody DET je možnost 

použití úsporných miniaturních vzorků materiálu, poměrně snadné provedení ve 

srovnání se zkouškami v autoklávech s přetlakem, ale také možnost průběžného 

sledování iniciace a prvních fází napadení povrchu materiálu, které mají značný význam 
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pro životnost součástí při korozně mechanickém namáhání. Nevýhodou metody DET 

jsou poměrně dlouhé doby do lomu při namáhání vzorku nižším tahovým napětím a 

jejich značný rozptyl. 

  

 

Obr. 6. 1  Schéma  zařízení pro zkoušku DET 

A-páka se závažím, B-nádoba s roztokem, C-mikroskop, D-laboratorní svorka, E-spínač, 

 F-odkapávací nádoba. 

 
     Vzorek je upevněn ve vodorovné poloze ve dvou čelistech. Jedna čelist je 

spojena s pákou, na níž je umístěno závaží, které zajišťuje konstantní tahové napětí, 

přitom je vzorek zpravidla zatížen pod mezí kluzu. Požadovaná teplota se  udržuje 

průchodem  stejnosměrného proudu vzorkem. Vzorek je tak odporově zahříván na 

teplotu 200 – 300 °C, procházející proud má velikost asi 20 – 30 A a rozdíl napětí na 

vzorku je asi 0,2 - 0,3 V. Proud je cyklicky zapínán a vypínán pomocí řídící a regulační 

jednotky. Okolním prostředím je obvykle vzduch. Podle konstrukce zařízení lze vzorky 

ohřívat i na teploty vyšší, přes 500°C, a použít vhodný plyn v nádobce kolem vzorku. 

Teplota se měří a kontroluje optickým bezkontaktním snímačem teploty, což jsou 2 

nezávislé infračervené sondy anebo termočlánky. Na vzorek, na jeho střední část o 

kruhovém průřezu, odkapává zředěný roztok NaCl rychlostí asi 4 – 6 kapek za minutu, 

přičemž každá kapka se  vypaří dříve, než další kapka opět dopadne na vzorek. 
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Plynulost kapání je zajištěna pomocí mikročerpadla přes vertikální trubičku, jejíž konec 

je vzdálen 10 mm nad vzorkem. Vnitřní průměr trubičky je 2 mm. Nenastane-li lom do 

1500 hodin je zkouška ukončena [5, 20]. 

6.1.1 Studium iniciace korozního praskání 

Během studia korozního praskání velkého počtu vzorků se ukázalo, že tato metoda by 

umožnila přímé sledování vzniku korozních bodů a z nich se šířících trhlin. Proto byly 

na dvou zatěžovacích strojích namontovány malé  mikroskopy se zvětšením  50 – 75x,  

s optikou a mikrometrickými šrouby pro měření souřadnic konců rostoucích korozních 

trhlin.  Tak bylo možno měřit souřadnice x, která označuje místo vzniku trhliny 

v rovnoběžném směru s podélnou osou vzorku, a současně souřadnice y konců 

sledovaných korozních trhlin y1 a y2. Během zkoušky lze tedy sledovat počet i velikost 

korozních bodů a korozních krátkých trhlin v zorném poli mikroskopu v závislosti na 

čase. Na základě metody posuvného mikroskopu (travelling microscope method) byly 

stanoveny povrchové délky trhlin v závislosti na čase a dále spočteny rychlosti šíření 

krátkých korozních trhlin v závislosti na čase a jejich délce, jakož i na faktoru intenzity 

napětí. Mikroskopické pozorování povrchu umožnilo upřesnit dobu smáčení, tj. výskytu 

elektrolytu na povrchu během vypařování, detaily vysolování a také fotografování 

povrchu. Cyklické smáčení a vypařování s elektrochemickou korozí (trvající během 

periody cca 1 s) je rozhodující pro korozní praskání, během další části periody 

s vysušeným probíhá chemická koroze (tzv. suchá, rovnoměrná) se zanedbatelnou 

rychlostí.  

Výsledky sledování iniciace korozního praskání sloužily i jako podklady pro vytvoření 

matematického modelu zkoušky DET. Sledování iniciace je významným rozšířením 

možností zkoušky DET, které patří k původním výsledkům disertační práce.  
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7  Experimentální část   

V disertační práci je postupně podán přehled zkoušených  materiálů a získaných 

výsledků během systematického sledování náchylnosti korozivzdorných materiálů, 

niklových slitin a vybraných ocelí proti koroznímu praskání pomocí zkoušky DET. 

Výsledky zkoušek jednotlivých skupin materiálů jsou uvedeny v samostatných 

kapitolách, jak byly také během vzniku práce již částečně publikovány v grantových 

zprávách a článcích, které jsou uvedeny v části 12. 

V rámci práce bylo ke studiu vybráno šest typů niklových slitin, jejichž označení, 

chemické složení a mechanické vlastnosti jsou v následujících tabulkách. Všechny 

vzorky byly připraveny způsobem, který byl popsán v předchozí kapitole. Materiály 

byly sledovány ve stavu po rozpouštěcím žíhání. 

 

Tab. 7. 1 Zkoušené niklové slitiny a jejich značení 

Vz.  dle VDM AG dle Haynes Stellite Co. 

B  004Ni57Cr16Mo16Fe6W3 NICROFER 5716 hMoW HASTELLOY C-276 

C 02Ni60Cr22Mo9Fe5NbTaTi NICROFER 6020 hMo INCONEL 625 

D 009Ni40Fe30Cr22Mo3CuTiAl NICROFER 4221 INCOLLOY 825 

E 004Ni60Cr22Mo16Al NICROFER 5923 hMo Alloy 59 

F 009Ni31Cr27Mo6 NICROFER 3127 hMo Alloy 31 

G 007Ni31Cr33Fe32Mo2CuN NICROFER 3033 Alloy 33 

   

7.1.1 Popis a hodnocení výsledků 

Systematické sledování závislosti doby do lomu jednotlivých vzorků sledovaných 

materiálů bylo zpracováno graficky. Naměřené hodnoty jsou vyneseny 

v semilogaritmických souřadnicích a proloženy exponenciálními závislostmi a jsou 

uvedeny na obrázku 7.1. 
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Obr. 7.1. Výsledky zkoušek korozního praskání niklových slitin a duplexní oceli   

metodou DET, závislost  doby do lomu na napětí zkoušených materiálů 
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Nejvyšší odolnost proti koroznímu praskání byla zjištěna u niklové slitiny Inconel 625 

(NICROFER 6020 hMo, 02Ni60Cr22Mo9Fe5NbTaTi, resp. NiCr6020hMo), vzorek C, 

která dosahuje přibližně 3x  vyšší životnost , než další v pořadí, slitina Alloy 59 

(004Ni60Cr22Mo16Al), vzorek E, anebo Hastelloy C-276 (004Ni57Cr16Mo16Fe6W3), 

vzorek B. Nejnižší odolnost byla zjištěna na slitinách Incolloy 825 

(009Ni40Fe30Cr22Mo3Cu2TiAl), vzorek D a Alloy 33 (007Ni31Cr33Fe32Mo2CuN), 

vzorek G s vyšším obsahem železa a nižším obsahem molybdenu. Rozdíly v dobách do 

lomu mezi niklovou slitinou nejvíce (Inconel 625 – vzorek C) a nejméně odolnou 

(Incolloy 825 – vzorek D) jsou desetinásobné. Pro doplnění je na obrázku znázorněna 

lineární závislost pro duplexní ocel 17 381, která nedosahuje úrovně odolnosti 

niklových slitin. Pořadí odolnosti je tedy: C, (E), B, G, D, H. Zařazení slitiny E je 

z důvodu značných rozptylů doby do lomu  (R2 = 0, 666) méně hodnověrné. Slitinu F 

nebylo možné rovněž jednoznačně zařadit, protože za vyšších napětích (400 – 500 MPa) 

vykazovala nejnižší doby do lomu ze zkoušených niklových slitin, zatímco za nižších 

napětích (150 – 250 MPa) dosahovala úrovně G. 

Ze získaných výsledků lze usuzovat, že zvolená zkouška DET je vhodná pro rozlišení 

odolnosti niklových slitin ke koroznímu praskání. Umožňuje jejich srovnání i 

v souvislosti s pevnostními charakteristikami, navíc za použití velmi malých vzorků. 

Předností zkoušky DET je rovněž  možnost systematického sledování průběhu zkoušky 

a dodržení stejných podmínek pro všechny zkoušené materiály.  

7.2 Studium korozního praskání slitiny 

ALLOY 800 
Slitina Alloy 800, v tuzemsku označovaná také jako AKRI 7, obsahuje železo (přes 

40%), nikl (30-35%), chrom (19-23%) a další prvky (0,2-0,6% Al, 0,2-0,6% Ti, Mn ≤ 

2%). Podle norem EN 10020 a 10027 lze ji označit jako vysokolegovanou ocel 

NiCrTiAl 33-21. Podle obsahu uhlíku se rozlišují její dvě modifikace: korozivzdorná, 

která se uplatňuje v agresivních prostředích (max.0,02%C, vyšší obsah Cr) a žáropevná 

pro zařízení pracující za vyšších teplot (max.0,10%C). Zkoušená slitina odolává 
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atmosférické a půdní korozi, koroznímu praskání v mnoha prostředích, nauhličení, 

sirovodíku a chloridům. Odolnost uvedené slitiny proti bodové korozi je nižší, ve 

srovnání s ocelemi nebo Ni slitinami obsahujícími Mo anebo N, např. 

X2Cr17Ni13Mo2N. 

Pro posouzení odolnosti Alloy 800 proti mezikrystalové korozi, resp. 

mezikrystalovému koroznímu praskání byla použita elektrochemická potenciokinetická 

reaktivační metoda, varianta s dvojitou smyčkou (angl. zkratka DL-EPR).  

7.2.1 Shrnutí 

V rámci metody DET bylo provedeno přímé sledování iniciace a rozvoje krátkých trhlin 

a byly stanoveny doby do lomu na malých vzorcích slitiny Alloy 800. Na základě 

provedených zkoušek byla zjištěna vyšší náchylnost ke koroznímu praskání dané slitiny 

ve stavu po nízkoteplotním dlouhodobém tepelném ovlivnění 450°C/30 000 h ve 

srovnání s ovlivněním 650°C/30 000 h i po regeneračním rozpouštěcím žíhání 

(1050°C/2h/voda). Pomocí metody DL-EPR byly potvrzeny rozdíly v míře zcitlivění 

uvedených stavů materiálu. Výsledky je možno dále využít pro fyzikálně-chemické a 

matematické modelování nebezpečných forem korozního poškození. 

 

8 Studium korozního praskání 

materiálu svorníku parogenerátoru 

8.1.1 Hodnocený materiál a vzorky 

K experimentálnímu zkoušení metodu DET bylo použito 6 vzorků z oceli pro výrobu 

svorníků. Tyto vzorky byly označeny jako svorník I – svorník VI. Pro srovnání je 

uvedena rovněž ocel 254 SMO. 

Tato slitina, resp. ocel, byla precipitačně vytvrzena za účelem získání vyšších 

pevnostních vlastností za zvýšených teplot, což ale snižuje její odolnost proti lokální 

korozi ve vodných prostředích o vyšších parametrech.  
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Z téhož svorníku, ve kterém se vyskytlo korozní praskání za napětí během 

dlouhodobého provozu (15 let) v podmínkách parogenerátoru, byly připraveny i vzorky 

pro korozně elektrochemické zkoušení náchylnosti materiálu k mezikrystalové korozi 

metodou DL-EPR. Provedené zkoušky 

8.1.2 Studium iniciace korozního praskání, sledování 

rozvoje krátkých trhlin 

V návaznosti na předchozí kapitoly byly popsané vzorky zkoušeny na odolnost proti 

koroznímu praskání na základě kapkové metody s vypařováním a vysolováním ze 

zředěného 0,1 M roztoku NaCl při teplotě ≈ 250°C - metoda DET. Nosným problémem 

této částí disertační práce bylo studium iniciace korozního praskání, to znamená 

sledování vzniku korozních bodů na povrchu vzorku, určení doby a místa jejich vzniku, 

a dále pak zaznamenávání přírůstků délky a počtu trhlin za určitý čas. Pro měření 

rozvoje délky trhlin v závislosti na čase byl používán posuvný světelný mikroskop (zv. 

50-100x). Ukázalo se, že vznik korozních bodů na povrchu materiálu a z nich se šířící 

trhliny má zásadní vliv na rozvoj korozního praskání, což je dále dokumentováno na 

fotografiích. 

Tab.8. 1  Výsledné naměřené a vypočtené hodnoty zkoušky DET. 

Vzorek 

Teplota 

vzorku T 

[°C] 

Napětí 

σ 

[MPa] 

Průměr 

pracovní 

části vzorku 

d [mm] 

Hmotnos

t závaží 

m [kg] 

Doba do 

lomu t  

[h] 

Počet 

cyklů do 

lomu Nf [-] 

Korigovan

á doba do 

lomu tf0,1 

[Hz] 

Skutečná 

frekvence f 

[Hz] 

I 250 300 1,82 7,872 243,5 6,74⋅104 187,2 0,0769 

II 250 400 1,82 10,735 347,3 1,111⋅105 308,6 0,0889 

III 250 500 1,78 12,86 131,1 4,85⋅104 134,7 0,1028 

IV 250 200 1,79 4,915 775,8 2,508⋅105 696,7 0,0898 

V 250 100 1,765 2,115 227,8 4,44⋅104 223,3 0,0541 

VI 250 250 1,832 6,578 >840 - - - 

¨ 
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8.2  Hodnocení struktury materiálu 
Mikrostruktura materiálů po provedených zkouškách je dokumentována na  fotografiích 

(obr. 8. 1). Na fotografiích lze vidět charakteristické trhliny, které vznikaly v průběhu 

DET zkoušky koroze za napětí. Trhliny se na vzorcích šířily z počátečně iniciovaných 

bodů (důlků) většinou mezikrystalově, ale v případě vyššího napětí i transkrystalicky  

 

 
Obr. 8. 1: Vzorek V (100 MPa) – neleptaný stav, zvětšení 50x,  bodová a důlková 

koroze, trhliny, leptaný stav, zvětšení 100x,bodová koroze, mezikrystalová trhlina. 

8.3 Výsledky a jejich zhodnocení 

8.3.1 Hodnocení odolnosti proti koroznímu praskání 

Na zkoušených vzorcích byly pomocí posuvného mikroskopu sledovány délky 

vybraných krátkých korozně napěťových trhlin. Z jejich časových průběhů byl 

vypočítán průměrný trend šíření a také průměrná rychlost rozvoje trhlin. Během prvních 

hodin expozice (do 5 hod.) byly zaznamenány nejvyšší  rychlosti rozvoje jednotlivých i 

průměrných trhlin na počátku, po opuštění korozních bodů. V přechodném období byly 
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zaznamenány minimální rychlosti rozvoje (řádově menší hodnoty než počáteční 

maxima rychlosti), přitom mnoho trhlin se zastavilo při nižších napětích. V dalším 

období (řádově desítky hodin) byly zaznamenány mírně stoupající trendy rychlosti 

šíření trhlin. Se stoupajícím vnějším napětím se tyto rychlosti (maximální počáteční, 

minimální přechodová, pro 50 hod.) také přiměřeně zvyšovaly.  

 

 

Obr. 8. 2. Rychlosti šíření vybraných trhlin při napětí 100 MPa. 

Tabulka 8. 2.  Porovnání rychlosti šíření krátkých korozních trhlin (v µm/hod) 
 

σ počáteční minimální po 50 hodinách doba do lomu [h] 
MPa maximální střední střední střední maximální tt tf0,1 
100 42 30 2 12 22 328 223 
300 55 35 3 20 21 244 187 
500 140 90 15 25 30 131 135 

 
U zkoušených vzorků se podařilo prokázat rostoucí počet trhlin na jednotku délky 

při zvyšujícím se napětí a paralelně s tím rostoucí podíl korozně neovlivněné lomové 

plochy. Vyhodnocení výsledků sledování šíření krátkých korozně napěťových trhlin 

umožnilo zachytit trend jejich vývoje v čase a vypočítat i rychlost šíření trhliny.  
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Charakter korozně napěťových trhlin je zřejmý i z přiložených fraktografických a  

souvisejících metalografických snímků, obr. 8. 2 a 8. 3. Interkrystalické korozní 

praskání má zřejmě souvislost s náchylností tohoto materiálu k mezikrystalové korozi, 

což dále potvrzují výsledky získané elektrochemickou reaktivační metodou. Krátké 

trhliny na povrchu byly orientovány téměř kolmo k tahovému napětí, konečné dolomení 

(transkrystalické mikrodutinové smykové) bylo orientováno šikmo. Včasný vznik 

korozních bodů a trhlin svědčí o náročných podmínkách v rámci DET pro zkoušené 

materiály.   

 

   
               

(a) (b) 
 

Obr. 8. 3 Vzorek V (100 MPa), zvětšení 50x, interkrystalický křehký dolom (a) ,  zvětšení  
 1000x, členitý povrch - dolom způsobilo více trhlin (b).     
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   (a)      (b) 
Obr. 8.4.  Vzorek V (100 MPa), neleptaný stav (50x), bodová koroze, korozní trhlina (a),   
bodová koroze, leptaný stav mezikrystalová trhlina, (100x) (b). 
                    

8.3.2 Posouzení odolnosti proti mezikrystalové korozi 

Vzhledem k výskytu mezikrystalového charakteru korozního praskání,  byla na tomto 

materiálu posouzena odolnost proti mezikrystalové korozi, která mohla souviset i 

s možným nízkoteplotním zcitlivění při dlouhodobé expozici zkoušeného materiálu v 

provozu.  Ke studiu náchylnosti k mezikrystalové korozi byla použita elektrochemická 

potenciokinetická reaktivační metoda, varianta s dvojitou smyčkou (zkratka DL-EPR 

z angl. „Double Loop - Electrochemical Potenciokinetic Reactivation“). Zkoušky na 

dodaném svorníku i tepelně zpracovaných  vzorcích byly prováděny podle normy [4]  s 

 použitím roztoku 0,5 M H2SO4+0,01 M KSCN při 25°C bez míchání s volným 

přístupem vzduchu, ve speciální korozní cele s exponovanou plochou 0,40 cm2.  
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Obr. 8.4  Záznam polarizačních křivek EPR-DL v místech D1.1, D1.2 

8.4 Shrnutí 
Cílem této části bylo sledování iniciace a rozvoje korozního praskání vysokolegované 

austenitické oceli typu NiCrWTiAl 35-15-5 na základě metody DET a současně  

posouzení charakteru korozního praskání v souvislosti s její náchylností 

k mezikrystalové korozi, která byla hodnocena  pomocí metody EPR – DL. Výsledky 

ukázaly vhodnost metody DET pro studium náchylnosti kovových materiálů ke 

koroznímu praskání a zejména její možnosti při sledování počátečního stadia iniciace 

mikrotrhlin z korozních bodů. Uvedená ocel při dlouhodobém provozu s možností 

nízkoteplotního zcitlivění vykazovala značně vysoké hodnoty reaktivačních poměrů, 

související s náchylností k mezikrystalovému koroznímu praskání, které také bylo 

potvrzeno metalografickým a faktografickým rozborem. 
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9 Studium korozního praskání  

duplexních ocelí pomocí zkoušky 

DET 

9.1.1 Hodnocený materiál a vzorky 

Systematické sledování náchylnosti korozivzdorných materiálů ke koroznímu praskání 

pomocí zkoušky DET je v této kapitole zaměřeno na skupinu duplexních ocelí. Tato 

skupina velmi odolných a cenově dostupných materiálů je zde reprezentováno ocelí 

X2CrNiMoN 22-5-3 (1,4462), kde podíl austenitické a feritické fáze je přibližně o 50%. 

 

Tabulka 9. 1: Chemické složení ocelí X2CrNiMoN 22-5-3 (1,4462) (% hm.)  

 

element Ni Cr Mo Si Mn N C 

wt. % 6,0 23 3,0 0,8 2,0 0,08 0,02 

 

Náchylnost ke koroznímu praskání byla stanovena v souladu s normou pro zkoušku 

DET [3], při konstantní vnější zatížení. Jako korozní medium byl mimo obvyklého 

roztoku 0, 1 M NaCl (chlorid sodný) použit také 0, 1 M roztok NH4Cl (chlorid 

amonný). Cílem bylo posoudit vliv různých druhů kationtů na průběh zkoušky. Iniciace 

korozního praskání na povrchu vzorku, vznik korozních bodů a krátkých korozních 

trhlin, byly opět pozorovány posuvným mikroskopem při zvětšení 50-100x. 

Postupně byly zaměřovány souřadnice bodů iniciace a následně měřeny délky trhlin.  

Iniciace malých bodů nebo krátkých trhlin byla doprovázena vznikem malých skvrn 

eliptického tvaru (max. φ 0,5 mm) odlišné barvy od zbytku exponované oblasti vzorku. 

Zpočátku šedá barva se měnila na černou s ohledem na délku testu. 
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Obr. 9. 1. Typické korozní body a trhliny na testovaném materiálu (stereomikr. 16x) 

  

Lokální změny barvy povrchu jsou výsledkem intenzivních elektrochemických reakcí 

na povrchu vzorku. Elektrochemická koroze - cyklické anodické rozpouštění v bodech 

nebo trhlinách a katodická redukci na povrchu v jejich blízkosti (aktivní-pasivní 

galvanické články). Vznik prvního mikropitingu byl pozorován během 5-50 minut od 

zahájení zkoušky a v případě mikrotrhliny v čase 0,2-2 hodiny.  

Při použití chloridu amonného jako korozního média jsou doby do lomu pro 

odpovídající napětí kratší. Toto je pravděpodobně způsobeno komplexotvorným 

charakterem kationu NH4 +. 

Příklady růstu a délky korozních trhlin v závislosti na čase jsou v práci dokumentovány 

na obrázcích.  

Počet korozních trhlin se zvyšuje  při vyšších napětích, ale je také výrazně vyšší 

v roztoku  NH4Cl než v roztoku NaCl (cca 5 krát). Metalografické pozorování 

dokumentuje mechanismus korozního praskání duplexní oceli, které má traskrystalický 

charakter. Je možné pozorovat i omezené větvení trhlin, což  má vliv na kinetiku šíření 

trhliny, které se tímto způsobem brzdí. Toto je také důvodem dobré odolnosti 

duplexních ocelí vůči koroznímu praskání.  

Typické korozní transkrystalické trhliny jsou dokumentovány na obr. 9. 2. 
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(a) neleptaný stav, zvětšení 50x  (b) leptaný stav, zvětšení 100x 

Obr. 9. 2 Korozní praskání a struktura studované duplexní oceli 

9.1.2 Shrnutí 

Odolnost studované duplexní oceli typu Cr22Ni5Mo3N (1,4462) proti koroznímu 

praskání byla hodnocena ve dvou typech roztoků, NaCl a nově v roztoku  NH4Cl. Bylo 

prokázáno,  že metoda DET je vhodná ke studiu mechanizmu korozního praskání a je 

velmi vhodná pro srovnání citlivosti různých druhů kovových materiálů proti korozi 

praskání. Provedené testy potvrdily, že odolnost duplexní oceli Cr22Ni5Mo3N (1,4462) 

ke koroznímu praskání je  ve srovnání s austenitickou ocelí výrazně vyšší, což je 

v souladu s dříve používanou zkouškou ve vroucím roztoku MgCl2 . Relativně nová 

metoda zkoušení DET – zkouška navíc umožňuje sledování průběhu korozního procesu 

„in situ“ a je možné ji doporučit jako standardní metodu zkoušení různých typů 

korozivzdorných materiálů.  
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10 Matematické modelování zkoušky 

DET 

Rozsáhlé testování velkého množství korozivzdorných materiálů, které je 

dokumentováno v předchozích kapitolách,  umožnilo zrealizovat matematický model 

zkoušky DET. Jedná se o původní výsledky, které byly zatím publikovány výhradně na 

mezinárodních konferencích a podrobeny odborné diskuzi.  Tento model ukazuje 

průběh tepelných a tlakových polí v průběhu zkoušky a vysvětluje některé diskutované 

otázky, zejména potvrzuje rozhodující vliv mechanizmu korozního praskání na dobu do 

lomu zkoušených vzorků, versus možný podíl tepelné únavy, který bývá v této 

souvislosti často diskutován. 

Z modelu vyplývá, že dopadající kapka korozního média ovlivní změnu teploty 

vzorku jen ve velmi blízkém okolí na povrchu, což znamená, že cyklické ochlazování 

dopadající kapky nemá na teplotu uvnitř vzorku prakticky žádný vliv. To také potvrzuje 

a vysvětluje  minimální vliv tepelné únavy při zkoušce DET, který byl často v této 

souvislosti diskutován. Tyto závěry potvrdila i předchozí pozorování na velkém souboru 

vzorků, kdy se ukázalo, že rozhodujícím vlivem není únavový proces, ale procesy 

korozní, které zásadním způsobem ovlivňuje složení korozního média a jeho vliv na 

iniciaci korozního procesu na povrchu vzorku. Za podmínek zkoušky DET se proces 

korozního praskání v případě použití demineralizované vody jako korozního media ve 

všech zkoušených případech neprojevil, zatímco v případě přítomnosti chloridů byla 

iniciace korozního praskání zřejmá již po několika hodinách zkoušky. 

V základním modelu M1 uvažujeme válcovité zkušební tělísko zahřáté na 250°C 

jakožto počáteční stav. V časovém intervalu 0.5 sekund  proběhne ochlazení tělesa 

padající kapkou s vodným roztokem.  

Výsledky modelování dokumentují následující obrázky. 

Jako výstupy modelu M1 uvedeme teplotní pole v čase t=0.5 s, tedy v čase po ukončení  

ochlazování. čase. 
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          Obr. 10.1 Teplotní závislost v čase 0, 5 sec. 

 

 

 

 

Obr. 10.2 Intenzita smykových napětí (MPa) v čase 0, 5 sec. 
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10.1 Shrnutí 
Na základě dat, které byly získány dlouhodobým studiem zkoušky DET, měřením a 

pozorováním celé řady materiálů, byl realizován základní matematický model, jehož 

výsledky ukázaly, že teplotní a mechanické procesy se při zkoušce DET odehrávají ve 

velmi malém pásmu pod povrchem materiálu, což potvrdilo rozhodující vliv iniciace 

korozního praskání v důsledku agresivního korozního prostředí, který dopadá na povrch 

vzorku. Vliv tepelné únavy, který je v souvislosti se zkouškou DET často diskutován, 

má až druhořadý význam. To také potvrzuje charakter lomových ploch zkoušených 

vzorků, kdy únavový charakter lomu nebyl prakticky pozorován. Studium iniciace 

korozního praskání je možno rozvíjet za použití nových moderních metod, jako je 

materiálová tomografie, kdy bude možno rozvoj vznikajících bodů zachytit vizuálně 

v průřezu vzorku. To umožní zjistit aktuální hloubku bodů, kdy dojde k rozvoji 

nebezpečných korozních trhlin.  
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11 Závěr 

V předložené disertační práci jsem se snažila ukázat řešenou problematiku 

korozních charakteristik korozivzdorných materiálů v  širších souvislostech. Byla 

studována celá řada vysokolegovaných materiálů, nejen ocelí, ale ve velké míře i 

niklových slitin, což vedlo k řadě původních výsledků, z nichž velká část byla průběžně 

publikována v časopisech, ve sbornících konferencí, včetně mezinárodních, ale také ve 

výzkumných zprávách grantových projektů, které byly řešeny v laboratoři koroze 

v uplynulém období, a na jejichž řešení jsem se aktivně podílela. Seznam 

publikovaných prací, které vznikaly v souvislosti s mou disertační prací, je uveden 

v následující kapitole (12). 

 Korozní charakteristiky studovaných materiálů mají řadu společných ukazatelů, 

poněvadž se jedná o samopasivovatelné slitiny s vysokým podílem Cr, Ni, Mo, kde je 

třeba věnovat velkou pozornost vlastnostem pasivního stavu, a zejména jeho porušení 

vlivem provozu v náročných podmínkách obvyklého použití těchto materiálů. Jedná se 

zejména o místní (lokalizované) druhy koroze, jako jsou bodová koroze (pitting),  

štěrbinová koroze, mezikrystalová koroze a s tím úzce související náchylnost těchto 

materiálů ke koroznímu praskání, které může mít za následek fatální havarijní stav 

náročných zařízení.  

Ve své disertační práci jsem se zaměřila právě na posledně jmenované korozní 

praskání, které jsem se snažila studovat v těchto širších souvislostech, zejména ve 

vztahu k dalším lokálním druhům koroze. Ke studiu byla uplatněna poměrně nová 

zkouška DET (Drop Evaporation Test), která byla v průběhu této práce normována jako 

norma ISO. První zkoušky probíhaly podle draftu této normy a postupně bylo zařízení 

v laboratoři upravováno a také původně zdokonalováno, např. instalací posuvného 

mikroskopu ke studiu iniciace korozních bodů s možností sledování a měření korozních 

trhlin.  Zkouška DET  se ukázala jako velmi vhodná, nejen ke stanovení náchylnosti 

studovaných materiálů k velmi nebezpečnému koroznímu praskání, ale také jako cesta 

k výzkumu a hlubšímu poznání mechanizmu korozního praskání, zejména právě jeho 

iniciace.  Získané výsledky vedly také k vytvoření matematického modelu tepelných a 
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tlakových změn během zkoušky DET, což velmi přispělo k pochopení dějů uvnitř 

materiálu a stanovení rozhodujících vlivů na charakter lomu. 

Studium korozního praskání je zde také doplněno studiem náchylnosti vybraných 

materiálů k mezikrystalové korozi, kdy byla využita elektrochemická polarizační 

metoda DL-EPR (the base on Cihals Method), která byla v průběhu řešení této práce 

nově normována jako norma ISO. 

Výsledky disertační práce byly v uplynulém období ve velké míře publikovány a 

ukazuje se, že v odborné veřejnosti mají svůj ohlas. Modifikovaná zkouška DET byla 

již několikrát  úspěšně využita  při řešení konkrétních praktických problémů, které byly 

v laboratoři koroze řešeny v rámci spolupráce s průmyslem. Totéž lze říci i o aplikaci 

metody DL-EPR, která je u nás v laboratoři využívána nejen k výzkumným účelům, ale 

i k řešení konkrétních praktických problémů. 
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