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Abstrakt

Předmětem této práce je zjistit stupeň degradace mechanických vlastností a struktury 

trubek kondenzátoru čpavku po 19 letech expozice. Trubky 25 x 1,5 mm jsou z duplexního 

materiálu 2205 ( 1.4462). Mechanické vlastnosti byly určeny pomocí tahových zkoušek. 

Vměstky, narušení povrchu a trhliny byly hodnoceny pomocí světelného mikroskopu 

OLYMPUS IX70 a elektronového mikroskopu. Mikrostruktura byla pozorována pomocí 

skenovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM 6490 LV.  Byly zjištěny povrchové vady 

a trhliny naznačující, že životnost materiálu končí. Bylo zjištěno, že v duplexní struktuře 

ovlivněné čpavkem za nízkých teplot, je více odolná korozi feritická fáze duplexní oceli 2205 

(1.4462) než austenitická. Mechanické hodnoty vykazují pouze mírný pokles. Materiál 2205 

(1.4462) v tomto případě plně vyhověl svému použití a potvrdil své dobré mechanické 

vlastnosti a výbornou korozní odolnost v případě amoniaku za nižších teplot. 

Klíčová slova

Duplexní nerezová ocel - DSS, čpavek, feriticko-austenitická struktura, kondenzátor čpavku,

koroze.

Abstract

The purpose of this thesis is to determine the degree of degradation of mechanical 

properties and structure of ammonia condenser tubes after 19 years of exposure. Tubes 25 x 

1.5 mm are of the duplex material, 2205 (1.4462). Mechanical properties were determined 

using tensile tests.  Inclusions and disruption of surface cracks were evaluated using Olympus 

IX70 light microscope and electron microscope. Microstructure was observed using a 

scanning electron microscope JEOL JSM 6490 LV. There were detected surface defects and 

cracks on the tubes indicating that the life of the material was ending.It was found that in the 

duplex structure affected by ammonia at low temperatures  the ferritic phase of duplex 

stainless steel 2205 (l. 4462), was more corrosion resistant than the austenitic.

Mechanical values show only a slight decline. Material SAF 2205 (1.4462) in this case has

fully complied with its use and confirmed its good mechanical properties and excellent 

corrosion resistance to ammonia at lower temperatures.

Index term

Duplex stainless steel, ammonia, austenitic ferritic structure, ammonia condenser, corrosion.
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1. Úvod

Ve svém zaměstnání, kde pracuji jako technolog v kotlárně, se nesetkávám pouze

s výrobou nových tlakových nádob, ať už výměníků či nádrží, ale součástí naší práce jsou 

i opravy těchto zařízení. Přitom se setkáváme s různou mírou poškození způsobenou zejména

vlivem prostředí, které jak už to v petrochemickém průmyslu bývá, je někdy velmi agresivní 

k použitým materiálům, způsobuje degradaci jejich vlastností, korozi a tím i omezení 

životnosti zařízení. Vhodná volba materiálu pro jednotlivá zařízení je důležitá nejen 

z hlediska bezpečnosti práce, ale i finančních nákladů spojených s opravami a výměnou 

zařízení jako celku. 

Většina těchto vyřazených aparátů končí po dekontaminaci a vyčištění jako železný 

šrot, aniž by byla u některých zajímavých kombinací materiálu a prostředí, které je 

ovlivňovalo, možnost posoudit změny struktury, případně degradace mechanických

vlastností, zejména u aparátů plnících svou funkci patnáct a více let. Proto jsem uvítala 

možnost, která se mi naskytla na podzim loňského roku, kdy jeden z našich zákazníků se 

rozhodl pro výměnu kondenzátoru čpavku, který pracoval nepřetržitě devatenáct let. Trubky 

tohoto kondenzátoru jsou z duplexní oceli 2205 (1.4462). Přesto, že tento aparát nevykazoval 

žádné poškození ani netěsnosti, byl právě z důvodu dlouhodobé expozice vnějšího povrchu 

teplosměnných trubek čpavkem z bezpečnostních důvodů odstaven. Před šrotací tohoto 

zařízení jsem odebrala několik vzorků trubek k posouzení degradace struktury a vlastností 

duplexního materiálu těchto trubek. 

Cílem této práce je tedy nejen posoudit degradaci vlastností duplexní struktury 

ovlivněné dlouhodobě čpavkem, ale v teoretické části této práce i seznámení s vlastnostmi 

těchto ocelí obecně.
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2. Duplexní ocel – DSS  ( Duplex Stainless Steel)

Austeniticko feritické oceli jsou odvozeny od klasických austenitických ocelí 

zvýšením obsahu chrómu a snížením obsahu niklu. Tyto změny ve složení vedou 

k přítomnosti určitého podílu feritu ve struktuře. Oceli pak mají některé významné vlastnosti

a to : 

 vyšší mechanické vlastnosti než austenitické oceli, především pak hodnotu Rp0,2,

 zvýšenou odolnost proti mezikrystalové korozi a koroznímu praskání,

 omezenou citlivost k tvorbě trhlin u litých součástí a svarů [1],

 vynikající odolnost vůči bodové a štěrbinové korozi,

 nízká tepelná roztažnost

 vysoká odolnost vůči erozi a korozní únavě,

 dobrá svařitelnost [5]. 

             

Relativně nízké náklady na výrobu duplexní oceli, v porovnání s austenitickou ocelí, 

jsou mimo jiné způsobeny sníženým obsahem drahého a vzácného niklu, což je jejich další  

 výhodou. Zlepšování chemického složení duplexních ocelí v průběhu let, mimo jiné zvýšení 

obsahu molybdenu a dusíku, zvýšilo stabilitu jejich mikrostruktury a zlepšilo další vlastnosti 

[9].   

Duplexní oceli byly vyvinuty ve třicátých letech dvacátého století ve Švédsku

pro papírenský průmysl. První generace těchto ocelí byla legována především chromem,

niklem a molybdenem. Druhá generace duplexních ocelí byla vyvinuta v průběhu 

sedmdesátých let pro použití při těžbě ropy a zemního plynu v Severním moři.

Všechny duplexní neboli dvoufázové oceli bez výjimky mají proti austenitickým 

ocelím neocenitelnou přednost, spočívající ve vynikající odolnosti vůči koroznímu praskání v 

prostředí chloridů ( v mořské vodě) a sirovodíku v pertochemickém průmyslu[12]. 

Jejich využití je široké v oblasti teplot jejich použití od -50°C do cca 280°C . Mohou

se použít pro výrobu výměníku tepla, ohřívačů vody, tlakových nádob, velkých zásobníků,

rotorů, oběžných kol, hřídelí, cisteren,  dále pro zařízení v papírenském průmyslu a v 

odsolovacích závodech, v zařízeních pro ochranu životního prostředí a v technice pro moře

a pobřeží.
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Nabízený sortiment duplexních ocelí můžeme rozdělit do tří skupin :

1. „Lean“ duplexní oceli – jsou ekonomicky legované, známá je ocel X2CrNiN23-4 

(1.4362, SAF 2304 – v této práci zmiňovaná v oddíle 3.) - dle EN 10088-2,

dále podle ASTM A-240 to jsou USN S32304 a S32303 s Rp0,2 nad 400 MPa a Rm nad 

600 Mpa

2. Standardní duplexní oceli –  např. X2CrNiMoN22-5-3(1.4462 , 2205), 

X2CrNiMoN25-7-4 (1.4410, 2507)  

3. Superduplexní austeniticko-feritické oceli tzv. Třetí generace se sníženým obsahem 

niklu ( zpravidla mezi 2,7 až 5,5 % při obsahu chromu mezi 20 až 27% podle typu a s 

přísadami Mo, Cu, příp. W a dusík). Jsou to např. jakosti USN- S32760, S32750, 

S32550  [12].    

Superduplexní austeniticko-feritické oceli kromě toho, že řeší vliv niklu na cenu, 

nabízí právě tyto oceli, při korozní odolnosti na úrovni 316L vyšší odolnost vůči důlkové 

korozi v prostředí Cl- při zkoušce ASTM G-48 ( metoda A) teplotou CPT až nad 50°C, 

ale zejména vyšší pevnost – Rp0,2 nad 55O MPa a Rm nad 795 MPa [12].

Novinkou je zajímavá duplexní ocel LDX2101 s C max. 0,04%, Cr 21,5%, Mo 0,3%, 

N 0,22% a pouhým 1,5% niklu, doplněno 4% Mn pro dosažení potřebného podílu austenitu. 

S mezí kluzu Rp0,2 min. 530 MPa má pevnost v tahu Rm min. 750 MPa při tažnosti A5 min.30%

dle ASTM A-240 [12]. 

V porovnání s austenitickou ocelí typu 304  materiál LDX nabízí :

 lepší odolnost proti korozím pod napětím

 lepší odolnost proti korozím v prostředí obsahujícím chloridy

 dvojnásobnou mez kluzu

 využitím vyšší pevnosti je možné uspořit určitou hmotnost konstrukce a tím dosáhnout 

snížení spotřeby  [13]. 

V české technické normě ČSN EN 13445-2 pro výrobu netopených tlakových nádob 

jsou duplexní oceli zařazeny v systému třídění kovových materiálů pro tlaková zařízení ve 

skupině 10 – Austeniticko feritické korozivzdorné oceli ( duplex). Skupina obsahuje dvě 

podskupiny viz tabulky 1 a 2  [15] .
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Tabulka 1 -  Podskupinu 10.1.  Austeniticko feritické korozivzdorné oceli s Cr ≤ 24% 

Norma Označení Použití
1.4362 X2CrNiN23-4 Plechy, pásy, tyče, trubky bezešvé i svařované
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 Plechy, pásy, tyče, trubky bezešvé i svařované, 

výkovky 
- X2CrNiMoSi18-5-3 Bezešvé trubky

1.4470 GX2CrNiMoN22-5-3 Odlitky

Tabulka 2  -  Podskupinu 10.2.  Austeniticko feritické korozivzdorné oceli s Cr > 24%  

Norma Označení Použití
1.4507 X2CrNiMoCu25-6-3 Plechy, pásy, tyče, trubky bezešvé i svařované, 

výkovky 
1.4410 X2CrNiMoN25-7-4 Plechy, pásy, tyče, trubky bezešvé i svařované
1.4501 X2CrNiMoCuWN25-7-4 Plechy, pásy, tyče, trubky bezešvé i svařované
1.4517 GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Odlitky
1.4469 GX2CrNiMoN26-7-4 Odlitky

Ačkoliv se Schaefflerův diagram používá hlavně pro svařované konstrukce, je velmi 

užitečný pro hrubou ilustraci oblastí stability různých nerezových mikrostruktur.

Mezi austenitickou a feritickou oblastí je na obrázku č. 1 vidět oblast smíšené austeniticko

feritické struktury [16].

 
Obrázek č.1 - Schaefflerův diagram [16 - str.7].
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2.1. Mikrostruktura DSS

Vlastnosti duplexních ocelí jsou důsledkem zvláštnosti při jejich tuhnutí.

Řez ternárním rovnovážným diagramem Fe-Cr-Ni je znázorněn na obr. č. 2.

Obrázek č.2 - Řez ternárním rovnovážným diagramem Fe-Cr-Ni [4].

U austenitických ocelí se při tuhnutí nejprve vylučuje austenit a na hranicích 

austenitických zrn směs austenitu a feritu. Tuhnutí duplexních ocelí začíná vylučováním 

feritu, který následně peritektickou reakcí s taveninou dopomáhá vzniku zrn austenitu. 

Vytvořená struktura je oproti struktuře austenitických ocelí jemnozrnější a segregace jsou lépe 

rozděleny [4]. 

Oceli, obsahující přibližně 22% Cr, 5% Ni, Mo a 3% až 0,2% N,  krystalizují jako 

tuhý roztok  δ, měnící se částečně od teploty přibližně 1200 ° C až 850 ° C do fáze α. 

Vyrovnaná ( ustálená) struktura oceli při teplotě 850 ° C je ferit, zatímco při nižší teplotě - 

směs fází γ + σ + α . Podíl fáze γ v přesyceném stavu, značně závisí na chemickém složení 

oceli, tj. na druhu a koncentraci komponentů podporujících vznik feritické, nebo austenitické 

fáze [9]. 
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U dvoufázových korozivzdorných ocelí dochází k projevům fázové nestability,

spojených s výskytem austenitické i feritické fáze, což činí jejich používání náročnějším na

kontrolu technologie výroby, zpracování a dlouhodobé expozice při zvýšených teplotách.

Při tuhnutí taveniny (svár) dochází v průběhu dalšího ochlazování v pevné fázi k přechodu 

plně feritické struktury na strukturu obsahující i austenit. Tato přeměna je vratná, proto 

tepelné ovlivnění v intervalu 1050 - 1300°C vede ke změnám objemových podílů a 

chemického složení obou fází. Rozpad feritu je možný i při nižších teplotách, je však 

pomalejší (dojde k němu po delších časech) za vzniku sekundárního austenitu [8].

Podíl feritu ve struktuře oceli závisí však nejen na chemickém složení, ale i na 

tepelném zpracování . Austeniticko-feritické oceli musí být zpracovány při teplotách nad 

1000°C, přičemž zvyšování teploty vede zpravidla ke zvýšení obsahu feritu [1] .  

Tepelné zpracování je podobné jako u austenitických ocelí. Po rozpouštěcím žíhání a 

následném rychlém ochlazení je dosahovaná mez kluzu 420 – 530 MPa. Duplexní oceli jsou 

lépe obrobitelné než oceli austenitické a mají dobrou houževnatost [4] .  

Při teplotách pod 1000 °C může dvoufázová struktura podlehnout některým 

strukturním přeměnám za vzniku nových fází – karbidů a intermediálních fází [1] 

Z karbidických fází jsou nejčastěji pozorovány karbidy typu M7C3 a M23C6, v dusíkem 

legovaných duplexních ocelích mohou precipitovat částice nitridů typu Cr2N a π-fáze. Vysoké 

obsahy legujících prvků usnadňují dále precipitaci intermetalických fází typu σ-fáze, χ-fáze a 

R-fáze [8]. 

Při teplotě mezi 400 až 500°C lze zjistit zřetelné vytvrzení austeniticko-feritických 

ocelí, které souvisí s křehkostí  „475°C“, toliko feritické fáze [1].  Fáze α podléhá 

spinodálnímu rozpadu na izomorfní oblasti s různou koncentrací Cr, způsobující výskyt 

zmíněného zkřehnutí [9].  Vytvrzení se neprojevuje žádnými mikroskopicky pozorovatelnými 

změnami ve struktuře . V případě dvoufázových ocelí legovaných i mědí je tento jev složitější 

a projevuje se i vytvrzující účinek mědi [1].

Přechodný ohřev oceli na teplotu nad 600 ° C způsobuje precipitační vytvrzení fáze  α 

prostřednictvím rozptýlených částic nitridů Cr2N a Mo2N stejně CrN a MoN, karbidů M23C6 

a fáze χ - Fe36Cr12Mo10, zatímco během dlouhodobého ohřevu v těchto podmínkách se 

odehrává naprostá změna feritu na fáze χ, σ a nízkolegovaný austenit [9]. 

V teplotním rozmezí 300 – 1000°C závisí důsledky precipitačních procesů na
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podmínkách tepelného zpracování nebo tepelného cyklu svařování v duplexní oceli.

V základní feriticko- austenitické matrici jsou sekundární fáze diferencované s 

ohledem na chemické složení – viz obrázek č. 3  [9].

Obrázek č.3 - Vliv legujících prvků slitiny na křivky CTP doplněný o  precipitační  procesy

                     v feriticko - austenitické  duplexní oceli. [9-str.117].

Ve struktuře můžou nukleovat a růst :  vysoce chromový ferit α ', sekundární austenit 

γ2, fáze σ (Fe-Cr-Mo) typu AB, fáze χ (Fe36Cr12Mo10) ze A48B10 typu, karbidů M7C3 a M23C6, 

nitridem π typu M5N (Fe7Mo3N4), chrom nitridy Cr2N a CrN, fáze R (Fe28Cr13Mo12), fáze τ 

(Fe, Cr, Mo, Ni), fáze G, fáze ε –  [9].

Tyto strukturní přeměny nastávají i v ryze austenitických ocelích, avšak v případě

austeniticko feritické struktury je nutné brát na zřetel některé jevy vyplývající z těchto 

okolností : 

 Difuzní rychlosti prvků jsou ve feritu mnohem vyšší než v austenitu, tak např. chróm 

difunduje při teplotách kolem 700°C asi stokrát rychleji ve feritu než v austenitu.

 S ohledem na rozdílné složení feritu a austenitu budou precipitační děje a fázové 

přeměny soustředěny do jedné z fází, ferit obohacený chrómem a molybdenem, popř. 

křemíkem, bude přednostním místem pro tvorbu intermediálních fází i karbidů 

bohatých těmito prvky [1].

 Obě tyto poznámky naznačují, že strukturní přeměny nastávají ve feritických 

oblastech , zatímco austenit zůstává nedotčen, a vylučování nových fází je daleko rychlejší v 

austeniticko-feritické oceli než v oceli austenitické. Karbidy se tvoří v austeniticko-feritických 
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ocelích pod teplotou 1000°C na hranicích zrn feritu a austenitu a jsou velmi bohaté chrómem 

typu M23C6. Vznikají počínaje hranicí zrna ve fázi nejbohatší chrómem – feritu, která je také 

fází, v níž jsou difuzní rychlosti největší. Tvorba karbidů na hranicích zrn nemá

s ohledem na vysoký obsah chrómu, popř. molybdenu, ve feritu tak škodlivý účinek na 

náchylnost k mezikrystalové korozi, jako je tomu u ocelí austenitických. Fáze sigma se z 

uvedených důvodů objevuje v austeniticko-feritických ocelích mnohem dříve než v 

austenitických. Rychleji vzniká při ohřevu než během ochlazování, což je pro praxi výhodné. 

Její vznik během chladnutí po ohřevu z vysoké teploty je nepravděpodobný i v případě 

poměrně značně rozměrných kusů [1].

2.2. Vliv vybraných prvků na dvoufázovou strukturu DSS

Slitinové prvky v těchto ocelích nejsou rozděleny rovnoměrně mezi oběma fázemi. 

Obecně lze říci, že feritotvorné prvky se soustřeďují ve feritu a naopak. Hodnota 

rozdělovacího koeficientu závisí na chemickém složení a teplotě žíhání [1]. 

Legující prvky obsažené v oceli pro zlepšení korozní odolnosti mohou často tvořit 

precipitáty, což vede zároveň k místnímu ochuzení matrice. Ochuzení pak může vyústit v 

defekt. Srážení intermetalických sekundárních fází je nejdůležitější faktor ovlivňující odolnost 

proti korozi a mechanické vlastnosti slitiny vzhledem k velkému objemovému zlomku 

křehkých fází souvisejícím s vyčerpáním chromu a molybdenu v okolní matrici. Nejčastěji se 

vyskytující a nejdůležitější intermetalickou fází je σ fáze [3].

Vliv vybraných prvků na vlastnosti DDS :

Uhlík

Duplexní oceli mají obsah uhlíku omezena na  0,03% s cílem snížit přechodovou teplotu˂  

(FATT) křehkého lomu  vysoce-chromového feritu [9]. 

Chrom

Zásadní vliv přísady chromu záleží v potlačení austenitické fáze v soustavě železo-uhlík.

Se stoupajícím obsahem chromu vzrůstá teplota, při níž se tvoří austenit [2]. Má zásadní vliv

na korozivzdornost nerezových ocelí.

Nikl

Primární úlohou niklu je stabilizovat austenitickou strukturu při pokojové teplotě a pod ní. 

Minimální množství niklu, který může stabilizovat austenitickou strukturu při pokojové 

teplotě, je 8% hm. Většina duplexních nerezových ocelí má větší obsah chromu než je u 

austenitických ocelí středních tříd, proto i obsah niklu musí být vyšší [7].

9



Měď

Některé z moderních duplexních a superduplexních ocelí jsou legovány mědí.

Na vzorcích duplexních nerezových ocelí s obsahem mědi byly provedeny zkoušky 

mechanické pevnosti, rázové zkoušky a zkoušky kritické teploty důlkové koroze po tepelném 

zpracování. Bylo prokázáno, že měď ve slitině má pozitivní vliv na mechanické vlastnosti,

její přítomnost vede k vytvrzení a rovnoměrnější deformaci. Nebyly nalezeny žádné negativní 

účinky legující mědi na odolnost duplení oceli proti korozi [3]. Více podrobností v citovaném 

článku.    

Měď má relativně vysokou rozpustnost v austenitu ( přibližně 4%) a poměrně nízkou 

rozpustnost ve feritu ( přibližně 0,2%). Ukázalo se, že částice mědi a mědí bohatých fází, jako 

je ε fáze, mají nízkou odolnost proti důlkové korozi v prostředí chloridů, které umožňuje 

precititaci částic mědi ve feritické fázi duplexních korozivzdorných ocelích, což snižuje jejich 

korozní vlastnosti. Na druhé straně je známo, že měď má významný vliv na odolnost duplexní 

korozivzdorné oceli proti korozi v kyselině sírové [3]. 

Dusík 

Dusík je zajímavá legovací přísada v ocelích duplexního typu, která umožňuje v důsledku 

zavedení dusíku do oceli snížit koncentraci vzácného niklu, jeho obsah může činit více než 

0,2%, což vyžaduje použití speciálních technologií, např.tlakové elektrostruskové přetavování 

nebo práškovou metalurgii  [9].  

Křemík

Obsah křemíku (do 2%) poskytuje kromě výhodného vlivu na odolnost proti korozi v 

koncentrované kyselině dusičné také zvýšení odolnost i vůči oxidaci při vysokých teplotách. 

Jsou známy duplexní oceli s obsahem 3,5 až 5,5% Si se zvýšenou odolností k důlkové korozi 

a odolnost proti korozi napětím. 

Wolfram

Wolframu až do 2% obsahu stabilizuje ferit, zvyšuje odolnost proti korozi oceli  a také 

zvyšuje odolnost proti štěrbinové korozi v roztoku horkých chloridů.

Molybden 

Přísada molybdenu podobně jako u čistě feritických ocelí potlačuje náchylnost k 

mezikrystalické korozi a zvyšuje odolnost proti silně agresivním činidlům [2]. 

Obsah fosforu  je u této skupiny omezen na méně než 0,035% a síra 0,015% [9]. 
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2.3. Mechanické vlastnosti DSS

Velmi významné jsou mechanické vlastnosti duplexních ocelí, především mez kluzu, 

která ve výchozím stavu dosahuje 400 Mpa ( tj. dvojnásobku proti austenitickým ocelím). 

Zvýšení pevnosti těchto ocelí lze odůvodnit na základě známého vlivu slitinových prvků ve 

feritu a austenitu. Mez kluzu chromových feritických ocelí se totiž zvyšuje se stoupajícím 

obsahem chromu a niklu. Naopak nikl v austenitických ocelích mez kluzu snižuje. 

Se zřetelem na složení obou fází, kterých je zhruba po 50%, lze dosáhnout výše uvedené 

hodnoty meze kluzu [2].

Vzhledem k vysoké mezi kluzu mají duplexní oceli i velmi dobrou únavovou pevnost. 

Během testování cyklického namáhání v tahu dosahuje mez únavy – při maximálním zatížení 

přibližně meze kluzu materiálu [5].

Tyto oceli nejsou vhodné pro hluboké tažení za studena a na součásti, u nichž se 

požaduje vysoký lesk [2].

Rázová pevnost

Odolnost proti nárazu při pokojové teplotě u duplexní oceli  je srovnatelná 

s austenitickou ocelí, nicméně, jednoznačně klesá, když klesá teplota testování. Přechodová 

teplota křehkého lomu (FATT) u feriticko-austenitické oceli činí přibližně -50 ° C 

(obrázky č. 4 a  5 ) [9].       

             

 Obrázek č.4 - Vliv relativního objemu feritu na mechanické vlastnosti DSS 

 s obsahem 23% Cr, 3% Mo, 0,05% C a proměnlivým množstvím niklu [9-str.117].
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                                                                                                  1- austenitické oceli

                                                                                                  2- feritické oceli

                                                                                                  3- austeniticko-feritické oceli

                                                                                                  4- martenzitické oceli 

  Obr.č. 5 - Závislost hodnoty nárazové práce na teplotě u korozivzdorných ocelí [9-str.117].  

Duplexní nerezové oceli udrží houževnatost až do teploty dostatečně nízké pro většinu 

inženýrských aplikací, ale ne pro extrémně nízké teploty pro provoz kryogenních zařízení, 

pro které jsou vyžadovány slitiny se zcela austenitickou strukturou.  Nicméně houževnatost 

není izotropní a snižuje se se vzrůstajícím obsahem feritu. Vysoký obsah feritu snižuje 

nejen houževnatost, ale i hodnotu přechodové teploty (spojené s křehkým lomem), zvláště 

když feritu je více než 80% - jak je znázorněno na obrázku 6 . Vyráběné obchodní jakosti 

duplexních ocelí mají obvykle 40 - 60% feritu, což představuje dobrý kompromis mezi 

mechanickými a chemickými vlastnostmi [6].

 Obr.č. 6 - Vliv obsahu feritu na hodnoty vrubové  houževnatosti u duplexní oceli [6-str.29]. 
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Tvrdost

Vzhledem k vyšší tvrdosti okolo 260 HV a dobré pasivační schopnosti jsou dvou - 

fázové oceli odolné erozně korozním účinkům více než podobně legované austenitické druhy. 

Tepelná roztažnost

Díky austeniticko-feritické struktuře mají vysokou teplotní vodivost. Teplotní 

roztažnost je o 30 až 40% nižší než u austenitických ocelí, tzn. na úrovni běžných uhlíkových 

ocelí [4].  Porovnání tepelné roztažnosti duplexních ocelí, uhlíkových ocelí a austenitické 

AISI 316L je znázorněno na obrázku č.7. To jim dává určité výhody nad austenitickými 

ocelemi.

                                  Obrázek č.7 – Tepelná roztažnost při 30-100°C [4-str.5]. 

2.4. Korozní vlastnosti 

Mnoho kovů, které vykazují přirozenou termodynamickou schopnost ke vzniku 

koroze, má za určitých podmínek poměrně značnou stabilitu. Je to způsobeno bržděním 

korozní reakce tvorbou korozních produktů, nejčastěji oxidů na povrchu korodujícího kovu.

Povrch kovu se tak pasivuje. Pasivační vrstva na povrchu kovu nabývá zpravidla tlouštěk do 

10 nm a chrání kov poměrně dobře před dalším intenzivnějším postupem korozního napadení.

Vznik pasivační vrstvy je hlavní příčinou vysoké korozní odolnosti korozivzdorných ocelí , 

hliníku, titanu, a to i ve vodných prostředích [14].

Dvoufázová struktura je příznivá se zřetelem k snížení sklonu korozivzdorných ocelí 

ke koroznímu praskání a přináší řadu zvláštností ve vztahu k jejich odolnosti proti 

mezikrystalové korozi, neboť částice feritu zadržují rozvoj trhlin vznikajících v zrnech
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austenitu nebo na jejich rozhraní.

Korozivzdorné  oceli si nemůžeme představovat pouze jako jednu slitinu, ale jako 

několik skupin s mnoha podskupinami se specifickými metalurgickými, fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi. Jejich složení a struktura jsou činitelé, které především určují 

korozní chování. Jestliže uvažujeme slitinu, v níž je více než jedna fáze, budou mít tyto fáze 

obvykle rozdílné chemické složení. Do jaké míry bude složení obou fází rozdílné, závisí na 

teplotě a na tom, jak dalece se ocel přiblížila rovnovážnému stavu. Korozní odolnost takové 

slitiny je pak určena fází s nejnižší odolností a jejím rozdělením ve struktuře.

U korozivzdorných ocelí a většiny niklových slitin musíme uvažovat navíc uvedený jev 

pasivity a splnění obou podmínek pro jeho dosažení, tj. potenciálu plné pasivace a kritické 

pasivační proudové hustoty při redukci prostředí během korozního děje.

Znázorníme-li schematicky tyto veličiny pro ferit a austenit ve dvoufázové 

korozivzdorné oceli polarizačními křivkami ( obrázek č.8), vidíme, že obzvlášť významná pro 

daný systém s jistým redox potenciálem roztoku je kritická pasivační proudová hustota [2].

 Obrázek č.8 - Schematické znázornění polarizačních křivek feritu (δ) a austenitu (γ) 

                  ve dvou fázových korozivzdorných ocelích [2].

 Ve vodivých roztocích nebude podstatný rozdíl v potenciálech obou fází. Z polohy 

obou křivek je patrno, že ferit bude přednostně korodovat při vysokých potenciálech, tj. za 

oxidačních podmínek a za redukčních podmínek při nízkých potenciálech. Austenit bude 

korodovat především v oblasti středních potenciálů, přičemž v oblasti pasivity pro obě fáze

budou rychlosti koroze zanedbatelné. Je-li silněji korodující fáze přítomna v ojedinělých 

vzájemně oddělených zrnech, je možné určité její množství bez obav tolerovat, aniž je 
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nebezpečí většího poškození slitiny. Tvoří-li tato fáze ve struktuře více méně spojitou síť, 

vede její rozpouštění k velmi silnému poškození, pronikajícímu do hloubky materiálu [2].

Podle obsahu obou fází ve struktuře oceli jsou i podmínky vzniku mezikrystalové 

koroze různé. U taveb, které obsahují větší procento austenitu ( asi 70%), vzniká 

mezikrystalová koroze po žíhání v kritické oblasti teplot podobně jako u austenitických ocelí.

Naproti tomu u ocelí s méně než 50% austenitu vzniká náchylnost k mezikrystalické korozi 

po ochlazení z vysokých teplot (1100 až 1300°C). U dvoufázových ocelí je tedy rozhodující

poměr obou fází a podle převažující strukturní složky jsou příčiny mezikrystalové koroze    

stejné jako u feritických, nebo austenitických [2].

Přítomnost feritu podstatně ovlivňuje odolnost korozivzdorných ocelí proti 

mezikrystalové korozi. Mechanismus působení feritu v austeniticko-feritických ocelích 

spočívá ve :

 zvětšení povrchu hranic zrn mezi oběma fázemi ( při obsahu 40 až 60 % feritu)

 zvýšeném obsahu chrómu ve feritu, což připouští jeho snížení v okolí vylučujících se 

karbidů bez významného snížení schopnosti k pasivaci a tím korozní odolnosti

 vysoké rychlosti difuze chromu ve feritu ( 100krát vyšší než v austenitu, která 

eliminuje vznikající ochuzení o chrom

 vylučování karbidů chrómu na hranicích a uvnitř feritických ostrůvků, které sleduje 

konfiguraci feritu a nemůže vytvořit významné spojité ochuzení na hranicích 

austenitických zrn [1]

 hranice zrn  v těchto ocelích migrují při teplotách zcitlivění od míst počátečního 

vylučování karbidů chromu [2].

V některých prostředích bývá přednostně napaden sám ferit nebo rozhraní ferit-

austenit nebo přiléhající austenit. Ferit delta může být přednostně napadán v prostředí silně 

oxidačních. V tomto případě je problém svázán především s rozpadem feritu, např na fázi 

sigma nebo chí. Sklon k vylučování fáze sigma je přímo úměrný množství feritu.

Jednou z příčin mezikrystalové koroze korozivzdorných ocelí lze vidět především ve 

vylučování fáze sigma, popřípadě jiných fází na hranicich zrn [2].
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2.5. Svařování DSS

Použití feriticko - austenitické oceli, především v případě svařovaných konstrukcí, 

způsobilo zájem o její svařitelnost. Obyčejně se myslí,  že duplexní oceli patří do kategorie 

relativně snadno svařitelných ocelí. Nicméně, jsou známé příklady vážných potíží, vyskytující 

se zejména při svařování konstrukcí velkých rozměrů, což způsobilo značné finanční ztráty 

spojené s nutností oprav a další kontroly svarových spojů [9].

Svařování těchto ocelí je náročnější než u austenitických, ale snažší než u čistě 

feritických. Po svařování není nutné tepelné zpracování. Důvodem je nižší koeficient tepelné 

roztažnosti ve srovnání s austenitickými ocelemi, který působí menší pnutí ve svarových 

spojích, a proto nejsou náchylné k praskání za tepla. Typy legované molybdenem, dusíkem, 

popř.mědí, vykazují vysokou odolnost proti bodové, štěrbinové a celkové korozi [1].

Tyto typy nejsou prosty nožové koroze ve svarech, především pak v kyselině dusičné [2].

Rychlé ochlazování z teploty téměř 1200 ° C ve vodě poskytuje vysoký podíl vysoce 

chromového feritu a nízký podíl austenitu ve struktuře oceli, což způsobuje zvýšení 

mechanických vlastností a snížení plasticity oceli, jakož i praskání a  snížení odolnosti proti 

korozi. Nižší rychlost ochlazování z uvedených teplot, např. na vzduchu, umožňuje částečný 

přechod  α →  γ a zvýšení podílu austenitu ve struktuře oceli a zlepšení plastických vlastností 

[9]. 

U nových úsporných ocelí, kde obsah dusíku a manganu napomáhá rychlejšímu 

vzniku austenitu ve svarovém kovu, je velmi důležité, že  v teplem ovlivněné oblasti to 

umožňuje svařovat úsporné duplexní materiály i bez přídavného materiálu. Např. u materiálů

LDX je svařitelnost velmi dobrá a pro svařování je možné použít všechny svařovací metody. 

Základní doporučení pro výběr přídavného materiálu je použití stejného stupně legování, 

který by se měl rovnat základnímu materiálu nebo ho převyšovat. Po svařování není třeba 

aplikovat tepelné zpracování. Tvorba austenitu ve svarovém kovu a v teplem ovlivněné 

oblasti je velmi rychlá, proto je v pořádku i fázová rovnováha. Svařitelnost se trochu liší  

od ostatních typů nerezavějících ocelí. Hlavním rozdílem je vyšší vizkozita roztaveného 

svarového kovu, takže svarová lázeň není tak tekutá. To znamená, že svářeč musí během 

svařování více pracovat s obloukem, aby zlepšil podmínky pro smáčení [13]. 

3.  Materiál 2205 (1.4462)

Jak už bylo napsáno v úvodu této práce, materiál posuzovaných trubek je duplexní 

ocel typu 2205 ( 1.4462). Dosud uvedené vlastnosti se týkaly obecně různých druhů DSS, 

které se mohou lišit podle obsahu legujících prvků.
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 Pro přiblížení vlastností této oceli je zařazena tato část, která specifikuje vlastnosti 

zmíněné oceli 2205 v porovnání s dalšími dvěma značkami duplexních ocelí viz tabulky 3 a 4.

Tabulka č. 3 – Porovnání značek ocelí dle mezinárodního značení

Sandvik UNS EN W-Nr DIN SS
SAF 2507 S32750 1.4410 - X2CrNiMoN25-7-4 2328
SAF 2205 S31803/S32205 1.4462 1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 2377
SAF 2304 S32304 1.4362 1.4362 X2CrNiN23-4 2327
  

Tabulka č. 4 – Chemické složení porovnávaných ocelí

Grade Cr Ni Mo N C max Si max Mn max P max S max
SAF 2207 25 7 4 0,3 0,030 0,8 1,2 0,035 0,015
SAF 2205 22 5 3,2 0,18 0,030 1,0 2,é 0,030 0,015
SAF 2304 23 4,5 - 0,1 0,030 1,0 2,é 0,035 0,015

SAF 2507 -  je vysoce legovaná superduplexní ocel pro použití v extrémně korozních

                     podmínkách. Je vyvinuta především pro chloridy obsahující prostředí, jako jsou 

                     mořské vody, a proto obsahuje vysoké množství Cr, Mo a N.

SAF 2205 -  je středně legovaná duplexní ocel s vysokou korozní odolností. Je z těchto tří 

                     uvedených ocelí nejvíce používaná. Kontinuální vývojové práce v průběhu 

                     mnoha let vedly ke zvýšení obsahu N a Mo a tím k dalšímu zlepšení svařitelnosti 

                     a odolnosti proti korozi.

SAF 2304 – je nízko legovaná duplexní nerezová ocel. Neobsahuje Mo a má nižší obsah Ni,

                     než předchozí dva typy. Je vyvinutá jako vysoce pevná a lacinější alternativa ke 

                     standardním austenitickým ocelím 304L a 316L [5].

3.1. Mechanické vlastnosti

 Duplexní oceli mají vysokou mez kluzu. Hlavním důvodem je to, že velikost zrna je 

menší než u jiných materiálů vzhledem k tomu, že dvoufázová mikrostruktura zabraňuje

růstu zrna. Malá velikost zrna je velmi prospěšná, neboť zvyšuje pevnost i houževnatost 

materiálů [5]. Porovnání meze kluzu těchto tří duplexních ocelí je uvedeno na obrázku č.9.
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 Obrázek č.9 – Srovnání minimální meze kluzu Rp0,2 duplexních ocelí SAF 2304, 

SAF 2205, SAF 2507 a austenitické oceli 316L [5-str.4].

Pokud je duplexní ocel vystavena teplotám vyšším než 300°C na delší dobu, 

mikrostruktura materiálu prochází změnami, které se projevují jako snížení houževnatosti. 

Změna mikrostruktury však nemusí mít nutně vliv na chování materiálu při provozní teplotě.

Maximální teploty povolené podle German VdTÜV data sheets jsou : 

 SAF 2304               280°C

 SAF 2205               280°C

 SAF 2507               250°C

Při použití duplexních materiálů pro výrobu tlakových nádob se podle Evropských 

pravidel výroby TN vyžaduje u svařovaných zařízení z duplexu maximální teplota použití 

250°C [5] , zatímco ASME Code připouští až 315 °C [6].

Všechny tři uvedené duplexní oceli mají dobrou rázovou pevnost díky jejich optimální 

mikrostruktuře. Jak ukazuje obrázek č.10,  je teplota přechodu ke křehkému lomu okolo 

-50°C.
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Obrázekč.10 – Porovnání hodnot vrubové houževnatosti SAF 2507, SAF 2205,

                     SAF 2304 [5-str.4].

3.2. Korozní odolnost

Z těchto tří duplexních ocelí má SAF 2507 nejvyšší odolnost vůči korozi ve většině 

prostředí vzhledem k vysokému obsahu legujících prvků.V organických kyselinách, např. 

mravenčí a kyselině octové je SAF 2507 konkurence schopnou alternativou k vysoce 

legovaným austenitickým slitinám niklu. FAF 2205 má obecně lepší odolnost proti korozi, 

než oceli typu AISI 316L ve většině médií. SAF 2304 má zhruba stejnou odolnost proti korozi 

jako AISI 316L. V kyselině dusičné mají tyto tři duplexní oceli vyšší odolnost díky svému 

nízkému obsahu Mo [5].

Bodová a štěrbinová koroze

Odolnost oceli proti bodové a štěrbinové korozi je v první řadě určena obsahem 

chromu, molybdenu a dusíku. Index sloužící k porovnání tohoto odporu je PRE (Pitting 

Resistance Equivalent). PRE je definováno jako hmotnostní procenta : 

PRE = % Cr + 3,3 x % Mo + 16 x % N

U duplexních ocelí je odolnost proti bodové korozi závislá na hodnotách PRE u obou fází,

jak  feritické tak i austenitické. To znamená, že fáze s nižší hodnotou PRE je brána jako

limitní pro odolnost oceli.

19



U SAF 2507 mají obě fáze stejnou hodnotu PRE, které bylo dosaženo pečlivým 

vyvážením legujících prvků. Minimální hodnoty PRE pro SAF 2205 a některé další nerezové 

oceli jsou uvedeny v následující tabulce č. 5 [5]. Pořadí v tabulce je dáno velikostí PRE, 

obecně se používá k předpovědi odolnosti slitiny v chloridovém prostředí. 

 Tabulka 5 – Porovnání PRE vybraných nerezových ocelí [5].

Obrázek č.11  ukazuje kritickou teplotu bodové koroze CPT (Critical pitting 

temperature) stanovenou ASTM G48A při testu, kde vzorky jsou vystaveny 6% FeCl3 

po 24 hod a při teplotě, kde se začíná bodová koroze rozvíjet.

 Obrázek č.11 - CPT pro  SAF 2507 a SAF 2205 v 6%  FeCl3     [5-str.7]. 

Obrázek č.12 ukazuje kritickou teplotu štěrbinové koroze CCT (Critical crevice  

corrosion temperature) stanovenou ASTM G48B při testu, kde vzorky jsou vystaveny 6%
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 roztoku FeCl3  po 24 hod .

   Obrázek č.12 - CCT pro  SAF 2507 a SAF 2205 v 6%  FeCl3  [5- str.7]. 

V praxi se mohou hodnoty poněkud lišit z důvodů různých variací mezer povrchů.

Hodnota kritické teploty bodové koroze CPT se také může stanovit pomocí  elektrochem. 

metod, jako je stanovení teploty, při které nastane zvýšení el.proudu, které je spojeno se 

změnou potenciálu při přechodu z pasivní oblasti.

Jak je vidět z obrázku č.13 , kritická teplota pro porovnání u SAF 2304 je vyšší než 

pro AISI 304L a srovnatelná s AISI 316L. To je v souladu s pořadím PRE mezi těmito 

materiály. Zatím co SAF 2205 je odolný při mnohem vyšších teplotách [5].

                          Obrázek č.13 – CPT pro SAF 2205 a SAF 2304 v NaCl [5-str.8].

21



Odolnost duplexních ocelí proti důlkové korozi je obecně přinejmenším stejně vysoká 

jako u austenitických korozivzdorných ocelí se stejným obsahem chromu a molybdenu. Toto 

je přičítáno vysokému obsahu dusíku typickému pro moderní duplexní nerezové oceli. Místní 

koroze se v těchto ocelích nejčastěji vyskytuje na hranicích austenitické / feritické fáze. V 

moderních typech duplexních ocelí se segregace nečistot nezdá být pravděpodobný důvod této 

koroze proto, že oceli jsou velmi čisté – např. obsah síry 0,0015 % hm [3].  

4. Media kondenzátoru

Vnější povrch trubek posuzovaného kondenzátoru je vystaven působení amoniaku

NH3, zatímco vnitřní povrch odolává působení chladící vody. 

Chladící voda

 Jako chladící voda se používá voda říční,změkčená a vodovodní. Agresivita závisí

na složení a čistotě přídavné vody, na znečištění během průtoku chladícím okruhem a na 

způsobu cirkulace vody v otevřených systémech. Zde se voda nasycuje plyny a nečistotami 

z atmosféry v otevřených chladících věžích, kde dochází odparem i k zahuštění vody a 

zvýšení její vodivosti. Přídavkem inhibičních, emulgačních a dispergujících látek se sníží 

agresivita. Chlorováním i jinými biocidními přípravky se většinou agresivita vod zvýší [10]. 

Amoniak NH3 

Amoniak NH3 je nejdůležitější sloučeninou dusíku. Je to bezbarvý plyn pronikavého

charakteristického zápachu, snadno zkapalnitelný ( při 20°C již tlakem 0,85 Mpa). Molekula 

NH3  má asymetrickou strukturu a značný dipólový moment. V důsledku toho je kapalný 

amoniak dobrým rozpouštědlem pro iontové sloučeniny. 

V kapalném amoniaku se rozpouštějí i alkalické kovy. Ve vodě se amoniak 

mimořádně dobře rozpouští ( v jednom objemu vody se rozpustí 700 objemů NH3) a reaguje 

s ní za tvorby hydrátu NH3.H2O, který je částečně disociován  

                     NH3 + H2O  ↔ NH3.H2O ↔ NH4
+ + OH-   

a je slabou zásadou. Plynný amoniak je látka chemicky poměrně stálá. Na vzduchu nehoří, ale 

ve směsi vzduchu s obsahem 16 – 25% obj. NH3 je explozivní. V menším množství se 

amoniak vyskytuje i v přírodě, neboť vzniká při bakteriálním rozkladu živočišných i 

rostlinných organismů [11].  Vlhkost v amoniaku většinou mírně zvyšuje napadení ocelí [10].

Amoniak je (po kyselině sírové) v současné době druhou nejvíce vyráběnou 

chemickou sloučeninou. Jeho použití je rozsáhlé atˇ už jako základní látka pro výrobu řady 
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sloučenin dusíku, ale i třeba právě jako cirkulační kapalina v různých chladících zařízeních 

[11].

Při působení čpavku na ocel za vysoké teploty ( nad 450°C) vzniká na jejím povrchu 

vrstva nitridu železa [10]. V případě posuzovaného kondenzátoru čpavku je max. výpočtová 

pracovní teplota 120°C, což vede k předběžnému závěru, že nitridy se v posuzované struktuře 

vyskytovat nebudou.    

5. Praktická část
Tato část této diplomové práce se zabývá hodnocením materiálu 2205 (1.4462) po 

devatenáctileté expozici čpavkem. Jsou zde posuzovány změny struktury a mechanických 

vlastností u trubek  Ø 25 x 1,5 mm kondenzátoru čpavku v.č. 91-2.3298, který byl součástí 

chladícího okruhu kyslíkové stanice. Rok výroby kondenzátoru je 1991.

Mechanické vlastnosti po expozici čpavkem byly určeny pomocí tahových zkoušek

a jejich hodnoty byly porovnány s hodnotami uvedenými v  materiálovém atestu zmíněných 

trubek, který je součástí revizní knihy posuzovaného zařízení. Hodnocení vměstkovitosti,

narušení povrchu a případných thlinek bylo prováděno na světelném i elektronovém 

mikroskopu. Detailnější pozorování mikrostruktury se uskutečnilo pomocí řádkovací 

elektronové mikroskopie, včetně místího stanovení chemického složení.

5.1. Kondenzátor 

Jak už bylo naznačeno v úvodu této práce, zařízení, ze kterého byly odebrány vzorky 

výměníkových trubek z materiálu 1.4462, je kondenzátor čpavku FKGG 50/3000. Jedná se o 

ležatou nádobu válcového typu o průměru 508 mm, se dvěma pevnými trubkovnicemi

z materiálu 1.4462  ( 2205).  Plášť z materiálu HII ( odpovídá P265GH) je opatřen čtyřmi 

hrdly. Orientace hrdel  a popis hrdel – viz tabulka č.6 a obrázek č.14.

Tabulka 6 – Popis hrdel

Označení hrdla Dimenze Rozměr mm Medium
Hrdlo N3 DN 50 Ø 60,3 x 4 mm Vstup NH3 Plynná fáze
Hrdlo N4 DN 32 Ø 42,4 x 3,2 mm Výstup NH3 Kapalná fáze
Hrdlo N5 DN 25 Ø 33,7 x 4,0 mm Přípojka
Hrdlo N6 DN 25 Ø 33,7 x 4,0 mm Odvzdušnění
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 Obrázek 14 – 3D model čpavkového kondenzátoru FKGG 50/3000

Výměníkové trubky, rozměr Ø 25 x 1,5 mm délky l=3000 mm, byly v trubkovnici 

zaválcovány a zavařeny. Jako svařovací materiál byly použity elektrody FOX CN22/9N .

Plynný NH3 vstupuje do mezitrubkového prostoru pláště hrdlem N3, kde kondenzuje 

a je odváděn hrdlem N4 do technologického okruhu. Ve výměníkových trubkách proudí 

chladící voda . 

Maximální výpočtová teplota je v prostoru pláště  :            120°C  

Maximální výpočtová teplota v trubkovém prostoru :           60°C. 

Maximální pracovní tlak v prostoru pláště  :                         2,5 MPa

Maximální pracovní tlak v trubkovém prostoru :                  1,0 MPa        

Jak je vidět na schématu zapojení – obrázek č.15, čpavek se zde používá k chlazení 

šroubového kompresoru. Při tlaku od 4,2 bar se začne odpařovat NH3  ve výparnících. 

Odtud  proudí do kompresního prostoru šroubového kompresoru, kde je mezi hlavním 

a vedlejším oběžným kolem chladící plyn stlačen na 11,5 bar. Odkud je odváděn do 

kondenzátoru. V kondenzátoru FKGG 50/3000 kondenzuje čpavek v mezitrubkovém prostoru 

pláště při tlaku 13,5 bar, zatímco v trubkách proudí chladící voda. Teplota vody na vstupu je 

28°C a na výstupu 32°C.  Plyn zkondenzovaný v kapalinu ( o teplotě přibližně 0°C) je pak 

odváděn do centrálního odlučovače, kde je tlak kapaliny upraven   vysokotlakým regulátorem 

na 4,1 bar  a kapalné chladivo je gravitací rozděleno na tři chladící frakce a uvolněno dále do 

chladícího okruhu.   
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Obrázek č.15 - Schéma zapojení kondenzátoru.

Při prvotní vizuální prohlídce kondenzátor nevykazoval žádné zjevné poškození  ani 

větší známky koroze viz foto 1  . Na části trubkovnic a uvnitř části trubek byla zřetelná úsada 

nejspíš kamence po působení chladící vody -foto 2. 

Foto 1 – Kondenzátor                                                      Foto 2 – Trubkovnice kondenzátoru

Trubkovnice vykazovala menší míru počínající koroze v místě styku s přepážkou komory - 

foto 3. Materiál přepážky komory byl jakosti HII ( P265GH)
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         Materiál trubkovnice 2205 ( 1.4462)

         Foto 3 – Detail trubkovnice

 Pro odebrání vzorků trubek Ø 25 x 1,5 mm byl u kondenzátoru zčásti odstraněn plášť 

(foto 4) a kondenzátor byl přeříznut těsně za levou trubkovnicí u vstupu plynného NH3 . 

Dělení kondenzátoru bylo provedeno na  pile Forte typ SO.A.439/194 rok výroby 79- foto 5. 

Foto 4 – Trubkový svazek kondenzátoru                       Foto 5 – Odříznutí trubkovnice

Na fotografii 6 je vidět odříznutá trubkovnice se zbytky trubek a tmavou skvrnou 

v místě hrdla N3 – vstupu plynného NH3. Na fotografii 7 je druhá oddělená část svazku.

Tmavá skvrna a mírně rezavý nános na trubkách měly spíše mastný charakter a daly se 

odstranit lehce hadrem, takže se nejedná o korozi jak se zdá na první pohled .  

Foto 6 – Trubkovnice                                                      Foto 7 – Zbytek rozříznutého svazku
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Vzorky trubek byly odebrány z vrchní řady svazku - foto 8 a z boku kondenzátoru - 

foto 9, kde trubky již nevykazují žádnou mastnou úsadu na vnějším povrch trubek.

Foto  8 – Vzorky 1 až 6                                                   Foto 9 – Vzorky 7 a 8

Na fotografii 10 jsou pod hrdlem N3 zřetelně vidět úsady uvnitř trubek způsobené 

chladící vodou, jejichž tloušťka se zvětšující se vzdáleností od hrdla N3 do středu a do stran 

od hrdla kondenzátoru  ubývá. 

               Foto 10 – Úsady na vnitřní straně trubek               ↑ Hrdlo N3

U odebraných vzorků trubek byly provedeny za účelem zjištění degradace vlastností 

materiálu 1.4462 ( 2205) zkoušky tahem, metalografický rozbor a pozorování struktury 

elektronovým mikroskopem.
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5.2. Mechanické zkoušky

V materiálových laboratořích Chomutov byla provedena zkouška tahem u vzorků 

1,3,5 a 8 na zkušebním stroji Insekt 300 KN – foto 11.  

 

     Parametry trhacího stroje : 

     Siloměr 300 000 N

     Zkušební rychlost : od 0%  5 MPa / s

                                     od 1,01%  10 mm / min

     Zkušební teplota :  23 °C  

     Vlhkost :    52%

      Zkoušeno dle :  ČSN EN ISO 6892-1

Foto 11 – Zkušební stroj Insekt 300 kN

Pro porovnání mechanických hodnot trubek Ø 25 x 1,5 mm z materiálu 2205 

po expozici čpavkem na vnějším povrchu a chladící vodou na vnitřním povrchu trubek 

byly původní mechanické hodnoty získány z atestu těchto trubek, který je součástí revizní

knihy kondenzátoru FKGG  50/3000. Hodnoty dle atestu jsou v tabulce 7.

Tabulka 7 - Hodnoty mechanických vlastností dle materiálového atestu č.121W40951/0

Rp0,2     N/mm2 Rm    N/mm2 A5       %
Předepsané min hodnoty 450 640 / 880 22 
Naměřené hodnoty dle atestu 717 837 39
Naměřené hodnoty dle atestu 681 833 34
Naměřené hodnoty dle atestu 667 826 32
Naměřené hodnoty dle atestu 603 829 34
Průměrná hodnota dle atestu 667 831,25 34,75

Na fotografii 12 jsou trubky po vykonané zkoušce tahem. Jsou zde částečně vidět 

nepatrná zúžení trubek v oblasti lomu. 
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Foto P12 -  Vzorky trubek č. 1,3,5 a 8 po tahové zkoušce.

Výsledky tahových zkoušek jsou uvedeny v tabulkách č. 8, 9, 10,11.

Tabulka 8 – Vzorek č. 1 – Tabulka naměřených hodnot při tahové zkoušce

Číslo vzorku Materiál Rozměr trubky mm Rp0,2   N/mm2 Rm  N/mm2 A5     %
1 1.4462 24,99x1,67 649 801 36,1

       Foto P13 – Vzorek č.1 v trhacím stroji            Foto P14 – Vzorek č.1 po zkoušce tahem
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Grafický záznam zkoušky tahem u vzorku č.1

Naměřené hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2  a pevnosti Rm u vzorku č.1 vykazují 

mírný pokles oproti průměrným hodnotám zjištěným z materiálového atestu zkoušených 

trubek. Předepsaným minimálním hodnotám pro materiál 2205 (1.4462) plně vyhovují.

Hodnota  A5  je vyšší než průměrná hodnota dle atestu.

Tabulka 9 – Vzorek č. 3 – Tabulka naměřených hodnot při tahové zkoušce

Číslo vzorku Materiál Rozměr trubky mm Rp0,2   N/mm2 Rm  N/mm2 A5     %
3 1.4462 25,03x1,68 637 792 33,7

        Foto 15 – Vzorek č.3 v trhacím stroji           Foto 16 – Vzorek č.3 po zkoušce tahem
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Grafický záznam zkoušky tahem u vzorku č.3

Naměřené hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2  , pevnosti Rm  a  hodnoty prodloužení A5 

u vzorku č.3 vykazují mírný pokles oproti průměrným hodnotám zjištěným z materiálového 

atestu zkoušených trubek. Předepsaným minimálním hodnotám pro materiál 2205 (1.4462) 

plně vyhovují. 

Tabulka 10 – Vzorek č. 5 – Tabulka naměřených hodnot při tahové zkoušce 

Číslo vzorku Materiál Rozměr trubky mm Rp0,2   N/mm2 Rm  N/mm2 A5     %
5 1.4462 25,01x1,67 633 797 36

                 
Foto 17 – Vzorek č.5 v trhacím stroji                  Foto 18 – Vzorek č.5 po zkoušce tahem
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Grafický záznam zkoušky tahem u vzorku č.5

Naměřené hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2  a pevnosti Rm u vzorku č.5 vykazují 

stejně jako u vzorků č.1  a č.3 mírný pokles oproti průměrným hodnotám zjištěným

 z materiálového atestu zkoušených trubek. Předepsaným minimálním hodnotám pro materiál 

2205 (1.4462) plně vyhovují. Hodnota  A5  je vyšší než průměrná hodnota dle atestu . 

Tabulka 11 – Vzorek č. 8 – Tabulka naměřených hodnot při tahové zkoušce  

Číslo vzorku Materiál Rozměr trubky mm Rp0,2   N/mm2 Rm  N/mm2 A5     %
8 1.4462 24,97x1,62 656 809 34,7

          
Foto 19 – Vzorek č.8 v trhacím stroji           Foto 20 – Vzorek č.8 po zkoušce tahem
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Grafický záznam zkoušky tahem u vzorku č.5

Naměřené hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2  , pevnosti Rm  a  hodnoty prodloužení A5 

u vzorku č.8 vykazují mírný pokles oproti průměrným hodnotám zjištěným z materiálového 

atestu zkoušených trubek. Předepsaným minimálním hodnotám pro materiál 2205 (1.4462) 

plně vyhovují. 

5.3. Metalografie

Metalografický rozbor byl proveden na předaných trubkách kondenzátoru (foto 21)

z duplexní oceli typu 2205 s velmi nízkým obsahem uhlíku pod 0,03% C o rozměrech

Ø 25 x 1,5 mm. Materiál byl zpracován rozpouštěcím žíháním.

Vzorky byly pro snadnou manipulaci a pro pozorování na světelném mikroskopu

OLYMPUS IX70 i na elektronovém mikroskopu SEM zalisovány za tepla do vodivého

bakelitu. Připravovaly se na stroji pro rovinné broušení a leštění za použití brusných kotoučů

a leštících suken. Od nejhrubší zrnitosti za použití vody až po leštící podložky za použití

diamantové suspenze se zrnitostí 1 mikrometr. Na takto leštěných vzorcích se hodnotila

a fotila na mikroskopech vměstkovitost a narušení povrchu, případné trhlinky. Pro snímky

struktury povrchu se vzorky naleptaly pod proudem za použití elektrolytu –  v tzv.

rozlišovacím leptadle 10N NaOH v elektroleštičce, kde se zvýraznil šedý delta ferit.
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              Foto 21 Vzorky trubek.

Vměstky byly hodnoceny dle ČSN ISO 4967 metodou největšího znečištění. Výsledky 

hodnocení jsou v tabulce 12. Vzorky obsahují karbidy chromu. 

                                          Tabulka 12 -  Výsledky hodnocení vměstků

1 1,5
2 0,5
3 0,5
4 0,5
7 1
8 1

Na fotografii 22 je struktura s vměstky a na foto 23 jsou vidět řediny ve struktuře.

Foto 22–Vzorek 1-Vměstky-zvětšeno 500x              Foto 23–Vzorek 1-Řediny-zvětšeno 500x 

Na fotografiích 24, 25 je viditelná naleptaná duplexní struktura materiálu u vzorku 1 

zvětšená 500x a 750x. Světlá místa jsou austenit a tmavá delta ferit. 

34



Foto 24 Vzorek 1–struktura  zvětšeno 500x           Foto 25 Vzorek 1–struktura  zvětšeno 750x 

                                                                                                Na fotografii 26 je v levé části

                                                                                                snímku výrazná pásovitá oblast

                                                                                                austenitu protažená ve směru 

                                                                                                tažení trubky.

     

    Foto 26 Vzorek 3 – struktura – zvětšeno 750x                

 

Na dalších metalografických snímcích vnějších okrajů trubek jsou patrné mikrotrhliny, 

které dokumentují degradaci zkoumaného materiálu ( foto 27,28). Lze předpokládat, že 

pozorované mikrotrhliny by se mohly dále v průběhu exploatace materiálu čpavkem rozvíjet.

     Foto 27 Vzorek 1a-zvětšeno 200x                         Foto 28 Vzorek 1a-zvětšeno 500x
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Průběh mikrotrhlin je pozorován na mezifázovém rozhraní austenitu a feritu, což je 

patrné z fotografií 29 až 37. 

     Foto 29 Vzorek 1-zvětšeno 500x                           Foto 30 Vzorek 8-zvětšeno 200x

   

     Foto 31 Vzorek 8-zvětšeno 500x                           Foto 32 Vzorek 1c-zvětšeno 500x

     Foto 33 Vzorek 8-zvětšeno 200x                           Foto 34 Vzorek 8-zvětšeno 500x
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Foto 35 Vzorek 8-zvětšeno 1000x

    Foto 36 Vzorek 4-zvětšeno 200x                             Foto 37 Vzorek 4a-zvětšeno 200x

Dále jsou patrné interkrystalické trhliny na snímcích 38 až 42.  

     Foto 38 Vzorek 1a-zvětšeno 500x                          Foto 39 Vzorek 1b-zvětšeno 200x
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 Foto 40 Vzorek 1b-zvětšeno 1000x

                                               Foto 41 Vzorek 4b-zvětšeno 500x

Na snímku 42 je patrná mikrotrhlina na mezifázovém rozhraní, na kterou se v kolmém 

směru od povrchu napojuje další trhlina, a je zde vidět již větší oddálení materiálu.     
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 Foto 42 Vzorek 4b-vnější povrch-zvětšeno 1000x

Počínající degradace je patrná i na vnitřním povrchu trubek, který byl exponován 

chladící vodou – foto 42, 43.         

     Foto 42 Vzorek 2-zvětšeno 200x                          Foto 43 Vzorek 7-zvětšeno 200x

5.4. Elektronový mikroskop - struktura                                                                                 

Následující snímky struktury byly pořízeny pomocí elektronového mikroskopu 

označení JEOL JSM-6490LV  Scanning Electron Microscope. Při snímkování bylo použito

jednak zpětně odražených elektronů BEC a jednak sekundární elektrony SEI. 

Na fotografii 45 pořízené pomocí zpětně odražených elektronů BEC, které zvýrazňují 

materiálový kontrast, jsou světlé plochy odpovídající kovové matrici, šedé plochy korozních 

produktů a černé čáry naznačují hranice zrn. 
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Foto 45 Vzorek 2 vnější povrch BEC 

Foto 46 Vzorek 2 vnější povrch SEI 

Identické místo ukazuje fotografie 46 pořízená za pomoci sekundárních elektronů SEI. 

Je vidět patrný rozdíl v zobrazení, kdy sekundární elektrony již nezobrazí materiálový 

kontrast, ale zvýrazňují povrchový reliéf . Dobře viditelné jsou praskliny ve vrstvě korozních 
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produktů . Na fotografiích 47 a 48 je struktura vnějšího povrchu bez korozních produktů, na 

povrchu jsou skoro volná zrna – již nejsou patrné stopy po tváření, díry naznačují začínající  

mezikrystalovou korozi.

Foto 47 Vzorek 1 vnější povrch SEI 

                                           Foto 48 Vzorek 2 vnější povrch SEI
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Dále byl pozorován vnitřní povrch u vzorku 1 ovlivněný chladící vodou,

odraženými elektrony BEC – viz foto 49.  

Foto 49 Vzorek 1 vnitřní povrch BEC 

Foto 50 Vzorek 1 vnitřní povrch SEI 
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Stejně jako u vnějšího povrchu jsou světlé oblasti, které odpovídají kovové matrici, 

a šedé oblasti jsou oblastmi korozních produktů. Na fotografii 50 je vykreslen relief 

pozorovaného místa pomocí sekundárních elektrnů SEI. 

 

Foto 51 Vzorek 1 – vnější povrch. 

Na snímku 51 je struktura vnějšího povrchu trubky z duplexní oceli 2205 znázorněná 

pomocí zpětně odražených elektronů BEC. Byla provedena spektrální analýza na okrajích

 „ děr“  v místech označených číslicemi 1 a 2 a plošná analýza zrn.  

                

 Vodík nelze touto metodou detekovat, uhlík nebyl zahrnut do anylýzy, neboť pro tuto

metodu je to kontaminační prvek ( obsah C je vždy velmi nadhodnocen). V tabulce 13 je 

uvedeno složení dle atestu trubek . V tabulce č. 14 jsou hmotnostní procenta uvedených 

prvků.

Tabulka 13 - Chemické složení trubek dle atestu

C Si Mn P S Cr Ni Mo N
1.4462 0,019 0,41 1,64 0,019 0,001 22,10 5,76 3,00 0,182
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Tabulka 14 – Výsledky měření 

weight%
Name O Si Cr Mn Fe Ni Cu Mo
Spectrum 1 19,31 0,33 20,34 2,07 50,64 3,55 2,28 1,49
Spectrum 2 11,87 0,63 18,08 1,11 62,73 3,04 2,54
Spectrum 4 plošná analýza vz.1 0,57 24,61 1,00 64,88 3,70 5,25
Spectrum 5 plošná analýza vz.1 0,56 24,04 1,56 65,29 4,44 4,11
Spectrum 6 plošná analýza vz.1 0,64 25,27 1,37 64,20 3,81 4,71
Spectrum 7 plošná analýza vz.2 0,55 24,35 1,08 65,46 3,53 5,03
Spectrum 8 plošná analýza vz.2 0,63 24,07 1,07 65,27 3,57 5,39
Spectrum 9 plošná analýza vz.2 0,52 24,51 0,74 65,84 3,52 4,88

V tabulce č. 15 jsou atomové hmotnosti prvků a za ní následují spektrum 1 a spektrum 5.

Tabulka 15 – Výsledky měření

atomic%
Name O Si Cr Mn Fe Ni Cu Mo
Spectrum 1 45,27 0,44 14,67 1,41 34,01 2,27 1,34 0,58
Spectrum 2 31,80 0,95 14,90 0,87 48,13 2,22 1,14
Spectrum 4 plošná analýza vz.1 1,13 26,43 1,02 64,86 3,52 3,05
Spectrum 5 plošná analýza vz.1 1,11 25,72 1,58 65,02 4,20 2,38
Spectrum 6 plošná analýza vz.1 1,26 27,04 1,39 63,97 3,61 2,73
Spectrum 7 plošná analýza vz.2 1,08 26,13 1,10 65,41 3,36 2,93
Spectrum 8 plošná analýza vz.2 1,25 25,86 1,09 65,28 3,39 3,14
Spectrum 9 plošná analýza vz.2 1,03 26,29 0,75 65,76 3,34 2,84

Obrázek č.16 - Spektrum 1
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Obrázek č. 17 – Spektrum 2

Na zobrazených spektrech 1 a 2 ( obrázek č.16 a 17) jsou vidět píky jednotlivých 

zastoupených prvků duplexní struktuře posuzovaného materiálu a vzniklých korozních 

produktů. Analýza byla provedena pomocí svazků elektronů.

U spektra č. 1 a 2 se vyskytuje větší množství kyslíku, to ukazuje na to, že v těchto 

místech se mohou vyskytovat oxidy, ale i hydroxidy jako korozní produkty. Hydroxidy 

působí na strukturu jako degradační leptadlo. Vzhledem k tomu, že touto metodou se nedá 

stanovit obsah vodíku, nelze s jistotou určit, který z těchto korozních produktů se zde nachází.

Naproti tomu u ostatních plošných analýz, kdy paprsek byl zaměřován přímo na zrna, se 

žádný kyslík ve spektru neobjevuje a zrna na povrchu jsou bohatá na chrom. S přihlédnutím k 

tomu, že chrom je feritotvorný prvek a rozpouští se více ve feritu než v austenitu, lze 

předpokládat na základě této spektrální analýzy, že na povrchu převažující zrna jsou feritická.

Zatímco austenitická zrna v povrchových vrstvách již podlehla degradačním procesům, nebo 

se v důsledku mezikrystalové koroze uvolnila z matrice.     

6. Vyhodnocení

Výsledky provedených zkoušek a pozorování by se daly shrnout do následujících bodů :
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 Po 19 letech provozu byly na hodnoceném materiálu zjištěny povrchové vady a trhliny 

naznačující, že životnost materiálu končí a během dalšího provozu zařízení by mohlo 

dojít v blíže nespecifikovaném časovém horizontu  k havárii.

 Na základě expertízy je vidět, že v duplexní struktuře ovlivněné čpavkem za 

technologických podmínek, při kterých bylo zařízení provozováno, je více odolná 

korozi feritická fáze duplexní oceli 2205 (1.4462) než austenitická.

 Mechanické vlastnosti jako mez pevnosti , mez kluzu a tažnost vykazují mírný pokles,

ale hodnoty jsou  stále v oblasti nad požadovaným minimem pro tento druh oceli.

7. Závěr

Dá se říci, že volba materiálu trubek hodnoceného kondenzátoru čpavku, byla pro 

dané pracovní podmínky vhodná. Materiál 2205 (1.4462) v tomto případě plně vyhověl 

svému použití a potvrdil své dobré mechanické vlastnosti a výbornou korozní odolnost 

 v případě amoniaku za nižších teplot. 

Vyšší investice (oproti jiným materiálům) se v tomto případě díky dlouhodobému 

bezporuchovému chodu zařízení vyplatila.

46



8. Seznam literatury :

[1] ČÍHAL, Vladimír. Korozivzdorné oceli a slitiny. 1 vyd. :

      Academia, nakladatelství AV ČR, 1999. 437 s. ISBN 80-200-0671-0

[2] ČÍHAL, Vladimír. Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. 3. vyd. :

      SNTL-Nakladatelství technické literatury,n.p. 1984. 341 s.  L14-C3-III-31f/47899

[3] SMUK, HÄNNINEN, LIIMATAINEN. Mechanical and corrosion properties of P/M-HIP

      super duplex stainless steel after different industrial heat treatments as used for large 

     components. Materials Science and Technology. May 2004. Vol.20 str.641 

     DOI 10.1179/026708304225011946   

[4]. PTÁČEK, Luděk. a kol. Nauka o materiálu II. 2. vyd. Brno:

      Akademické nakladatelství CERM, 2002. 391 s. ISBN 80-7204-248-3.

[5] Sandvik Duplex Stainless Steels – fighting corrosion worldwide

      Propagační materiál fa. Sandvik Chomutov – 12 s

[6]  Kovach, C.W. : Report : High performance Stainless steels. vyd. Technical Marketing 

       Resources, Inc., Pittsburgh, PA, USA – 94 s.  

       Materiál je dostupný na internet. adrese : 

       http://www.stainless-steel-world.net/pdf/11021.pdf

[7] COATES, CUTLER. Nickel-containing stainless steels.  

      Advanced materials & Processes.  April 2009. Str.29.  

      Více informací : Gary Coates, Nickel Institute, 55 University Avenue, Suite 1801, 

      Toronto, ON M5J 2H7, www.nickelinstitute.org.

[8] Bystrianský, Joska, Hnilica. Vliv strukturní stability na korozní odolnost legovaných

      ocelí. Materiál je dostopný na internetové adrese : 

      http://www.vscht.cz/met/aki/konferen/2002/prispevky/bystriansky.pdf

47

http://www.vscht.cz/met/aki/konferen/2002/prispevky/bystriansky.pdf
http://www.nickelinstitute.org/
http://www.stainless-steel-world.net/pdf/11021.pdf


[9] NOWACKI, J. Ferritic-austenitic steel and its weldability in large size constructions. 

       Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 32/2 (2009) 

       str. 115-141 

 [10] Černý, Miroslav a kol. Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů. 1. vyd. 

         SNTL-Nakladatelství technické literatury,n.p. 1984. 264 s. L13-B2-V-31/ 22629

[11] Leško, Tržil, Štarha. Anorganická chemie. 1. vyd. : VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA

       OSTRAVA, Tiskárna Dubí, s.r.o., 1999. 256 s. ISBN 80-7078-692-2

 

[12] Nabídka superduplexních ocelí – kód článku 050718, Vyšlo v MM 2005/7, 18.7.2005 

        v rubrice Inovace/ Materiály, str.44, Nomenklatury : Materiály konstrukční kovové

        Materiál je dostupný na internet. adrese :  

        http://www.mmspektrum.com/clanek/stainless-2005-opet-s-uspechem  

[13] Nové úsporné duplexní oceli a jejich svařitelnost – článek. Publikováno 3.11.2010

        Konstrukce.cz – rubrika :  Svařování a dělení.

        Materiál je dostupný na internet. adrese :     

        http://www.konstrukce.cz/clanek/nove-usporne-duplexni-oceli-a-jejich-svaritelnost/

[14] Strnadel, Bohumír. Nauka o materiálu II. Degradační procesy a design konstrukčních 

        materiálů. 1. vyd. Ostrava : VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2008.

        280 s. ISBN 978-80-248-1842-9 

[15] ČSN EN 13445-2 Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály ,  

        Česká technická norma ICS 23.020.30 , Český normalizační institut, Praha – 2003. 60 s. 

[16] Charles, J. DUPLEX STAINLESS STEELS, A REVIEW AFTER DSS“07 held 

        In GRADO. ARCELOR MITTAL STAINLESS. 

        Materiál je dostupný na internet. adrese : 

http://www.arcelormital.com/stainlesseurope/sites/default/files/fckfiles/uploadfile/Documenta

tion/Technical_publication/Duplex_Maastricht_EN-22p-7064Ko.PDF

48

http://www.arcelormital.com/stainlesseurope/sites/default/files/fckfiles/uploadfile/Documentation/Technical_publication/Duplex_Maastricht_EN-22p-7064Ko.PDF
http://www.arcelormital.com/stainlesseurope/sites/default/files/fckfiles/uploadfile/Documentation/Technical_publication/Duplex_Maastricht_EN-22p-7064Ko.PDF
http://www.konstrukce.cz/clanek/nove-usporne-duplexni-oceli-a-jejich-svaritelnost/
http://www.mmspektrum.com/clanek/stainless-2005-opet-s-uspechem

