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Abstrakt 
 
Korozivzdorná ocel nabývá maximální korozní odolnosti až při dosažení optimálního stavu 

jejího povrchu. Proto je nutné dodržet určité zásady při jejím zpracování. Při nedodržení 

korektního zacházení se vyskytne povrchová nebo lokalizovaná koroze a to již za mírných 

korozních podmínek (atmosféra, neutrální vodné roztoky).Cílem této bakalářské práce je 

seznámit čtenáře s touto problematikou.  

 
 
Abstract 
 
Stainless steel takes maximum corrosion resistance to the optimal state of its surface. 

Therefore, it is necessary to observe certain principles in this processing. Failure to comply 

with fair treatment in processing affects superficial or localized corrosion, and it has a mild 

corrosive conditions (atmosphere, neutral aqueous solutions). The aim of this thesis is to 

familiarize readers with this issue. 
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1. Korozní odolnost kovových materiálů 
 

Korozní odolnost kovu je dána jeho ušlechtilostí, tzn. jeho schopností  přecházet do iontového 

(oxidovaného) stavu za předání  elektronů. Ušlechtilé kovy (např. měď, nikl, zlato, stříbro, 

platina) mají tuto schopnost nižší než kovy méně ušlechtilé (např. železo, zinek). Obecně lze 

tedy říct: Ušlechtilost kovu je vyjádřena jeho elektrodovým potenciálem. Čím kladnější je 

potenciál kovu, tím ušlechtilejší je kov. Pořadí ve standardní řadě kovů může způsobit vznik 

korozních produktů na povrchu, typicky pasivní vrstvy. Proto je řada pasivovatelných kovů z 

hlediska korozní odolnosti řazena mezi ušlechtilé materiály (např. chróm, titan, 

korozivzdorné oceli) tab.1, [1].                

Tab. 1 Srovnání kovů podle standardního elektrochemického potenciálu                
Elektrochemická řada a „Praktická ušlechtilost v mořské vodě“. 

 
 
Chování kovu ve vodných roztocích lze odhadnout z diagramů E-pH, obr. 2, který vymezuje 
různé oblasti chování kovů: 
 
Imunita kovu- kov je v této oblasti stabilní, jelikož oxidační prostředí není dostatečně silné 

aby došlo k ionizaci kovu. U ušlechtilých kovů zasahuje imunita do oblasti stability vody tzn. 

kov je termodynamický stabilní ve vodných roztocích. 

 

Pasivita kovu- Korozní odolnost kovu, typicky korozivzdorných ocelí a i jiných slitin spočívá 

především v jejích schopnosti  pasivovat se. Pasivita je velmi složitý jev, který lze popsat 

několika teoriemi.  Důležité však je, že pasivita podstatně omezuje chemickou reaktivitu kovů 

a slitin. Z teorie pasivity je nejvíce uznávaná teorie, která říká že kov nebo slitina se pokryje 
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tenkým neviditelným povlakem oxidů, který vznikne působením okolního prostředí popř. i 

vzduchu. 

 

Koroze kovu a slitin- je samovolný nevratný děj, kde dochází ke zhoršení mechanických 

vlastností a úbytku samotného kovu, v důsledku chemické nebo elektrochemické reakce kovu 

a prostředí. Korozním chováním se zabýval belgický chemik M. Pourbaix , který se svým 

týmem konstruoval tzv. diagramy (E-pH) pro různé kovy. Z těchto diagramů, lze zjistit při 

jakém  pH  a potenciálu je kov imunní, pasivní nebo aktivní (koroduje), z pohledu 

korozivzdorných ocelí nás zajímají E-pH diagramy železa, chromu a niklu, obr.1,2, [2]. 

 

                                               

Obr.1 Diagramy E-pH pro Cr (vlevo) a Ni (vpravo) , modrá- oblast imunity, zelená- oblast 

pasivity, červená-oblast aktivity čili koroze. 

 

Obr.2 Diagram E-pH pro železo. 

 

1.1. Korozní odolnost korozivzdorných materiálů (Pasivace) 
 
Korozní odolnost korozivzdorných ocelí spočívá ve vzniku na chrom bohaté oxidické vrstvy 

na oceli. Jedná se o normální chování povrchu korozivzdorných ocelí, který je 
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charakteristický pasivací. Pasivace se uskuteční jen na dokonalém čistém povrchu za 

okolních normálních podmínek, kde dochází k interakci s  kyslíkem a následné tvorbě 

oxidické vrstvy bohaté na chrom. Tento proces probíhá samovolně. Za přírodních podmínek 

např. vzduch nebo provzdušněná voda, kde snadno vzniká ochranná vrstva která nám 

zaručuje korozivzdornost (vznik pasivační vrstvy se dá vyvolat i uměle např.za pomocí 

kyseliny dusičné). Takto ošetřený povrch nám zaručí ochranu i před mechanickým 

poškozením povrchu např. poškrábaní. Za korozivzdorné jsou oceli považovány při obsahu 

chromu vyšší než 12% hm., a jejich korozní proti korozi lze taky zvýšit přidáním legujících 

prvků jako nikl, molybden, titan a niob, které díky svým specifickým vlastnostem jsou 

schopny dát ocelím výbornou korozivzdornost a zlepšit jejich mechanické vlastnosti 

(tvárnost, žárupevnost), které jim zaručují uplatnění ve strojínerském, chemickém, 

potravinářském průmyslu apod. Trvanlivá odolnost vůči korozi, předpokládá vhodnou volbu 

typu korozivzdorné oceli. Výběr musí vždy respektovat snášené zatížení, prostředí a teplotu 

provozu kde se součást používá, dále musí mít vhodné konstrukční řešení (mechanické spoje, 

nepřístupné rohy, špatné svařování). Nedodržení těchto uvedených zásad může vést ke 

snížení nebo dokonce k úplné ztrátě korozní odolnosti, [3].  

2. Druhy korozního napadení korozivzdorných ocelí 
 
Koroze může napadat celý povrch kovu nebo může být intenzivnější pouze v některých 

částech, lokalitách po povrchu, koroze může probíhat rovnoměrně (celková koroze) a naopak 

nerovnoměrně (bodová,mezikrystalová,štěrbinová,vibrační a koroze za napětí aj.),[4]. 

2.1. Celková koroze (rovnoměrná) 
 

Při celkové korozi koroduje povrch oceli vystavený elektrolytu rovnoměrně. Korozní rychlost 

může být někdy značně vysoká, ale i tak je celková koroze méně nebezpečná než lokální 

koroze, neboť napadení je rozloženo na celý povrch a rozsah korozního poškození můžeme 

předpovídat. Lze ji vyčíslit ztrátou hmotnosti v  g.m-2.d-1  úbytkem tloušťky v  mm  za rok 

apod.). U pasivních korozivzdorných ocelí je většině prostředí rychlost rovnoměrné koroze 

nízká ≈ 0,1 µm.a-1 (a = rok). 

2.2. Bodová koroze 
 

Bodová koroze je obzvláště nebezpečná je u materiálů odolných proti rovnoměrné korozi, 

pasivních; při celkově malém úbytku  kovu může vést k rychlé perforaci i velké tloušťky. 
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Aby vznikla musí být v prostředí dostačená koncentrace agresivních anionů, dále pak 

oxidačních činidel a korozní potenciál musí být vyšší než kritický pro iniciaci bodové koroze. 

Dochází k ní především v roztocích obsahující chlór, bróm, fluór nebo jód, jejich soli, 

zejména halogenidy těžkých kovů nebo chlornany. Ionty těchto halogenů pronikají lehce 

ochrannou pasivační vrstvou a následuje místní anodové rozpouštění v aktivním stavu rychle 

pronikající do hloubky a během krátké doby může způsobit úplné proděravení i poměrně i 

tlustého plechu či trubky, [5]. 

 

Obr. 3 Mechanizmus vzniku bodové koroze. 

2.3. Štěrbinová koroze 
 

S bodovou korozí do značné míry souvisí štěrbinová koroze probíhající v jemných kapilárách 

nebo i v místech se špatným oběhem prostředí.Úzká štěrbina představuje důležitý 

geometrický činitel, zvyšující v ní agresivitu okolního roztoku, který je ve styku s volným 

povrchem. Od bodové koroze se liší pouze mechanizmem iniciace. Jestliže náchylnost  

k bodové korozi je velmi silně určovaná  charakterem povrchu,prostředí a vměstků, pak pro 

vznik štěrbinové koroze jsou rozhodující tyty faktory: geometrický činitel a jakost pasivního 

filmu. Čím je štěrbina více otevřená a méně hluboká, tím bude menší pravděpodobnost 

vzniku štěrbinové koroze, obr.4. 
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Obr. 4 Štěrbinová koroze [6]. 

2.4. Mezikrystalová koroze 
 

Mezikrystalová koroze probíhá za určitých podmínek a to zejména mezi krystaly (zrny) podél 

jejich hranic. Podléhají ji zejména slitiny, u kterých dochází při ohřevu, stárnutí nebo při 

tepelném ovlivnění (např. svařování) ke změnám struktury na hranicích zrn (vznik karbidů 

chromu na hranicích zrn). Ohrožuje zejména korozivzdorné oceli, niklové slitiny, ale slitiny 

hliníku a jiné. A to v závislosti na jejich chemickém složení, struktuře a tepelném zpracování. 

Oceli správně tepelně zpracovány ve většině prostředí  mezikrystalové korozi nepodléhají. Na 

rozdíl od jiných druhů koroze nezasahuje mezikrystalové napadení celý povrchem ani 

libovolná místa povrchu materiálu. Probíhá výhradně podél hranic zrn  viz. obr. 5 nebo 

dvojčat neboť ji podléhá jen úzká oblast která má vlivem strukturních změn podstatně 

zmenšenou odolnost proti korozi. Proniká do značné hloubky, popř. i celým průřezem. Tím je 

porušená soudržnost zrn a slitina postupně ztrácí pevnost a houževnatost, pozbývá kovového 

zvuku při úderu a v krajním případě ji lze rozetřít na prášek, tzn. na jednotlivá zrna. U 

korozivzdorných ocelí dochází často k mezikrystalové korozi ve svarových spojích a jejích 

okolí. 

Prostředí, schopná vyvolat mezikrystalovou korozi jsou velmi početná. Nejtypičtějšími jsou 

teplé roztoky kyseliny dusičné, sírové jejich směsi, kyseliny fluorovodíkové, mořská voda, 

chlorovaná rozpouštědla apod. 
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Obr. 5 Mezikrystalová koroze, [7] . 

2.5. Koroze za účasti mechanického napětí 
 

Působením mechanického napětí podléhají v korozním prostředí korozivzdorné oceli 

poškození, které se projevuje vznikem jemných trhlin, táhnoucí se hluboko do objemu kovu, 

které se mohou rozšířit až skrz celý průřez korozivzdorné oceli. Nejčastěji toto korozní 

napadení vzniká po válcování za studena  austenitických korozivzdorných ocelí (zbytková 

pnutí) a také působení vnějšího napětí. Typickým příkladem korozního prostředí, kde dochází 

ke koroznímu napadení za napětí jsou silné alkalické roztoky a roztoky s obsahem chloridů. 

Také nesmíme opomenout  vodu a vodní páru, která za určitých podmínek může tuto korozi 

vyvolat. Feritické korozivzdorné ocele jsou k tomuto druhu napadení méně náchylné.   

2.6. Koroze za únavy 
 

Při kmitavém namáhaní (bez zatěžování korozí) existuje dolní střídavé namáhaní, pod kterým 

již nejsou pozorovány žádné trhlinky: mez únavy při kmitavém namáhaní . Při únavové 

korozi nelze stanovit mez únavy podle definice, nýbrž jen počet cyklů, kdy dojde k trvalé 

plastické deformaci ( do lomu). Protože korozní namáhaní může dojít k tvorbě trhlinek i pod 

touto mezí. Na rozdíl od koroze za mechanického namáhaní, ke které dochází jen ve 

specifických médií, může při působení střídavého namáhaní k únavové korozi docházet ve 
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všech korozně působících prostředích. Odolnost proti únavové korozi stoupá se zvýšenou 

pevností materiálu,[8]. 

3. Základní rozdělení korozivzdorných ocelí [4,9] 

Nejběžnější rozdělení korozivzdorných ocelí je podle jejich struktury jakou dosahují za 

normálních teplot, podle tohoto kritéria rozeznáváme oceli martenzitické, feritické, 

austenitické a austeniticko – feritické. 

3.1. Feritické korozivzdorné oceli 

 

Obsahují 11,5 až 30 % Cr. Pro zajištění jednofázové korozivzdorné feritické struktury musí 

platit následující vztah : [% Cr – 17(%C)] > 12,5 %  

Lze je rozdělit do dvou podskupin: 

  

• S obsahem od 11,5 až 13 % Cr – Tyto oceli mají v důsledku relativně nízkého obsahu 

Cr  relativně nízkou korozní odolnost a je omezena jen na atmosférické podmínky 

nebo na vodná media. 

• S obsahem více než  17 % Cr – Tato skupina chrómových ocelí dosahuje vyšší 

korozní odolnosti kterou lze ještě zvýšit dolegováním Mo okolo 1 %. 

 

Výhody:  

• Nízká cena. 

• Dobrá odolnost proti korozi pod napětím v prostředí chloridových iontů, proti bodové 

a štěrbinové korozi. 

• Vysoká žáruvzdornost i do teploty 950 až 110°C. 

 

Nevýhody: 

• Nízká hodnota vrubové houževnatosti. 

• Náchylnost k mezikrystalové korozi, potlačit tento negativní jev lze přidáním 

stabilizačních prvků Ti a Nb. 

 

Použití: 

• Používá se v oxidačním prostředí (např. v roztoku kyseliny dusičné) 
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• V domácích spotřebičích, potravinářství, lehkém průmyslu a zařízení pro výměnu 

tepla v energetice. 

3.2. Martensitické korozivzdorné oceli 

Obsahují 11,5 až 18 % Cr, 0,15 až 1,2 % C a další legující přísady ( 1,5-2,5 % Ni, do 1% Mo) 

Z metalurgického hlediska jsou martensitické korozivzdorné oceli polymorfní a před kalením 

musí mít austenitickou strukturu. Proto je jejich chemické složení konstituováno tak aby 

obsahy  Cr a C splňovaly následující podmínku : [  % Cr – 17 % C ] < 12,5 % 

 

Výhody: 

• Příznivá cena v porovnání s ostatními druhy korozivzdorných ocelí. 

• Snadná tepelná zpracovatelnost na různé pevnostní úrovně. 

• Odolává atmosférické korozi, je odolný v mírně agresivním prostředím (slabé roztoky 

solí a kyselin) 

 

Nevýhody: 

• Při svařování dochází k zakalení v tepelně ovlivněné zóně svarového spoje. Který 

není dále ošetřen. Výsledkem je sice zvýšená pevnost ale i  dochází k podstatné 

snížení houževnatosti. 

• Při popouštění je tento typ ocelí náchylný k rozvoji popouštěcí křehkosti. 

• Ve srovnání s austenitickými ocelemi vykazuje nižší korozní odolnost. 

• Jsou náchylné ke z křehnutí vlivem vodíku a ke koroznímu praskání pod napětím 

prostředí chloridů. 

 

Použití: 

• Používají se  pro výrobky působící na opotřebení řezných nástrojů, jako jsou nože, 

pružiny, v potravinářském a chemickém průmyslu v kontaktu s mírně agresivním 

prostředím. 

3.3. Austenitické  korozivzdorné oceli 

Hlavní předností austenitických ocelí je jejich vysoká funkční charakteristika (pevnost, 

houževnatost, odolnost proti korozi ve většině pracovních prostředí), a dobrá vyrobitelnost. 

Proto austenitické korozivzdorné oceli jsou široce používány jako konstrukční materiály v 
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různých oborech techniky. Tento druh ocelí se  dále dělí do třech skupin, podle chemického 

složení: 

 

• Chromniklové – 12 až 25 % Cr, 8 až 38 % Ni, 0,01 až 0,15 % C, dále mohou být 

legované N  nebo Mo, Cu, Si. Pro zamezení vzniku mezikrystalové koroze používáme 

Ti a Nb. 

• Chrommanganniklové – 12 až 22 % Cr, 5 až 12 % Mn, 3 až 8 % Ni, 0,02 až 0,15 % 

C, legované N, Mo nebo Cu a Ti, Nb. Ocelí vykazují lepší mechanické vlastnosti i 

korozní odolnost za specifických podmínek. 

• Chrommanganové- s 10 až 18 % Cr, 14 až 25 % Mn, 0,02 až 0,08 % C popř. N, Cu a 

Ti, Nb. 

 

 

Výhody: 

• Vykazují vynikající korozní odolnost, v řadě případů i velmi dobrou žárupevnost. 

• Vrubová houževnatost za nízkých teplot dosahuje vysoké úrovně. 

 

Nevýhody: 

• Vysoká cena, díky vysokému obsahu niklu. 

• Náchylnost ke zcitlivění ( eliminace pomocí Ti a Nb). 

• Náchylnost ke zkřehnutí vodíkem a ke koroznímu praskání pod napětím. 

 

Použití: 

• Vybavení domácnosti, a to zejména jako nádobí. 

• Svařované konstrukce pracující v agresivním  prostředí. 

• Produkty pracující při vysokých teplotách - 550-800 ° C. 

• Jaderný, chemický a potravinářský průmysl. 

 

3.4. Austeniticko – feritické  ( Duplexní ) korozivzdorné oceli 
 

Tento druh oceli je charakterizován 30 až 50 % austenitické matrice, zbytek podílu připadá na 

ferit.  
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Výhody: 

• Ve srovnání s austenitickými ocelemi vykazují dvounásobné hodnoty pevnostních 

charakteristik. 

• Korozní odolnost je téměř totožná jako u austenitických korozivzdorných ocelí. 

• Velmi dobrá svařitelnost. 

• Dostatečná odolnost proti koroznímu praskání pod napětím v roztocích chloridů 

• Náchylnost ke zcitlivění je nižší než u austenitických ocelí 

 

Nevýhody: 

• Náchylnost k vývinu křehkosti po žíhaní při teplotě 475 °C. 

• Možný rozvoj anizotropie vlastností. 

• Výrazná přechodová oblast v teplotní závislosti vrubové houževnatosti se zvyšujícím 

se podílem feritu. 

 

Použití: 

• jsou široce používány v různých odvětvích moderních technologií, zejména v 

chemickém inženýrství, stavbě lodí a v letectví. 

 

4. Vliv stavu povrchu korozivzdorných ocelí 
 

Korozní odolnost korozivzdorných ocelí závisí nejen na chemickém složení (obsah legujících 

prvku) ale i na kvalitě jejich povrchu. Snížení korozivzdornosti, můžeme pozorovat už za 

docela mírných podmínek (atmosféra, neutrální vodné roztoky) kde nám vzniká povrchová 

nebo lokální koroze. Ke snížení korozní odolnosti změnou kvality povrchu může dojít 

nevhodným ovlivněním fyzikálního nebo chemického stavu povrchu, [10]. 

 

4.1. Fyzikální stav povrchu 
 

Mezi nejrozšířenější ovlivnění fyzikálního stavu  patří povrchová nestejnorodost (stopy po 

broušení, tryskání apod.) K nepříznivému ovlivnění fyzikálního stavu povrchu dochází 

nejčastěji při svařování. Kde kapičky rozprsknutého kovu se přichytí na povrchu materiálu 

nebo dokonce může dojít k vytvoření lehkého svaru s povrchem. Takto ovlivněné oblasti jsou 
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velmi vhodnými centry iniciace štěrbinové koroze.  Navíc v těchto místech může dojít i ke 

změně struktury materiálu. Mezi další nebezpečné z nečištění můžeme zařadit látky, které se 

dostanou do kontaktu s povrchem (fixy, mazadla, oleje, křídy, voskové pastely, lepící 

páska,zbytky nátěrů). Tyto látky nám působí jako stínicí plocha, která má pak za následek 

lokalizované napadaní.   

4.2. Vliv chemického stavu povrchu 
 

Ve většině typů prostředí, je dlouhodobá stabilita korozivzdorných materiálů dána pasivitou, 

tj. vytvoření povrchové  vrstvy oxidů legujících prvků, zejména pak oxidů chromu; tím dojde 

ke kinetickému brzdění korozního děje. Mezi nejběžnější příčiny, kde dojde ke snížení 

odolnosti povrchu před korozí jsou oblasti ochuzené o chrom nebo kontaminace povrchu. 

 

 

 

4.2.1. Kontaminace povrchu 
 

Účinek kontaminujících látek na snížení korozní odolnosti povrchových vrstev 

korozivzdorných materiálů může být přímý nebo častěji v kombinaci s tepelným ovlivněním 

povrchu nepřímý. Podle charakteru se setkáváme s kontaminanty organickými nebo 

kovovými (oxidickými).Kontaminace povrchu organickými a nekovovými látkami může mít 

velmi různorodý původ i intenzitu. Pokud kontaminující látky nejsou z povrchu odstraněny, 

např. před svařováním nebo tepelným zpracováním, může dojít k jejich tepelné degradaci, 

vstupu do svarového kovu nebo matrice a následně ke zhoršení mechanických vlastností, 

obr.6. 
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Obr. 6 Snížení korozní odolnosti povrchu legovaného materiálu svařováním, pokud nedojde 

ke správné přípravě a následné úpravě svarového spoje, [10]. 

 

U svarového spoje dochází nejen ke snížení korozní odolnosti ale i ke vzniku defektů  svarů. 

Přítomnost síry a jejích sloučenin, dále látek obsahující fosfor a kovů s nízkým bodem tání, 

může zapříčinit vznik trhlin ve svaru nebo tepelně ovlivněné oblasti. Uhlík nebo uhlíkové 

materiály zanechané na povrchu kovu, mohou být v průběhu svařování (zvláště při svařování 

v ochranné atmosféře, kde nemohou dokonale shořet) rozpuštěny v nataveném kovu, kde 

vznikne místo se značně sníženou korozní odolnosti. Zásadní podmínkou zpracování 

korozivzdorných ocelí a slitin, je odstranění veškerých nečistot z místa budoucího svaru a 

přilehlé tepelně ovlivněné oblasti. V agresivních prostředích, můžou nečistoty organické 

povahy vyvolat lokální napadení (štěrbinová koroze). V tomto případě kontaminanty působí 

jako stínicí prostředek. Ke kontaminaci povrchu kovem dochází obvykle při strojírenském 

zpracování a nejčastější kontaminující látkou je železo resp. uhlíková ocel. Toto znečistění je 

poměrné časté, ale při dodržení určitých zásad pro skladování a zpracování těchto materiálů 

se ji poměrně daří snadno vyhnout. Projevem znečištěním železa je vznik rezavých skvrn a to 

už v mírně agresivních podmínkách (atmosféra, neutrální vodné roztoky atp.) Povrchové 

kontaminanty  kovové povahy jsou velice snadnou odstranitelné mírným přemořením 

povrchu v kyselém mořícím roztoku. K dosažení maximální korozní odolnosti musí být 

povrchy slitinových materiálů zbaveny oxidů. Oxidy mohou vznikat ve formě tenkých 

interferenčních (náběhových barev) nebo masivních povrchových oxidů po svařování nebo 

jiném tepelném ovlivněním materiálu, podle účinnosti ochranné atmosféry. Povahu těchto 
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oxidů lze poznat podle jejich barvy. Tenké oxidy mají většinou interferenční barvy, kdežto 

masivnější oxidy mají barvu černou. Vznik jakých kolik oxidů na povrchu kovu, způsobí 

následné ochuzení povrchové vrstvy o legující prvek, to způsobuje snížení korozní odolnosti. 

Pro odstranění těchto oxidů jsou nejčastěji používaný mechanické abrazivní postupy, 

broušení, kartáčování, tryskání, leštění. Přesto, že tyto operace mohou vytvořit povrch 

jednotného vzhledu, nedojde k úplnému odstranění oxidů a zejména oblastí ochuzených o 

legující prvky. K dokonalému odstranění oxidů, a tím dosažení povrchového stavu 

s optimální korozní odolností, dojde buď kombinovaným mechanickým a chemickým 

čištěním povrchu nebo pouze vhodným chemickým zpracováním. 

4.2.2. Oblasti ochuzené o chrom 
 

Koncentrace chromu v povrchových vrstvách je zpravidla nižší než v objemu kovu, jako 

důsledek jeho silnější afinity ke kyslíku, ve srovnání s dalšími legujícími prvky. Během 

výroby polotovarů z korozivzdorných ocelí slitin a jejich zpracování je materiál opakovaně 

podrobován tepelnému ovlivnění (tváření za tepla, svařování, tepelné svařování apod.), kdy 

může jednak dojít k uplatnění odlišných vlastnosti chromu (vyšší afinita ke kyslíku) a jednak 

s interakci neodstraněných kontaminantů s povrchem během této operace. 

4.2.3. Žíhaní v oxidujících atmosférách 
 

Pokud zpracující operace probíhá v oxidujících atmosférách, tak nám nečistoty organické 

povahy zpravidla zoxidují (shoří), podle doby a teploty mohou vznikat tenké či tlusté 

náběhové vrstvy- okuje. Přednostní oxidací chromu nám vznikne povrchová vrstva ochuzená 

o chrom (3- 4 %.hm.) vzhledem obsahu kovu, jak lze vidět na obr.7. Oxidy a povrchová 

vrstva ochuzená o chrom bývají odstraněny mořením. Za normálních podmínek moření je 

vrstva oxidů na povrchu zcela odstraněna, ale povrchová vrstva ochuzená o chrom nemusí být 

odstraněna dostatečně. Z celkového obsahu chromu z  objemu kovu se obsah chromu 

v povrchových vrstvách sníží o 1-2 hm.%. Tohle snížení se dá tolerovat a hodnotíme jej jako 

uspokojivé. Problém může nastat při budoucím mechanickým poškozením, kde schopnost 

legujících prvků se bránit koroznímu napadení může být snížená. 
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Obr.7 Ochuzení povrchové vrstvy o chróm. 

 
 
 
 
 

4.2.4. Žíhaní v ochranných atmosférách 
 

Při žíhaní v ochranných atmosférách nebo ve vakuu, neodstraněné organické nečistoty 

degradují na látku bohatou na atomární uhlík, který může reagovat s chromem v důsledku 

difuzí ke hranicím zrn, kde nám vzniká karbid chromu a ochuzená povrchová oblast. Toto lze 

demonstrovat na obr.8. 
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 Obr. 8 Ochuzení hranic zrn o chrom, tvorbou karbidů chromu. Uhlík vzniklý 
degradací organických (za nepřístupu kyslíku) nečistot difunduje podél hranic zrn. 
 

Žíháním korozivzdorných ocelí ve vysokém vakuu nebo v ochranných atmosférách s velmi 

nízkým rosným bodem, může dojít k sublimaci chromu z oblasti hranic zrn, jak naznačeno na 

obr.9. 

 

Obr. 9 Ochuzení povrchu o chrom sublimací, během žíhaní v redukční atmosféře. 
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Při tepelném zpracování ve vakuu nebo ochranných atmosférách může dojít ještě k jednomu 

nežádoucí reakci a to když je naopak nedostatečné vakuum nebo příliš vysoký rosný bod 

ochranné atmosféry, je materiál vystaven nadměrné oxidaci, kde nám vznikne tenký oxidický 

film, který není pasivačního charakteru, obr.7. Množství chromu v takto ochuzené povrchové 

vrstvě pod oxidickým filmem je až 3-5 hm.% nižší než zbylý objem. V okolí hranic zrn se 

úbytek chromu může ještě zvýšit.  

5. Úpravy povrchu korozivzdorných ocelí 
 

Významným činitelem, který zvyšuje korozní odolnost korozivzdorných ocelí je jakost 

povrchu. Korozivzdorné oceli musí mít vždy kovově čistý povrch zbavený okují a nečistot. 

Nejčastější druhy povrchových úprav jsou: broušení a leštění. U austenitických chrom-

niklových a chrom-molybdenových korozivzdorných ocelí stačí povrch chemický upravit 

pomocí moření. I zde však platí, že pokud bude povrch leštěn, tak se zvýši jeho korozní 

odolnost,[11]. 

Pozn. u korozivzdorných ocelí, které jsou stabilizované titanem nikdy nedocílíme           

kovově-zrcadlového lesku. 

 

5.1. Mechanické úpravy povrchu 

5.1.1. Pískování 
 

Pískování (otryskávání) je způsob mechanické úpravy kovového povrchu, při kterém se 

tryskací materiál vrhá vysokou rychlostí proti povrchu součástí. Intenzita čištění povrchu při 

otryskávání je závislá na tvaru zrn, druhu otryskávajícího média, na jejich kinetické energii 

(hmotě a dopadové rychlosti), na úhlu dopadu a vzdáleností tryskače a předmětu. Pískování 

se provádí při úpravě povrchu veškerých typů materiálů, ale pro korozivzdorné oceli není 

příliš vhodná. Používá se jen jako pomocná úprava před mořením, kde pomocí tryskaného 

písku se rozruší vrstva okují a to přispívá k zvýšení rychlostí moření.  Při pískování je nutné 

dodržet několik zásad:   

• Písek musí být čistý a zbaven železných příměsí. 

• Velikost písku a tlak vzduchu se musí volit tak, aby nedošlo ke zasekávaní písku do 

povrchu materiálu. 
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• Vyhýbáme se použití tryskacího materiálu jako jsou např. kalené ocelové broky. Proto 

volíme jako tryskací tělesa korozivzdorné broky, kde zamezíme zanesení železa do 

povrchu . 

5.1.2. Broušení a leštění 
 

Broušení a leštění se používá pro zvýšení korozní odolnosti, pro zlepšení vzhledu, snadné 

možnosti čistění a údržby hotového výrobku korozivzdorné  oceli. Technologické postupy při 

broušení a leštění korozivzdorných ocelí musí respektovat vlastnosti těchto ocelí a to vyšší 

pevnost, vyšší koeficient tepelné roztažnosti a zejména sníženou tepelnou vodivost. Proto je 

nutné dodržovat několik zásad: 

• Materiál se musí udržovat co možná nechladnější. 

• Broušení je nutné provádět stále v rovnoběžném směru a při přechodu na další stupeň 

broušení je nutné změnit směr broušení a to o 90°. 

• Brousící zařízení je nutné používat pro korozivzdorné ocele, bez jakékoli stopy železa. 

 

Mechanické leštění se provádí podobně jako u ostatních kovů, je však nutné brát zřetel na 

malou tepelnou vodivost korozivzdorné oceli vedoucí k snadnému místnímu přehřátí, která 

může vyvolat nežádoucímu zbarvení následkem oxidace. Je proto nutné při leštění volit co 

nejmenší tlaky. 

 

Povrch korozivzdorných ocelí lze upravit i kartáčováním, nutná podmínka pro kartáčování je 

že kartáč musí být z korozivzdorné ocele, aby nedošlo zanesení železa do rýh. To by vedlo ke 

snížení korozní odolnosti materiálů, [12]. 

5.2. Chemické úpravy povrchu 

5.2.1. Elektrolytické leštění 
 

Leštěný polotovar je zapojen jako anoda a je ponořen do elektrolytu. Při průchodu proudu 

mezi leštěným polotovarem a katodou z korozivzdorné oceli (viz obr.7a) se za vhodných 

podmínek vytvoří na povrchu polotovaru viskózní film produktů (anodický film), který má 

velmi nízkou elektrickou vodivost. Tloušťka anodického filmu není všude stejná - nejsilnější 

je v místech prohlubní polotovaru a naopak nejslabší nad výstupky (viz obr.7b). Proudová 

hustota je největší v těch místech, kde je tloušťka filmu nejmenší, tam vrstva produktů klade 



 25 

elektrickému proudu nejmenší odpor). Proto se výstupky na polotovaru při správných 

pracovních podmínkách rozpouštějí a povrch kovu se postupně uhlazuje. 

 

 

a) b) 

 

Obr.10 Princip elektrolytického leštění. 

Takto lze leštit i dutiny za pomoci přídavných katod. Konstrukce přídavných katod vyžaduje 

značnou zkušenost konstruktéru.  

 

Elektrolytické leštění má velký význam z hlediska konstantnosti složení a struktury kovu, 

včetně povrchové vrstvy a tím zachování mechanických a chemických vlastností 

korozivzdorných ocelí. Při porovnání elektrolytického leštění s mechanickým broušením a 

leštěním, kde dochází ke změně chemického složení a struktury povrchové vrstvy až do 

hloubky 30µm, se mění vlastnosti zpracovaného materiálu, to se projevuje například sníženou 

korozní odolností, [13]. 

5.2.2. Moření 
 

Je  nejdůležitější chemická úprava povrchu, kde dochází k odstranění korozního produktu 

(okují) z povrchu kovu vlivem působení kyselin. Okuje se vytvářejí při tváření za tepla, při 

tepelném zpracování, svařování (náběhové vrstvy) apod., musí být dokonale odstraněny, má-

li být zaručená dobrá korozní odolnost. 
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Postup moření: 

Čistění povrchu-očistění a odmaštění povrchu od všech nečistot se provádí mytí mýdlem, 

čisticími prostředky nebo rozpouštědly. Tím to dosáhneme odstranění mastnoty (tuků, olejů), 

otisků prstů, fixů různých a  značkovačů. Po čištění následuje důkladný oplach vodou. 

Důležité je k mytí používat nekovových kartáčů, popřípadě použit kartáč z korozivzdorné 

oceli.   

Samotné moření –Jako mořicí médium se nejčastěji používá roztok kyseliny chlorovodíkové, 

sírové, dusičné, fosforečné a fluorovodíkové. Doba působení mořicí lázně jé odlišná, tzn. 

každá skupina korozivzdorných ocelí se moří různě dlouho, ale průměrná doba moření je cca    

10 min, v ojedinělých případech můžeme mořit i 40 min. Jsou li po moření na povrchu 

korozivzdorné oceli patrné neodmořené oblasti oxidů, je doporučeno je odstranit mechanicky, 

než prodlužovat dobu moření.  

Čistění povrchu- povrch po moření musí být důkladně očištěn vodou (nejčastěji tlakovou min. 

12Mpa), kde dojde k odstranění mořidla z těžce dostupných míst. 

 

Dalším častým krokem po moření a čištění je tzv. „pasivace“ . To je obdoba moření, ale při 

pasivaci nedocházím k úbytku povrchové vrstvy jako u procesu moření. Nejběžnějším 

roztokem  pro pasivaci korozivzdorných ocelí je 20%-50% vodní roztok kyseliny dusičné při 

50°C s působením přibližně 30 min. Po dokončení pasivace je nutný oplach v horké čisté 

vodě,[14]. 

 

5.3. Speciální povrchové úpravy 
 

Cíle těchto speciálních povrchových úprav jsou různé, např. estetický vzhled (docílení 

trvalého dekoračního účinku),  nabýt dočasnou povrchovou ochranu během transportu 

(polymerní fólie), manipulace s leštěným povrchem korozivzdorného materiálu a docílení 

samomazné vrstvy. 
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5.3.1. Profilování povrchu 
 

K získání více atraktivního vzhledu lze přispět tzv. barvením korozivzdorné oceli. 

Chemickým procesem moření v solných lázních nebo v kyselinách. K tomu to účelu se nejvíc 

používá austenitická korozivzdorná ocel, ale není vyloučeno barvení feritických 

korozivzdorných ocelí, pouze barvy vzniklé jsou méně výrazné a odolnost vůči korozi  je 

nižší. Také žíháním korozivzdorné ocelí na vzduchu vznikají náběhová zabarvení a lze získat 

barvu  od žluté přes modrou,červenou až k fialové, obr.11. Od tohoto způsobu se upouští 

neboť vede ke snížení korozní odolnosti povrchu. Další možnost nabytí jiných barev povrchu 

je ponoření do silně oxidujících  solných lázní a tavenin, výsledkem je hnědá, černá a nazlátlá 

barva. Nejdůležitějším kriteriem vzniku požadované barvy je čas setrvání v mořící lázni, 

který se pohybuje od 6 do12 min. Takto vytvořený barevný povrch se dále vytvrzuje 

v kyselině fosforečné pro dosažení optimálních mechanických vlastností povrchu 

korozivzdorných ocelí. 

 

Obr. 11 Příklady barvení korozivzdorné ocelí. 

 

Použití techniky barvení + modelování ( leptání, frézování, lisování) a  speciálních metod 

broušení i leštění lze také docílit efektního vzhledu.  Je ale nutno dodat, že se jedná o zásah 

do povrchu korozivzdorné ocele. Jedná se o plastickou deformaci povrchových vrstev kde se 

poškodí dokonalý hladký povrch korozivzdorné oceli a tedy dochází ke snížení korozní 

odolnosti obzvlášť u těchto typů povrchových úprav, obr. 12,13, [15]. 
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Obr.12 Příklady obarvené + modelované korozivzdorné oceli. 

 

Obr.13 Příklady speciálního broušení a leštění. 
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6. Experimentální část 
 

Cílem experimentů bylo zjistit korozní odolnost korozivzdorných ocelí při mechanickém 

poškození jejich povrchu za různých podmínek. K tomuto účelu byly použity dva typy 

korozních zkoušek: Otisková zkouška a Kapková zkouška.  

 

Princip Otiskové zkoušky: Princip spočívá v nanesení tří nasákavých vrstev (např. filtračního 

papíru) nasycených zkušebním roztokem na povrch plechu. Zkušební roztok ovlivňuje 

agresivitu prostředí a umožňuje nám detekci železných iontů Fe2+ a Fe3+. 

 

V případě Otiskové zkoušky se jednalo o zkoušky korozní odolnosti ocelí s různým stavem 

povrchu : 

 

1) Vzorek byl bez předchozí ochrany povrchu (polymerní fólie). Zde byly použity dva 

vzorky korozivzdorných ocelí: feritická korozivzdorná ocel a austenitická 

korozivzdorná ocel, tab. 2. 

 

2) Vzorek měl do doby zkoumání ochranu povrchu. Byl použit pouze vzorek 

austenitické korozivzdorné oceli. 

 

Princip Kapkové zkoušky spočívá v nanesení roztoku na předem ohraničenou oblast (pomocí 

voskové pastely), kde jsem si předem upravil povrch podle typu požadovaného porušení, 

tab.5., kde opět dochází k detekci železných iontů Fe2+ a Fe3+.  Vzorek byl z austenitické 

korozivzdorné ocele s povrchovou ochranou (polymerní fólie). 

 

Složení zkušebního roztoku:  
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Tab.2  Chemické složení zkušebních plechů KO ocelí. 
Ocel 

Označení 
Struktura 

%hm. 
Fe Cr Ni Mo Si Mn 

A Austenit  70 19 7.7 0.47 0.50 2.31 
F Ferit    84 16 - - 0.33 - 

Pozn. v není uvedeno hm.% uhlíku z důvodu orientačního ověření obsahu hlavních legur. 

6.1. Popis experimentu – Otisková zkouška 
 

Každý zkušební plech jsem rozdělil na 4 hlavní pole, kde každé hlavní pole bylo dále 

rozděleno na dvě části, kde jsem vytvořil rastry obr. 14,15. Jednotlivé rastry simulovaly 

mechanické poškození  povrchu korozivzdorné oceli a to uhlíkovou ocelí (hřebík) a 

nástrojovou ocelí (důlčík). Na každém hlavním poli byly přiloženy 3 vrstvy nasákavého 

filtračního papíru. Doba působení roztoku ve filtračním papíru na povrch plechů byla 15min. 

 

 

Obr. 14  Rastr Austenitické korozivzdorné oceli. 
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Obr. 15  Rastr Feritické korozivzdorné oceli. 

 

 

Obr. 16 Výsledek / Aktivní indikace Otiskové zkoušky na hlavních polích A1 (vlevo nahoře), 
A2 (vpravo nahoře), A3 (vlevo dole). 
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Poškození povrchu KO oceli bylo rozděleno do několika časových etap (ihned, po dvou 

dnech a po deseti dnech) a úprav povrchu pasivačním činidlem 3HNO . Byl tím modelován 

různý způsob pasivace poškozeného místa, tj. volně na vzduchu nebo silnějším pasivačním 

prostředkem, kyselinou dusičnou koncentrovanou. 

6.1.1. Výsledek experimentu – Otisková zkouška 
 
Tab. 3  Výsledky experimentu 

Stav povrchu oceli v daném poli 
Části hlavních 

polí 
[počet bodů na dm2] 

3. filtrační pap. 1.filtrační pap. 

A1 - ihned bez pasivace 
Nástrojová 28 52 
Uhlíková 10 10 

A2 – po 10 dnech na vzduchu 
Nástrojová 5 6 
Uhlíková 11 17 

A3 – ihned / po pasivaci v HNO3   
Nástrojová 19 23 
Uhlíková 8 17 

A4 – po dvou dnech na vzduchu 
Nástrojová 21 38 
Uhlíková 16 23 

F1- ihned bez pasivace 
Nástrojová 104 544 
Uhlíková 84 480 

F2 - po 10 dnech na vzduchu 
Nástrojová 56 64 
Uhlíková 64 88 

F3 - ihned / po pasivaci v HNO3 
Nástrojová 132 308 
Uhlíková 68 108 

F4 - po dvou dnech na vzduchu 
Nástrojová 124 156 
Uhlíková 92 188 

 

V místech povrchu kde je snížená korozní odolnost (oblast ochuzená o chrom,  mechanické 

poškození apod.) došlo ke vzniku modrých skvrn, tab.3. Indikace která se projevila na  1. 

vrstvě (styk přímo s povrchem samotného vzorku) detekuje sklon k povrchovému rezivění a 

to již ve vlhké atmosféře. Vznik indikací v 3. vrstvě nám říká, že materiál je náchylný 

k bodové korozi. 

 

Feritická korozivzdorná ocel 

Z experimentu je patrné, že největší náchylnost k plošné a lokální bodové korozi má feritická 

korozivzdorná ocel (F1), která byla poškozená v den zkoušení nástrojovou ocelí bez pasivace. 

Jako nejlepší ze zkoumání dopadl vzorek (F2), kde reakce kovu s roztokem nastala až po 

deseti dnech od porušení povrchu uhlíkovou ocelí, díky dostatečnému času pro samovolnou 

pasivaci, obr.17. 
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Obr. 17  Filtrační papíry: hl. pole F1 (vlevo) – ihned bez pasivace a  hl. pole F2 (vpravo) – 
po deseti dnech. 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Austenitická korozivzdorná ocel 

 

Obr. 18 Filtrační papíry: hl. pole F3 (vlevo) – ihned / po pasivaci a hl. pole F4 (vpravo) – po 
dvou dnech.                           
 

Obecně lze říci, že austenitická korozivzdorná ocel má lepší schopnost odolávat 

„zkušebnímu“ koroznímu prostředí a také má větší schopnost odolávat  bodové korozi. 
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Důkazem je počet bodu na 1 dm2, který je až o několik stovek nižší, než u feritické 

korozivzdorné ocele. Nejlepších výsledků dosáhl vzorek (A2), kde došlo k mechanickému 

porušení uhlíkovou ocelí po 10 dnech pasivace na vzduchu. Nejhorší korozní odolnost má 

vzorek (A1), kde došlo k působní roztoku okamžitě po poškození povrchu vzorku, obr.19. 

   

Obr. 19 Filtrační papíry: hl. pole A1 (vlevo) – ihned bez pasivace a hl. pole A2 (vpravo) – po   
deseti dnech. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.20 Filtrační papíry: hl. pole A3 (vlevo) – ihned / po pasivaci a hl. pole A4 (vpravo) – po 
dvou dnech.                           
 

Otisková zkouška odolnosti povrchu austenitické korozivzdorné oceli, která měla do doby 

vlastního zkoumání ochrannou fólii, obr.21. 
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Obr. 21 Výchozí stav austenitické korozivzdorné oceli s polymerní fólii (vlevo) a po sejmutí 
polymerní fólie (vpravo). 
 

Princip zkoušky je totožný s předchozím případem, ale s tou výjimkou, že reakce roztoku 

s povrchem kovu byla bez předchozího porušení. Vzorek byl opět rozdělen na dvě  části. 

V první části byl ponechán v původním stavu (po sejmutí ochranné fólie) a v druhé byl mořen 

pomocí kyseliny dusičné HNO3 (1:5). 

 

Výsledky Otiskové zkoušky (austenitická korozivzdorná ocel s ochranou fólii). 

 

Tab. 4 Výsledky otiskové zkoušky Austenitická KO ocel s ochrannou fólii. 

Vzorek Stav povrchu 
[počet bodů na dm2] 

3. filtrační papír 1. filtrační papír 
Austenitická 

korozivzdorná ocel 
po 

sejmutí ochranné 
polymerní fólie 

Původní 27 29 

Mořený 11 15 

 

Pomocí tohoto experimentu jsem zjistil, že austenitická KO ocel  nabývá lepší korozní 

odolnosti vůči agresivnímu prostředí až po jejím mořením, tab.4. 
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Obr. 22  Filtrační papíry: hl. pole P (vlevo) - původní povrch a hl. pole C (vpravo) – po 
moření. 

6.2. Popis experimentu - Kapková zkouška 
 
Dalším typem  zkoumání odolnosti povrchu KO ocelí je tzv. Kapková zkouška. Princip 

spočívá v nanesení roztoku po dobu 5min (totožný roztok jako u předchozích experimentů) na 

ohraničenou oblast na zkušebním vzorku (vosková pastelka) a sledování reakce roztoku 

s povrchem KO, který si můžeme předem upravit podle typu požadovaného porušení 

povrchu, tab.5. 

6.2.1. Výsledky experimentu – Kapková zkouška 
Tab. 5 Výsledky Kapkové zkoušky. 

Vzorek Stav povrchu 
Těsně po nanesení 

roztoku 
Po 5 min působení 

Austenitická 
korozivzdorná ocel 

po 
sejmutí ochranné 
polymerní fólie 

Původní povrch Bez indikace Vznik jedné skvrny 
Mořen HNO3 (1:5) Bez indikace Bez indikace 

Poškození 
uhlíkovou ocelí 

Vznik více skvrn 
Identické s výchozím 

stavem 
Poškození 

nástrojovou ocelí 
č.1 

Bez indikace Vznik více skvrn 

Poškození 
nástrojovou ocelí 

č.2 
Vznik jedné skvrny Vznik druhé skvrny 

Mořen HCl (6%) Bez indikace Vznik více skvrn 
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Obr. 23 Výchozí stav austenitické korozivzdorné oceli před Kapkovou zkouškou. 

 

Obr._ Výchozí stav před Kapkovou zkouškou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Kapka 1 a 2 těsně po nanesení roztoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Kapka 1 po 5min působení- Původní povrch a  Kapka 2 po 5min působení- Mořen 

HNO3 (1:5) 
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Obr.26 Kapka 3 a 4 těsně po nanesení roztoku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Kapka 3 po 5min působení -  Poškození uhlíkovou ocelí a Kapka 4 po 5min působení- 

Poškození nástrojovou ocelí č.1. 
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Obr. 28 Kapka 5 a 6 těsně po nanesení roztoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.29 Kapka 5 po 5min působení - Poškození nástrojovou ocelí č.2 a  Kapka 6 po 5min 

působení – Mořeno v HCl (6%). 

 

Výsledek experimentu nám říká, že nejlepší korozní odolnost má vzorek (kapka) s č. 2 

obr.25, kde se jedná o povrch mořený HNO3 (1:5) ,po 5minutovém působení nedošlo ke 

vzniku indikace. Naopak nejhorší korozní odolnost schopnost má vzorek č. 6, obr.29, kde se 

jedná o povrch mořený HCl (6%), po 5minutovém působení vznikly modré skvrny, které nám 

indikují místa napadení.  
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7. Závěry 
 

1. Korozivzdorné oceli se brání korozi díky vysokému obsahu chromu a jiných 

legujících prvků (Ni, Mo, Ti, Nb, apod.).  

2. Na povrchu korozivzdorných ocelí vzniká oxidický film (oxid chromu) tzv. 

Pasivační vrstva, která brání koroznímu napadení. 

3. Zhoršený stav povrchu se projeví vznikem povrchové nebo lokalizované koroze. 

4. Pro zkoumání stavu povrchu korozivzdorných ocelí jsem použil dvě metody: 

Otisková zkouška a Kapková zkouška. Obě metody jsou vhodné pro testování 

korozní odolnosti různých  stavů povrchu. 

5. Z experimentů  vyplynulo, že: 

a) Otisková zkouška: 

• Nejvyšší korozní odolnost vykazuje austenitická korozivzdorná ocel, která 

byla mechanickém porušení povrchu ponechána 10 dní na vzduchu, kde došlo 

nejlepší samovolné pasivaci. 

• Ve srovnání s austenitickou ocelí vykazuje nižší korozní odolnost ocel 

feritická.  

• Po řízené pasivaci HNO3   (konc.) se korozní odolnost u obou typů ocelí 

zvýšila. 

• Feritická korozivzdorná ocel je po porušení povrchu více náchylná než-li 

austenitická korozivzdorná ocel. 

b) Kapková zkouška: 

• K čištění povrchu korozivzdorných ocelí není vhodná  HCl, ale HNO3  (konc.).  

• Austenitická korozivzdorná ocel je náchylnější při porušení povrchu uhlíkovou 

ocelí než nástrojovou ocelí. 
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