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Abstrakt 

Tato práce se zabývá studiem změny struktury a chemického složení okují 

korozivzdorných ocelí AISI 304, AISI 316, AISI 420 a AISI 430 v závislosti na podmínkách 

moření v redukční tavenině. Uvedené oceli jsou v rozdílných stavech analyzovány za pomocí 

SEM a rtg difrakce. Předložená práce zahrnuje vyhodnocování mikrostruktury použitých 

materiálu, měření tlouštěk okujových vrstev a hmotnostních úbytků v průběhu moření. Pro 

detailnější popis mořících procesů byly provedeny také analýzy čistého železa, niklu a titanu. 

Dosažené výsledky jsou shrnuty v závěrečných kapitolách. Moření korozivzdorných ocelí v 

redukční tavenině je velmi dobrá metoda odstraňování okují. 

Klíčová slova: nerezová ocel, okuje, moření, redukční tavenina, SEM 

 

Abstract 

This work deals with the study of structure and chemical composition changes of scales of 

stainless steels AISI 304, AISI 316, AISI 420 and AISI 430, depending on the conditions of 

pickling in a reducing melt. These steels are analyzed using SEM and X-ray diffraction in 

various stages. The presented study includes evaluation of the used material microstructure, 

scales layers thickness measurements and weight changes during the pickling process. For a 

more detailed description of the pickling processes the analysis of pure iron, nickel and 

titanium were done. The results are summarized in the closing chapters. Pickling of stainless 

steels in reducing melt is a very good method of descaling. 

Keywords: stainless steel, scales, pickling, reducing melt, SEM  
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1 Úvod 

Lidstvo využívá kovy jako jedny z nejdůležitějších konstrukčních materiálů již od 

pradávna. Celosvětová produkce veškeré oceli se v roce 2010 zvýšila o 15 procent na 

rekordních 1,414 miliardy tun. Výroba oceli v Číně, která je největším světovým 

producentem i spotřebitelem tohoto kovu, loni vzrostla o devět procent na 626,7 milionu tun. 

Globální produkce nerezové oceli dosáhla v roce 2010 nového rekordu 30,7 milionu tun [1]. 

Spolu se vzrůstajícím uplatněním těchto materiálů, vzrůstají také požadavky na jejich užitné 

vlastnosti.  

Moření kovů patří mezi velmi důležité postupy povrchové úpravy kovů, které podmiňují 

jejich konečný vzhled a kvalitativní vlastnosti. Tisíce tun tažené, válcované i kované oceli 

vyžadují chemickou úpravu zaokujeného povrchu, odstranění různých nečistot a mezioperační 

úpravu, nezbytnou pro konečné zpracování kovového výrobku. 

Moření korozivzdorných ocelí je velmi složitý proces, který je technologicky a 

ekonomicky náročný. Přestože je moření důležitým krokem ve výrobě ocelí, nevěnuje se mu 

v průmyslu ani výzkumu odpovídající pozornost. Cílem této práce je posoudit změnu 

chemického složení a struktury okujových vrstev vybraných korozivzdorných ocelí 

v závislosti na podmínkách moření v redukční tavenině.  

V první části se předložená práce zabývá popisem vzniku okujových vrstev a jejich 

strukturou. V druhé části se zmiňuje o možnostech jejich odstranění, uvádí základní postupy 

odstraňování okujových vrstev a podrobně popisuje moření ocelí v redukční tavenině. V další 

části se zmiňuje o možnostech zkoumání okujových vrstev. V praktické části popisuje 

zkoumaný materiál, uvádí jeho chemické složení, přípravu vzorků pro pozorování, 

posuzované stavy a jejich označení. Dále je uvedena analýza provedená za pomocí 

řádkovacího elektronového mikroskopu na VŠB-TU Ostrava a RTG-difrakce na Ústavu 

anorganické chemie Akademie věd v Praze. V závěru je shrnuta celá práce a její výsledky.  
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2 Vznik okujové vrstvy 

Vznik okují je zapříčiněn korozí kovů, která způsobuje pozvolný rozklad kovových 

materiálů vlivem jejich chemické nebo elektrochemické interakce s okolním prostředím. 

Jedná se o heterogenní děj probíhající na rozhraní kov-okolní prostředí, kde kov reaguje 

s kapalným nebo plynným prostředím. Koroze je proces samovolný, vyskytující se všude 

kolem nás. 

Následující kapitola má za cíl popsat mechanismus a podmínky vzniku okují.  

2.1 Termodynamické podmínky vzniku okují 

Většina kovů je v atmosférickém vzduchu termodynamicky nestálá již při teplotě okolí. 

Vlivem vnějších podmínek kovy samovolně přechází do stabilnějších oxidických forem jako 

produktů následující reakce: 

kov + oxidující složka prostředí = produkt reakce  

při současné změně Gibbsovy energie systému. 

Změna Gibbsovy energie ∆G je charakteristickou veličinou určující reakční schopnost 

reaktantů, resp. termodynamickou stálost produktů příslušné korozní reakce. Čím je hodnota 

změny Gibbsovy energie zápornější, tím větší je reakční schopnost reaktantů (v našem 

případě výchozího kovu) resp. termodynamická stálost produktů (oxidů) [2]. Dle vztahu:  

 

(1) 

 

je změna Gibbsovy energie závislá na teplotě T a rovnovážné reakční konstantě Kp. 

Teplotní závislost změn volných entalpií vybraných příslušných oxidačních reakcí znázorňuje 

obr. 2.1.  
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Obr. 2.1 Změna volné entalpie při vzniku oxidů vybraných prvků [2].  

2.1.1 Mechanismus vzniku okují 

Dle mechanismu můžeme rozlišit korozi elektrochemickou, která je charakterizována 

stykem materiálu s elektricky vodivým prostředím, kde jsou způsobené změny zapříčiněny 

přenosem elektrického náboje, a chemickou, která se vyznačuje pouze chemickou reakcí 

materiálu s prostředím. Dle prostředí rozlišujeme korozi v kapalném, plynném prostředí, 

v půdě, atd. Vznik okují je zapříčiněn převážně korozí v plynném prostředí při vysokých 

teplotách zpracování [2]. 

Kovy při kontaktu se vzdušným kyslíkem a jinými oxidačními činidly na povrchu vytvářejí 

oxidické vrstvy. Jak znázorňuje obr. 2.2 prvním stádiem vzájemného působení kovu a 
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korozního prostředí je adsorpce reagující složky prostředí (O2, H2O, CO2, SO2 a Cl2) 

povrchem kovu. Většinou tu jde o chemisorpci atomů kyslíku na povrch kovu podle rovnice: 

 

(2) 

 

kde Me je obecně kov. 

 

Obr. 2.2 Mechanismus oxidace kovu [3]. 

 

Chemisorbovaná vrstva na povrchu kovu rychle přechází do stavu oxidické vrstvy jako 

důsledek chemické reakce. Chemisorbované oxidační činidlo přeměňuje povrchovou vrstvu 
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kovu v oxid rychlostí určenou aktivační energií reakce a podmínkami reakčního prostředí 

(tepla, koncentrace, proudění vzduchu atd.) [2]. 

Tyto oxidické vrstvy mohou být rozděleny na tenké, okem neviditelné (síla vrstvy do 

40 µm), střední, viditelná změna barvy povrchu (síla do 500 µm), a silné, viditelné (síla větší 

než 500 µm). Okuje jsou oxidické vrstvy velké tloušťky. Mechanismus vzniku oxidických 

vrstev se nemění až do okamžiku vytvoření souvislé oxidické vrstvy, která obklopuje celý 

povrch kovu. Poté dochází k adsorpci a chemisorpci oxidického činidla na povrch oxidů a 

jeho difúzi mřížkou oxidů. Takovéto vrstvy zabraňují přímé reakci kovu s vnějším prostředím 

a zpomalují korozní proces. Pokud při reakci mezi kovem a okolním prostředím dochází ke 

vzniku několika stabilních sloučenin, tak sloučenina s nejvyšší koncentrací kovu je nejblíže 

povrchu kovu a naopak sloučenina nejchudší na kov je nejblíže okolnímu prostředí. Často 

každá sloučenina vytváří samostatnou vrstvu.  

2.1.2 Kinetika vzniku okují 

Kinetika vzniku okují je značně závislá na okolních podmínkách. Mezi nejdůležitější 

faktory patří okolní teplota, složení atmosféry, čistota povrchu, cirkulace atmosféry, aj. Čím je 

teplota vyšší, tím probíhají oxidační reakce rychleji. Vliv teploty na rychlost oxidace popisuje 

Arrheniova rovnice: 

 

(3) 

 

 

kde k je teplotní konstanta koeficientu difúze,  

 EA je Arrheniova aktivační energie,  

 A je frekvenční faktor. 

 

Rychlost vzniku okují může být určena změnou pozorované veličiny za určitý čas. 

Většinou se hodnotí hloubka korozního porušení, síla oxidické vrstvy, změna hmotnosti kovu, 

objem plynu reagujícího s kovem, atd. Pokud oxidické vrstvy nejsou souvislé, tak nebrání 

další oxidaci kovu a proto je možné sílu vrstvy vyjádřit přímkovým zákonem růstu vrstvy na 

čase. Tento zákon vyhovuje převážně při popisu vysokoteplotního ohřevu a při oxidaci na 

vzduchu: 
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(4) 

 

kde h je síla oxidické vrstvy,  

  k1 je konstanta 

 t je doba. 

Při popisu růstu tenkých vrstev při nízkých teplotách a v prvních fázích oxidace při 

vysokých teplotách se více využívá logaritmický zákon: 

 

(5) 

 

Popis vzniku silných oxidických vrstev – okují při vysokoteplotní oxidaci, kde dochází 

k difuznímu přemisťování reaktantů na značnou vzdálenost, zajišťuje zákon parabolický: 

 

(6) 

 

  



 

 

9 

3 Struktura okujové vrstvy 

Při snaze odstranit nežádoucí okuvojou vrstvu z povrchu zpracovaného materiálu je 

důležité detailně poznat chemické složení a strukturu odstraňované okujové vrstvy. 

Následující kapitola popisuje možnou strukturu okujové vrstvy železa a korozivzdorných 

ocelí a vliv legujících prvků. 

3.1 Struktura okujové vrstvy železa 

 

Obr. 3.1 Rovnovážný diagram Fe – O2 [3]. 

Železo při teplotách nad 520 K za normálního tlaku okolní atmosféry často oxiduje podle 

parabolického zákona růstu oxidické vrstvy a tvoří tři stabilní oxidy. Oxid železnatý – wüstit 

(FeO), oxid železnato-železitý – magnetit (Fe3O4) a oxid železitý – hematit (Fe2O3). Jak 
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ukazuje obr. 3.1, wüstit je termodynamicky stálý až při teplotě vyšší než 840 K. Při pomalém 

ochlazování se rozkládá na železo a magnetit, který je stabilní pouze za nízkých teplot. 

Hematit je stabilní až do teploty 1650 K, nad kterou se rozpadá za vzniku kyslíku a magnetitu. 

Relativní tloušťka vrstvy jednotlivých oxidů je funkcí času a teploty a je přibližně konstantní. 

Wüstit tvoří 95 %, magnetit 4 % a hematit 1 % celkové síly vrstvy [2]. Hmotnostní podíl 

jednotlivých oxidů při různých teplotách zobrazuje tabulka 3.1 

 

Tabulka 3.1 Podíl oxidů železa (hmot. %) v závislosti na teplotě [2]. 

Teplota/ 
typ oxidu 

700°C 800°C 900°C 950°C 

Fe2O3 1,00 0,75 0,96 0,78 

Fe3O4 5,00 4,10 4,30 4,40 

FeO zbytek 

 

Dle teploty ohřevu můžou být okuje tvořeny vrstevnatými oxidy v pořadí kov – wüstit – 

magnetit – hematit, nebo jen kov - wüstit – magnetit. Při dostatečně pomalém ochlazení 

materiálu se ale setkáváme s odlišnou strukturou okují, kdy se wüstit zcela rozpadne na 

magnetit a železo.  

3.2 Struktura okujové vrstvy korozivzdorných ocelí 

Dle chemického složení a charakteru oxidických vrstev můžeme legované oceli rozdělit do 

dvou skupin: 

1) oceli s prvky s nižší afinitou ke kyslíku než železo obsahují převážně nikl, kobalt a 

molybden, 

2) oceli s prvky s vyšší afinitou než železo. Takovými prvky jsou chrom, křemík, mangan, 

hliník, aj. 

 

Jak znázorňuje obrázek 3.2, může u dvousložkového systému nastat mnoho situací 

vytvoření oxidů. Může oxidovat jedna složka, popřípadě některá ze složek neoxiduje vůbec. 

Může nastat vnitřní oxidace nebo obohacení povrchu slitiny některou ze složek. V případě 

oxidace obou složek rozhoduje o charakteru a morfologii jednotlivých vrstev afinita složek 

k prostředí a jejich vzájemná rozpustnost ve tvořících se fázích blízkých stechiometrickým 

sloučeninám. 
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Obr. 3.2 Modely oxidace slitin tvořené dvěma složkami [3]. 

3.2.1 Vliv legujících prvků 

Nejdůležitější slitinový prvek korozivzdorných ocelí pro tvorbu okují je chrom. Při vyšším 

zastoupení než 13 % tvoří na povrchu oxid Cr2O3, který obvykle nebývá chemicky čistý a 

obsahuje menší množství železa, hořčíku nebo niklu. Tvorbu Cr2O3 doprovází ochuzení 

materiálu o chrom na rozhraní kov – oxid. Při nízkém obsahu chromu může vznikat spinelový 

oxid FeO2-xCrxO4 (0 < x < 2), který může být zapsán jako FeCr2O4. Při vyšších teplotách se 

může mezi spinelem a Fe3O4 tvořit wüstit. Při dostatečném množství chromu v kovu je tvorba 

jednotlivých vrstev potlačena. Obrázek 3.3 znázorňuje možné oxidy ve slitinách Fe-Cr. 

Tvorba těchto vrstev závisí na konkrétním chemickém složení a okolních podmínkách 

zpracování oceli [2]. 
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Obr. 3.3 Schematické znázornění možných oxidických vrstev ve slitině Fe – Cr [3].  

 

I přes nižší afinitu ke kyslíku je vliv niklu na odolnost proti oxidaci výrazný. Nikl 

rozpuštěný v Cr2O3 snižuje rychlost difúze kationtů a zpomaluje tak přeměnu Cr2O3 na spinel 

+ Fe2O3. Dále pozitivně působí na chemické složení, přilnavost a mechanické vlastnosti 

vrstev. Snižuje rozdíly v tepelné roztažnosti mezi slitinou a oxidy, z čehož vyplývá, že se 

snižuje napětí mezi základním materiálem a oxidickými vrstvami během změny teplot. Ve 

slitinách Fe-Ni-Cr se kromě oxidů železa a chromu dále vyskytují NiO a spinely NiFe2O4 a 

NiCr2O4. 

Mezi další prvky zlepšující odolnost proti oxidaci patří křemík, který napomáhá vytvoření 

Cr2O3 na povrchu oceli. Vlivem tvorby malých oxidických částic bohatých na křemík ve 

vrstvě Cr2O3, pomáhá této vrstvě uchytit se na povrchu základního materiálu. Dále tvoří 

tenkou vrstvičku oxidu křemičitého mezi Cr2O3 a slitinou, čímž zpomaluje proces difúze 

iontů chromu na povrch. Další prvky zpomalující oxidaci železa jsou hliník, titan, měď, aj.  
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4 Principy odstranění okujové vrstvy 

 Cílem odstranění okujové vrstvy je zajistit čistý a hladký povrch před dalšími 

technologickými pochody.  Pro volbu konkrétních postupů je určující řada materiálových a 

technologických vlivů jako: jakost oceli, parametry drátu, technologické vybavení, výrobní 

proces, atd. Obecně můžeme postupy odstraňování okují rozdělit na mechanické a chemické. 

4.1 Mechanické odokujování 

Mechanické odstraňování okují je provozně i ekonomicky podstatně méně náročné, ale 

není příliš vhodné pro zpracování drátů vyšších jakostí. Využívá se převážně u válcovaného 

drátu a je založeno z pravidla na tryskání, ohýbání na kladkách (lamače okují), kartáčování, 

případně vodní ostřik atd. [4]. 

Postupy tryskání zajišťují velmi dobrou čistotu povrchu. Jsou vhodné pro všechny jakosti 

ocelí. Jsou ekonomicky více náročné než ohýbání na kladkách a způsobují vyšší prašnost a 

hlučnost na pracovišti. Jako abrazivo se nejčastěji používá sekaný ocelový drát nebo litinová 

drť. 

Postupy odokujování ohýbáním na kladkách jsou založeny na velké křehkosti a zároveň 

malé tažnosti okují, kdy na vnějším okraji kladky vzniká tahové napětí a na vnitřním okraji 

tlakové napětí [4]. Nejpoužívanějším způsobem lámání okují je ohýbání drátu ve dvou 

rovinách s následným kartáčováním, popřípadě čištěním tlakovou vodou nebo tryskáním. 

Drsnost povrchu po mechanickém odokujování je vždy vyšší než u chemických postupů [5]. 

4.2 Chemické odokujování 

Chemické postupy odokujování jsou mnohem náročnější na energii, prostor, ekologii, 

řízení a kontrolu procesů. Rozpouštění nežádoucích okují z povrchu kovových výrobků a 

polotovarů se nazývá moření. Při moření dochází k reakci oxidů s kapalinou obsahující 

aktivní sloučeniny. Jedná se o chemický proces spočívající v transportu aktivní látky k místu 

heterogenní reakce a zpětném transportu odpadních produktů. Nejvýznamnější metody 

moření jsou moření v kyselinách a v taveninách [2].  

4.2.1 Základní pojmy moření 

Moření je povrchová úprava kovů sloužící k odstranění nečistot, jako jsou skvrny, 

anorganické nečistoty, prach nebo okuje z železných kovů, hliníkových a měděných slitin. [6] 

Jedná se o pochod, který okuje chemicky převádí do stavu snadno odstranitelného a přitom je 
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částečně nebo úplně odstraní. Využívá chemického, mechanického a tepelného působení 

kapaliny. Při popisu pochodu a jeho kinetiky používáme dobu moření tM, která reprezentuje 

optimální dobu potřebnou právě k odstranění okujové vrstvy [2]. Pokud je kov vystaven 

mořícímu médiu déle než po mořící dobu tM, dochází k jeho přemoření. To má za následek 

rozpouštění základního kovu, drsný povrch a potenciální ekonomickou ztrátu. Proto je snaha 

se optimální době moření tM co nejvíce přiblížit. K přemoření často dochází při použití 

kyseliny sírové (H2SO4) a směsných kyselin. Naopak k němu nedochází při moření v kyselině 

fosforečné (H3PO4) a v alkalických taveninách. Po ukončení moření se vyhodnocuje ztráta 

mořením, resp. hmotnostní úbytek vzniklý reakcí oxidů s mořícím médiem, resp. v případě 

přemoření, kovu s mořícím médiem. 

4.2.2 Moření v anorganických kyselinách 

Klasickým postupem pro odstraňování okují je především moření v kyselinách. K moření 

se používá jak kyselina chlorovodíková (HCl), tak kyselina sírová (H2SO4). Použití HCl je 

upřednostňováno zejména v automatizovaných linkách pro moření svitků drátů s regenerací 

odpadů v uzavřeném technologickém cyklu a v technologiích kontinuálních povrchových 

úprav, s návazností na tepelné zpracování a případné pokovování drátu. Hlavní předností 

moření proti mechanickým úpravám je čistý povrch drátu bez zbytků okují. Nevýhody jsou 

dány v prvé řadě náročností řízení celého procesu a ekologickými aspekty, tj. nutností 

likvidace odpadních kyselin a velkého množství oplachových vod. Dalším nezanedbatelným 

faktorem je rovněž prostorová náročnost a časová náročnost zařízení pro chemické procesy, 

zvláště u průběžných technologií [7]. 

Pro rozpuštění okují v kyselinách je rozhodující aktivita vodíkových iontů. Proces 

rozpouštění lze popsat následující rovnicí: 

 

(7) 

 

kde x i y mohou nabývat kladné hodnoty včetně nuly. 

 

Jak bylo výše popsáno, okujová vrstva může být tvořena mnoha odlišnými vrstvami oxidů. 

Tyto vrstvy jsou chemicky i mechanicky nehomogenní. Jejich přechod nemusí být exaktní. 

Obsahují zpravidla mnoho pórů, bublin, prasklin, mřížkových poruch, atd. Nabývají 

rozdílných tlouštěk. Tyto parametry významně ovlivňují jejich celistvost, chemickou a 

mechanickou stálost a s tím související dobu moření [8]. 



 

 

15 

Následující chemické rovnice znázorňují mechanismus, podle kterého dochází 

k rozpouštění okujové vrstvy. Tyto reakce mají odlišná místa působení i reakční rychlosti. 

Některé mají povahu elektrochemickou, jiné chemickou. Jedná se o velmi komplikovaný 

pochod a výsledné rozpuštění okují je součtem jednotlivých dílčích procesů [2]. 

 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

 

Obecný mechanismus moření v anorganických kyselinách spočívá v disociaci molekuly 

kyseliny na kationty H+ a základní ionty (Cl-, SO2
-4, H2PO-4, atd.). Kationty H+ se dostávají do 

styku s okujemi a začínají je rozpouštět. Rozpouštění okují kyselinami probíhá dále dvěma 

možnými způsoby: 

1) H+ ionty rozpouštějí okuje po celé ploše a postupují rovnoměrně všemi oxidickými 

vrstvami k povrchu kovu. 

2) H+ ionty pronikají do poruch okujových vrstev a vytváří elektrochemické mikročlánky 

mezi jednotlivými oxidy a makročlánky mezi základním materiálem a okujemi, viz 

obr. 4.1. 

Uvedeným chemickým způsobům dále napomáhá mechanické rozrušování okují vlivem 

unikajícího vodíku, který vzniká při reakci kationtu H+ s kovem. 
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Makro a mikročlánky vznikající mezi okujemi a základním kovem

 

 

a základním kovem [2]. 
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5 Moření v alkalických taveninách 

Legované oceli jsou velice odolné vůči koroznímu prostředí. Pro jejich moření není 

vhodné používat jednotlivé kyseliny. Pro účinné moření je zapotřebí použít směsi 

anorganických kyseliny o vysokých koncentracích. Zároveň musí celý proces probíhat při 

vysoké teplotě. Tyto extrémní podmínky mají celou řadu nevýhod [2]:  

1) Technologické zařízení moříren musí být vyrobeno z velmi odolného materiálu. 

2) Vlivem vysoce agresivních roztoků kyselin dochází k napadání základního materiálu 

bodovou a mezikrystalovou korozí, čímž se výrazně zhoršuje kvalita povrchu mořeného 

materiálu. Dochází ke zvýšeným ztrátám základního materiálu. 

3) Kyseliny se intenzivně vypařují, čímž dochází ke zhoršení pracovního a životního 

prostředí. Je nutno vynaložit nemalé výdaje na dodržení předepsaných hygienických 

norem. 

4) Doby moření legovaných ocelí jsou dlouhé. 

5) Není možné kvalitně omořit tvarově složitý materiál.  

Alternativou, která řeší výše zmíněné problémy, je moření v alkalických taveninách. 

Základem takovýchto mořících lázní je hydroxid sodný, oxidační nebo redukční činidlo a 

přísady na urychlení moření, snížení viskozity taveniny nebo snížení bodu tání taveniny.  

Výsledný omořený materiál v alkalických taveninách má tmavý povrch, obsahující zbytky 

okují, které většinou nelze odstranit pouze následným vodním oplachem. Proto je nutné 

materiál domořit v kyselině, popřípadě směsi kyselin. Díky dostatečnému rozrušení okují 

mořením v tavenině bývá domoření v kyselině velmi krátké. Způsob domoření závisí jak na 

chemickém složení mořeného materiálu, tak na způsobu moření v tavenině. 

Tento způsob moření je vhodný pro širokou škálu materiálů od běžných uhlíkových ocelí, 

až po vysokolegované korozivzdorné oceli. Největší výhody moření v taveninách jsou: 

1) S taveninou reagují pouze okuje.  

2) Nedochází ke ztrátám materiálu. 

3) Nevzniká atomární vodík, tzn., že ocel nezkřehává. 

4) Krátká doba moření. 

5) Odstraňují se nejen okuje, ale i smalty, nátěry, maziva, konzervační prostředky, grafit, sklo 

a jiné nečistoty. 

6) Široké spektrum mořitelných ocelí bez zásadní změny chemického složení taveniny. 

7) Mořírenské zařízení je vyráběno z levnějšího materiálu. Mají delší životnost a zároveň jsou 

méně ekonomicky náročné na výstavbu. 
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8) Nedochází k vypařování jedovatých sloučenin. 

 

Mezi nevýhody patří: 

1) Vyšší energetická náročnost v důsledku vyšších teplot moření. 

2) Vyšší ekonomické výdaje na nákup potřebných chemikálií. 

3) Vynášení taveniny s mořeným materiálem v důsledku vyšší viskozity. 

4)  Zvýšené nároky na bezpečnost práce při manipulaci s hydroxidem sodným. 

5) Při moření v oxidačních taveninách dochází ke vzniku karcinogenního šestimocného 

chromu, který se usazuje v podobě kalů na dně nádoby.  

V následujících kapitolách je popsán oxidační a redukční způsob moření v alkalických 

taveninách. 

5.1 Moření v oxidačních taveninách 

Jak již bylo uvedeno, základ moření v oxidačních taveninách spočívá v přidání oxidačního 

činidla do taveniny hydroxidu sodného. Oxidační činidlo oxiduje okuje na vícemocné oxidy, 

které mají větší specifický objem než oxidy původní. Tím dochází ke změně struktury, vzniká 

pnutí, které způsobuje popraskání okujové vrstvy. Pouze malá část takto popraskaných okují 

odpadne přímo v tavenině, kde se usadí jako kal na dně operační nádoby. Většina okují 

zůstane zkřehlá na povrchu mořeného materiálu a je třeba ho odstranit následující operací. Při 

oplachu vodou vzniká velké množství páry, která zbylé okuje odtrhne od povrchu. Zbytek 

narušených okují se odstraní v kyselinách. 

Používaná oxidační činidla jsou dusičnan sodný (NaNO3), dusičnan draselný (KNO3), 

manganistan draselný (KMnO4), chlorečnan draselný (KClO3), chlorečnan sodný (NaClO3), 

peroxid sodný (Na2O2) aj. Nejvhodnějším a nejpoužívanějším je dusičnan sodný. Mezi další 

složky se řadí chlorid sodný na snížení viskozity, tetraboritan disodný na regulaci zásaditosti a 

další přísady na regeneraci oxidační složky, či aktivování reakce. Při značném vytížení lázně 

se do taveniny může na podporu oxidace vhánět vzduch. Teplota taveniny se pohybuje mezi 

750 až 820 K [9].  

Základní reakce moření uhlíkových ocelí v oxidační tavenině lze znázornit následujícími 

rovnicemi: 

 

(17) 

(18) 
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U ocelí legovaných chromem dochází k reakci mezi oxidem chromitým a hydroxidem 

sodným podle následující rovnice na chroman sodný: 

 

(19) 

(20) 

 

V chromitu železa oxiduje dusičnan sodný oxid železnatý na železitý dle reakce: 

 

 (21) 

 

Tyto reakce jsou podobné reakcím, které probíhají při moření spinelovitého chromitu 

železa v tavenině hydroxidu sodného a dusičnanu sodného: 

 

(22) 

(23) 

 

Vzniklý železitan sodný a chroman sodný jsou dobře rozpustitelné ve zředěných 

kyselinách domořovací lázně [2]. 

5.2 Moření v redukčních taveninách 

Nejznámější redukční způsob moření je moření v tavenině hydroxidu sodného, které 

spočívá ve schopnosti lázně redukovat a rozpouštět přítomné oxidy. Tuto schopnost zajišťuje 

hydrid sodný, který redukuje všechny oxidy železa a většinu oxidů legujících prvků až na 

kov. Hydrid sodný je bílá, krystalická látka, snadno rozpustná v roztaveném hydroxidu 

sodném. Má vlastnosti iontové sloučeniny. Na suchém vzduchu nebo v suchém kyslíku je 

stálý až do 523 K. Na vlhkém vzduchu se i za normální teploty rychle rozkládá. Hydrolyzuje 

na hydroxid sodný a vodík dle rovnice [10]: 

 

(24) 

 

Nejvhodnější „nastavení“ mořící lázně se udává při teplotě 633 až 663 K a koncentraci 

hydridu sodného mezi 1,5 až 2 hmot. % [2], resp. v desetinách hmotn.% [9]. Technologie 



 

 

20 

)()()(2 2

2 lOgOHlOH
−− +→

dopování lázně hydridem rozhoduje o potřebné koncentraci hydridu. Délka moření závisí na 

chemickém složení mořeného materiálu a většinou se pohybuje v řádu minut. Poté následuje 

oplach vodou a domoření v anorganických kyselinách nebo jejich směsích [2]. 

5.2.1 Acidobazický charakter 

Základní acidobazická reakce v tavenině alkalického hydroxidu je autoprotolýza 

hydroxidových iontů: 

 

(25) 

 

Rovnovážnou konstantu této reakce lze vyjádřit vztahem: 

(26) 

 

Jedná se o analogii iontového součinu vody. Podle toho můžeme vodu v tavenině 

alkalického hydroxidu považovat za silnou kyselinu, kdežto oxidové ionty za silnou zásadu. 

Obdobně bylo postupováno při disociaci hydroxidu sodného: 

 

(27) 

 

Poté rovnovážná konstanta této reakce má hodnotu: 

 

(28) 

 

S požitím Henryho konstanty pro rozpustnost vodní páry v hydroxidu sodném a 

nahrazením aktivity oxidu sodného molárním zlomkem, můžeme vztah upravit následovně: 

 

(29) 

 

V neutrálním prostředí se hodnoty obou molárních zlomků rovnají: 

 

(30) 

 

Poté odpovídá relativní tlak vodní páry: 
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(31) 

resp.: 

(32) 

 

Pokud je tlak vodní páry nad taveninou hydroxidu sodného nižší, rovnovážný stav se ustaví 

v zásadité oblasti, pokud vyšší, ustaví se rovnovážný stav v oblasti kyselé. V tomto smyslu se 

tavenina hydroxidu sodného označuje za kyselou [9]. 

5.2.2 Oxidačně redukční vlastnosti 

V tavenině tvořené NaOH-NaH-Na2O probíhá množství oxidačně redukčních reakcí. 

Následující rovnice popisují oxidačně redukční rovnováhu systému: 

 

(33) 

(34) 

 

Z průběhu těchto reakcí vyplývá, že rovnováha v soustavě se ustanoví pouze za 

přítomnosti dalších dvou složek, a to elementárního vodíku a sodíku. Pokud přidáme 

k tavenině hydroxidu sodného dvě ze složek NaH, Na, H2, Na2O, dojde k samovolnému 

vzniku ostatních dvou složek a vytvořením rovnováhy systému. Pro upřesnění označujeme 

taveninu hydroxidu sodného s obsahem hydridu a oxidu sodného jako systém NaOH-NaH-

Na2O-Na-H2. 

Jak již bylo uvedeno, základ hydroxidových mořících lázní je hydroxid sodný. Ostatní 

složky jsou v lázni zastoupeny jen velmi málo. Všechny složky jsou v hydroxidu rozpustné, a 

proto můžeme mořící lázeň označit za silně zředěný roztok. Aktivita hydroxidu sodného 

odpovídá přibližně jedné [10]. Za tohoto předpokladu existují v systému NaOH-NaH-Na2O-

Na-H2 pouze dvě nezávislé složky, jejichž rovnovážné poměry můžeme znázornit plošným 

diagramem na obr. 5.1. Ten udává hodnoty aktivit Na a H2 odpovídající hodnotám aktivit 

NaH a Na2O. Těmto hodnotám odpovídají také aktivity vodní páry a kyslíku podle následující 

reakce: 

(35) 

 

Plošný diagram na obr. 5.1 uvádí acidobazické i oxidačně redukční vlastnosti lázně. 

Acidobazický charakter je znázorněn aktivitou vodní páry a oxidu sodného na vodorovné ose, 

kdežto oxidačně redukční charakter je znázorněn aktivitou kyslíku a hydridu sodného na ose 
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svislé. Plocha diagramu je vyplněna šikmými přímkami, které udávají aktivitu sodíku a 

vodíku.  Diagram udává, že při zvýšení bazicity lázně reprezentované zvýšením aktivity oxidu 

sodného vzrůstá aktivita sodíku a snižuje se aktivita vodíku, což způsobuje menší unikání 

vodíku z lázně a přispívá ke stabilizaci taveniny. V důsledku vzájemných reakcí dochází 

zároveň k poklesu aktivity hydridu sodného. Z praktického hlediska je systém nejpoužitelnější 

v oblasti kolem izobary vodíku, kdy jeho dekadický logaritmus aktivity dosahuje hodnot -2. 

V této oblasti jsou aktivity hydridu a oxidu sodného velice blízké, obsah hydridu postačuje 

k proběhnutí odokujovacího procesu a zároveň je tlak vodíku dostatečně nízký, aby byla lázeň 

stabilní. Pokud dojde k výraznému navýšení oxidu sodného, aktivita hydridu se podstatně 

sníží a hrozí riziko ztráty odokujovací schopnosti lázně bez ohledu na koncentraci sodíku. 

 

 

Obr. 5.1 Rovnovážný diagram NaOH-NaH-Na2O-Na-H2 [11].  

 

5.2.3 Mechanismus odokujování v redukční tavenině 

Mechanismus odokujování působením redukční taveniny hydroxidu sodného může být 

rozdělen na fyzikální a chemický.  

Při ponoření materiálu o teplotě 670 K do chladící vody dochází k teplotnímu šoku, který 

způsobuje pnutí v okujových vrstvách a dochází k jejich popraskání či dokonce odprýskání. 
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Tento účinek je podpořen tlakem vznikající páry a vodíku, který se vyvíjí v důsledku reakce 

mezi vodou a materiálem vynesenou taveninou [12]. 

Stěžejní mechanismus odstranění okují je chemické působení lázně. Spočívá v rozpouštění 

oxidů a jejich redukci. Tyto procesy probíhají souběžně a navzájem se doplňují. Rozpouštění 

oxidů mořeného kovu v tavenině NaOH-NaH-Na2O-Na je při dostatečném obsahu oxidu 

sodného založeno na acidobazické reakci mezi okujemi a právě oxidem sodným. Ten je velmi 

zásadité povahy a proto velmi rychle reaguje s kyselými i amfoterními oxidy jako oxid 

křemičitý, oxid wolframový, oxid titaničitý, oxidy molybdenu, atd [11]. Příkladný průběh 

reakce zaznamenává následující reakce: 

 

(36) 

 

Oxidy s kyselým charakterem se převádí do roztoku ve formě aniontů a pro jejich vznik je 

nutná přítomnost oxidových iontů v tavenině. Poté můžeme výše uvedenou reakci zapsat 

iontově: 

 

(37) 

 

Vyskytuje-li se v okujových vrstvách více oxidů, roste jejich kyselost od nižšího mocenství 

po vyšší. Tyto oxidy reagují s oxidem sodným přednostně a moření je velmi účinné, což je 

velká výhoda oproti moření v kyselinách. Kyseliny totiž rozpouštějí oxidy kyselého 

charakteru jen velmi pomalu a neúčinně, kdežto redukční tavenina velmi rychle a efektivně. 

 Druhá podstatná část chemického mechanismu odokujování probíhající v redukční 

tavenině je redukce přítomných oxidů [13]. Účinnou redukční složkou taveniny je hydrid 

sodný. Redukční schopnost lázně závisí na jeho aktivitě. Následující reakce popisují redukční 

děj pro vybrané oxidy: 
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(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

 (42) 

(43) 

 (44) 

(35) 

 (46) 

(47) 

 

Jak je znázorněno výše, hydrid sodný zcela redukuje oxidy železa, niklu, kobaltu a mědi, 

kdežto oxidy chromu, vanadu, aj. jen částečně. Při všech reakcích hydridu sodného a oxidu 

kovu vzniká hydroxid sodný, který tak částečně nahrazuje hydroxid vynášený z taveniny 

mořeným materiálem [2]. 

Redukce a rozpouštění okují jsou děje závislé a jeden doplňuje druhý. Na jedné straně 

redukce rozpuštěných oxidů v homogenním prostředí taveniny probíhá rychleji než při 

heterogenní reakci, kdy další redukci oxidů brání vrstva kovů na povrchu okují. Na druhé 

straně oxidy rozpuštěné v tavenině ve formě iontů mohou být hydroxidem a oxidem sodným 

stabilizovány. Tvoří soli, které jsou hůře redukovatelné než oxidy. Tvorba solí tedy brání 

redukci oxidů, ale napomáhá rozpouštění a tedy i odstranění okují z povrchu mořeného kovu. 

Vzájemné ovlivňování hydridu a oxidu sodného je velmi důležité. Klíčovou rovnováhou je 

reakce (34). Vysoká hodnota její rovnovážné konstanty napovídá, že po ustanovení rovnováhy 

bude v mořící lázeň obsahovat velké množství elementárního sodíku. Ten tak slouží jako 

zásoba účinných látek a stabilizuje lázeň proti rozkladu a rychlému čerpání [11].  

Z uvedené reakce dále vyplývá, že se hydrid a oxid sodný podporují nejen účinkem na 

okuje, ale také systémem termodynamických rovnováh. Pokud dojde k reakci mezi oxidem 

kovu a oxidem sodným, dojde k poklesu koncentrace oxidu sodného. Reakce (34) proběhne 

zprava doleva a vytvoří se nová rovnováha, která způsobuje zvýšení koncentrace hydridu a 

tedy i zvýšení redukčních účinků lázně. Pokud ale dojde k reakci mezi oxidem kovu a 

hydridem sodným, koncentrace hydridu klesne. Pro nastolení rovnováhy musí reakce (34) 

znovu proběhnout zprava doleva, tím se zvýší koncentrace hydridu, ale i oxidu, tudíž se zvýší 

rozpouštěcí schopnost lázně. Rozpouštěcí a redukční reakce se tedy navzájem podporují.  
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Nebezpečí nastává, pokud bude tavenina obsahovat velké množství hydridu a málo oxidu. 

Rovnováha se poté nemůže vytvořit a dochází k termickému rozkladu hydridu podle rovnice: 

 

(48) 

 

Vzniklý vodík z lázně vyprchá a tím dochází k ochuzování lázně o aktivní složky, které je 

třeba doplňovat. Pokud je naopak příliš vysoká koncentrace oxidu sodného, dochází 

k převedení hydridu na sodík a k redukci nedochází vůbec. V tomto případě lázeň obsahuje 

aktivní redukční látky (elementární sodík), ale k moření opět nedochází. Dále je důležité, aby 

lázeň obsahovala určité množství rozpuštěných iontů železa, které ji napomáhají stabilizovat 

[13]. 
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6 Principy pozorování okujových vrstev 

Mezi nejvhodnější pozorovací techniky pro zkoumání okujových vrstev patří elektronová 

mikroskopie a RTG difrakce. Následující kapitoly mají za cíl přiblížit základní principy 

fungování jednotlivých technik. 

6.1 Základy SEM 

Zkratka SEM pocházející z anglického scanning electron microscope označuje skenovací 

elektronový mikroskop. Díky možnosti nastavení více pozorovacích módů a jeho širokému 

rozsahu zvětšení je SEM užitečný nástroj pro zkoumání složení okujových vrstev. Díky 

zmenšování řádkovací plochy můžeme dosáhnout zvětšení až 500 000 krát [14] s rozlišovací 

schopnosti okolo 2 nm. 

 

Obr. 6.1 Schéma SEM [14]. 

 

Obr. 6.1 znázorňuje hlavní funkční prvky SEM. Zdrojem elektronů je elektronové dělo 

tvořené většinou rozžhaveným wolframovým vláknem, které tvoří katodu. Poté elektrony 

prochází kondenzorovou a objektivovou čočkou, kde dochází k fokusaci primárního 

elektronového svazku. Vychylovací cívky zajišťují řádkování paprsku, což umožňuje 

zkoumat nejen jediný bod na vzorku ale požadovanou plochu vzorku. Interakcí elektronového 

svazku se zkoumaným vzorkem, který tvoří anodu, vznikají určité signály, které jsou 

detekovány detektorem, zpracovány počítačem a přeneseny na monitor. Systém vývěv a 

vakuových pump zajišťuje vakuum v celém těle mikroskopu. 
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Principem SEM je sledování těchto signálů vzniklých při interakci primárního 

elektronového svazku se vzorkem. V minulosti bylo nutné, aby byl zkoumaný vzorek vodivý. 

V součastné době existují tzv. nízkovakuové elektronové mikroskopy, které umožňují 

studovat vodivé i nevodivé vzorky. Nízkého vakua v pracovní komoře je dosaženo umístěním 

sérií clon v objektivové čočce [14].  

Při interakci elektronového paprsku s povrchem vzorku je možné analyzovat některý ze 

vznikajících signálů, a to sekundární elektrony, zpětně odražené elektrony, Augerovy 

elektrony, spojité a charakteristické RTG záření a proud absorbovaný vzorkem [15]. 

V závislosti na urychlovacím napětí paprsku elektronů a měrné hustotě zkoumaného vzorku 

vznikají jednotlivé signály v různých hloubkách vzorku. Obr. 6.2 schematicky znázorňuje 

místa vzniku jednotlivých signálů. Sekundární elektrony jsou emitovány z hloubky přibližně 

10 nm, zpětně odražené elektrony z cca 300 nm a charakteristické RTG záření z cca 1000 nm.  

 

 

Obr. 6.2 Schéma vzniku charakteristických interakcí primárního svazku se vzorkem.   

 

Zobrazení v sekundárních elektronech (SE) se používá především při studiu topografie 

povrchu vzorku. Často je využito ve fraktografii při studiu lomových ploch. Princip spočívá 

ve výrazné změně kontrastu v závislosti na náklonu ploch vzorku vůči dopadajícímu paprsku 

elektronů [16]. 
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Zpětně odražené elektrony (BSE) jsou primární elektrony, které se při interakci primárního 

svazku se vzorkem odrazily, a jejich energie se příliš nezměnila. Tyto elektrony jsou citlivé na 

úhel dopadu primárního paprsku, na polohu a energetickou citlivost detektoru. Nastavením 

polohy vzorku a detektoru lze dosáhnout tří druhů zobrazení. Nejdůležitější je tzv. 

materiálový kontrast, který spočívá ve změně kontrastu vlivem protonového čísla 

zkoumaných částí vzorku. Další druhy zobrazení je topografický kontrast a tzv. kanálování 

elektronů, které slouží ke zviditelnění různě orientovaných zrn. Další využití je studium 

difrakce zpětně odražených elektronů, která je založena na analýze Kikuchiho linií 

vystupujících z povrchu silně nakloněného vzorku v komoře SEM. Výsledky slouží 

k detailnímu poznání orientace jednotlivých zrn v povrchové vrstvě. 

Při interakci primárního svazku elektronů s povrchem vzniká také RTG záření [15]. Toho 

se využívá při studiu chemického složení v mikroobjemu zkoumaného vzorku. Každý prvek 

má tzv. charakteristické RTG záření o specifické energii. Pro určování chemického složení se 

používají dvě metody využívající charakteristické RTG záření. Tzv. vlnově disperzní 

mikroanalýza (WDS), která je založena na rozkladu charakteristického RTG záření podle 

vlnové délky, a energiově disperzní analýza (EDS), která využívá rozkladu charakteristického 

RTG záření podle energií. WDS má oproti EDS asi o řád lepší mez detekce, ale vyžaduje 

vyšší přesnost přípravy vzorků. Ty musí být dokonale rovinné. 

6.2 Princip rentgenové difrakce 

Při interakci primárního elektromagnetického záření s látkou vzniká sekundární 

elektromagnetické záření, které se šíří všemi směry se stejnou frekvencí jako primární záření. 

V opticky homogenním prostředí se toto záření vyruší a existuje jen v původním směru šíření. 

V opticky nehomogenním prostředí nedochází k vyrušení, ale naopak k rozptýlení tohoto 

záření do všech směrů. Tento jev se nazývá difrakce. K difrakci dochází, pokud se vlnová 

délka záření blíží velikosti částic látky, na kterou záření dopadá. Vlnová délka rtg záření 

odpovídá mezirovinné vzdálenosti krystalických materiálů, čehož se využívá k určování jejich 

krystalových struktur [17]. 

Na základě Braggovy rovnice (49) se hledá úhel Θ, pod kterým dopadá rtg záření na 

vzorek a vyvolává interferenci difraktovaného záření. Z něho lze vypočíst mezirovinnou 

vzdálenost d rovin, na které rtg záření dopadá. Pomocí této informace a rentgenometrické 

databáze lze určit, o jaký prvek se jedná. 
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(49) 

 

Přístroje zjišťující tento úhel se nazývají difraktometry. Pracují na principu zaznamenávání 

intenzit difraktovaného záření při jednotlivých úhlech dopadu primárního rtg záření. 

Výstupem z tohoto zařízení je difraktogram. Jedná se o graf, na jehož horizontální ose je 

vynesen difrakční úhel Θ (resp. jeho dvojnásobek 2Θ) a na vertikální ose intenzita 

registrovaného rentgenového záření [17]. 

  

Θ= sin2dnλ
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7 Zkoumané materiály 

7.1 Popis a označení vzorků 

K analýze okujových vrstev byly vybrány čtyři druhy korozivzdorných ocelí značky AISI 

304, AISI 316, AISI 420 a AISI 430. Pro srovnání byly analýzy doplněny o téměř čistý nikl, 

titan a železo. Střední hodnoty chemického složení korozivzdorných ocelí uváděné 

dodavatelem jsou zobrazeny v tabulce 7.1 

 

Tabulka 7.1 Střední chemické složení zkoumaných korozivzdorných ocelí. 

Značka oceli 
podle AISI 

Chemické složení v hm.% 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

304 0,05 0,6 1,5 0,045 0,03 18 - 10 

316 0,05 0,65 1,5 0,04 0,03 17 2 12 

420 0,2 0,9 0,9 0,04 0,03 13 - - 

430 0,14 0,8 1,1 0,06 0,2 17 0,45 - 

 

Uvedené materiály byly analyzovány v rozdílných stavech, tj. před mořením v redukční 

tavenině, po moření v redukční tavenině, po moření v redukční tavenině a kyselině. Při 

moření se využívaly různé koncentrace účinných látek a mořících časů. Označení vzorků a 

stavů, ve kterých byly analyzovány, a hmotnostní úbytky zobrazuje tabulka 7.2. 

7.2 Mořící zkoušky 

Mořící zkoušky byly provedeny v laboratoři společnosti Bochemie a.s., Bohumín. Mořený 

materiál byl zvážen, připevněn na tenké niklové drátky a ponořen do redukční taveniny o 

teplotě 400°C. Z důvodu zachování know-how nejsou uvedeny konkrétní účinné mořící látky 

ani konkrétní koncentrace a časy. Jak ukazuje tabulka 7.2, koncentrace účinných látek byla 

volena c1 a c2, přičemž c2 je podstatně vyšší než c1 (c1<<c2). Doba moření v redukční tavenině 

byla volena t1, t2 a t3, přičemž platí, že t1<t2<<t3. Po moření v tavenině následovalo domoření 

v anorganických kyselinách, jejichž složení a koncentrace není ze stejného důvodu uvedena. 
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Tabulka 7.2 Označení stavů zkoumaných vzorků a jejich hmotnostní úbytky. 

Označení 
Čas moření 
v tavenině 

[min] 

Koncentrace 
účinných 

látek 
[hm.%] 

Čas moření 
v kyselině 

[min] 

Hmotnostní 
úbytek po moření 

v tavenině 
[%] 

Hmotnostní úbytek 
po moření 
v kyselině 

[%] 
304-1 - - - - - 
304-2 t1 c1 - 0,093 - 
304-3 t3 c1 - 0,082 - 
304-4 t2 c2 - 0,081 - 
304-5 t1 c1 domořeno 0,131 0,973 
316-1 - - - - - 
316-2 t1 c1 - 0,102 - 
316-3 t3 c1 - 0,182 - 
316-4 t2 c2 - 0,139 - 
316-5 t1 c1 domořeno 0,244 0,955 
420-1 - - - - - 
420-2 t1 c1 - 0,180 - 
420-3 t3 c1 - 0,084 - 
420-4 t2 c2 - 0,048 - 
420-5 t1 c1 domořeno 0,166 1,379 
430-1 - - - - - 
430-2 t1 c1 - 0,120 - 
430-3 t3 c1 - 0,066 - 
430-4 t2 c2 - 0,051 - 
430-5 t1 c1 domořeno 0,152 1,305 
Fe-1 - - - - - 
Fe-2 t2 c1 - 0,416 - 
Fe-3 t2 c1 domořeno neváženo 1,772 
Ni-1 - - - - - 
Ni-2 t2 c1 - -0,119 - 
Ni-3 t2 c1 domořeno neváženo 1,771 
Ti-1 - - - - - 
Ti-2 t2 c1 - neváženo - 
Ti-3 t2 c1 domořeno 0,929 0,488 

 

7.3 Příprava vzorků k analýze 

Zkoumané materiály byly po provedení mořících zkoušek příčně nařezány na přibližně 1,5 

cm dlouhé vzorky. Poté byly přístrojem Struers LaboPress-1 za tepla zalisovány do přípravku 

Polyfast. Pomocí stroje Abramin byly třikrát broušeny a následně doleštěny na 3 µm 
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diamantové suspenzi. Takto připravené vzorky byly analyzovány pomocí SEM. Pro stanovení 

mikrostruktury byly vzorky opět strojově přeleštěny s výjimkou titanu, který musel být 

doleštěn ručně a následně elektrolyticky. Následně byly vzorky leptány. Vzorky ocelí 304 a 

316 byly leptány ve speciálním leptadle na vyvolání austenitické struktury, vzorky ocelí 420 a 

430 a železa byly leptány v Nitalu. Při leptání niklu bylo použito speciálního leptadla pro 

niklové slitiny obsahující zředěnou kyselinu dusičnou, chlorovodíkovou a chlorid železitý. 

Titan byl leptán ve směsi kyseliny dusičné, kyseliny fluorovodíkové a glycerinu.  

7.4 Strukturní mikroanalýza 

Struktura oceli 304 je austenitická s deformačními pásy uvnitř zrn. Odpovídá nežíhanému 

stavu po tváření. Struktura je zobrazena na obr.7.1 

Vzorek oceli 316 má austenitickou strukturu, pravděpodobně po žíhání, viz obr. 7.2. 

Jak znázorňuje obr. 7.3, vzorek oceli 420 má navzdory materiálovým listům matrici 

feritickou s vyprecipitovanými jemnými karbidy. Odpovídá stavu žíhání na měkko. 

Martenzitická struktura není v matrici zastoupena, protože se pravděpodobně jedná o tepelně 

nezpracovaný materiál. 

Struktura vzorku oceli 430 je feritická jemnozrnná s hrubšími karbidy, viz obr. 7.4. 

Jak zobrazuje obr. 7.5, vzorek Fe má strukturu feritickou. Byl žíhán na teplotě 900°C. 

Dodaný vzorek niklu zobrazuje obr. 7.6. Jedná se o zástupce plošně centrované kubické 

mřížky. Jeho struktura je tvořena polyedrickými zrny s deformačními dvojčaty. 

Vzorek titanu je zobrazen na obr. 7.7. Jedná se o α fázi s minimálním obsahem fáze β. 

Titan je zástupce materiálu s hexagonální mřížkou. 
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Obr. 7.1 Struktura vzorku oceli 304. 

 

Obr. 7.2 Struktura vzorku oceli 316. 
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Obr. 7.3 Struktura vzorku oceli 420. 

 

Obr. 7.4 Struktura vzorku oceli 430. 
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Obr. 7.5 Struktura vzorku železa. 

 

 

Obr. 7.6 Struktura vzorku niklu. 
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Obr. 7.7 Struktura vzorku titanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

8 Analýza struktury a chemického složení pomocí SEM 

Následující kapitola uvádí výsledky analýzy příčných řezů okujových vrstev vybraných 

ocelí pomocí SEM. Na jednotlivých vrstvách byla provedena semikvantivní rtg. 

mikroanalýza. Pro porovnání byla provedena také analýza základní matrice. Do semikvantivní 

rtg. mikroanalýzy nebyl  zahrnut uhlík. EDS nepřesně určuje lehké prvky, proto může být 

obsah důležitého kyslíku nadhodnocený. Pro přesnější zjištění jeho obsahu je vhodné využít 

vlnově disperzní mikroanalýzu (WDS).  Pozorování bylo provedeno za pomocí řádkovacího 

elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490LV v odražených elektronech. Plošná 

semikvantivní rtg. mikroanalýza byla provedena analyzátorem Inca X-act.  

8.1 Analýza oceli AISI 304 

Struktura okujové vrstvy vzorku 304-1 ve výchozím stavu odpovídá obr. 8.1. Okujová 

vrstva byla téměř po celém obvodu souvislá a tvořily ji dvě vrstvy oxidů. První subvrstva byla 

tvořena oxidy železa a chromu (analýza 1, tabulka 8.1), které pronikaly do druhé subvrstvy. 

Ta byla tvořena oxidy železa, chromu a niklu, za současného snížení obsahu kyslíku. 

V místech s větší koncentrací řádkových oxidů docházelo k popraskání okujové vrstvy. 

Analýza 3 uvádí složení matrice, které odpovídá předepsaným hodnotám. Tloušťka vrstvy 

byla 50,84±21,32 µm. Vysoký rozptyl naměřených hodnot napovídá nerovnoměrnému 

rozložení oxidické vrstvy po obvodu vzorku. 

 

Obr. 8.1 Analýza okujové vrstvy vzorku 304-1. 
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Tabulka 8.1 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 304-1. 

Zkoumané místo O Si Cr Mn Fe Ni 
1 34,0  14,4 1,5 49,6 0,5 
2 20,7  18,3 1,1 47,3 12,7 

3 - matrice  0,4 19,0 1,9 69,9 8,8 
 

Obr. 8.2 zobrazuje vzorek 304-2 po moření v redukční tavenině po dobu t1. Během tohoto 

moření došlo k téměř úplnému odstranění vrchní subvrstvy oxidů. Druhá subvrstva zůstala 

nezměněna (analýza 1, tabulka 8.2). Místy došlo k odstranění i druhé subvrstvy, za 

součastného vytvoření oxidů chromu. Tloušťka vrstvy dosahovala 45,38±29,22 µm. Vysoký 

rozptyl tloušťky oxidické vrstvy byl zapříčiněn nerovnoměrností subvrstev. Občas se 

vyskytovala i první subvrstva, kdežto místy byla odstraněna i subvrstva druhá. 

 

 

Obr. 8.2 Analýza okujové vrstvy vzorku 304-2. 

 

Tabulka 8.2 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 304-2. 

Zkoumané místo O Cr Mn Fe Ni 
1 21,7 20,0 1,0 43,8 13,6 
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Obr. 8.3 zobrazuje vzorek oceli 304-3 po moření v redukční tavenině po dobu t3, čili 

podstatně déle než vzorek 304-2. První subvrstva byla odstraněna z většiny povrchu 

zkoumaného vzorku. Druhá subvrstva byla často značně popraskaná a z velké části 

zredukovaná. Obsah kyslíku v jednotlivých oxidech byl nižší. Jak znázorňuje tabulka 8.3, 

oxidickou subvrstvu tvořily převážně směsné oxidy železa a chromu, místy obohacené o nikl. 

Pokud oxid obsahoval méně chromu (analýza 2 a 4), tak byl z velké části tvořen železem a 

niklem. Pokud obsahoval chromu více (analýza 1 a 3), tak obsah železa výrazně klesal a nikl 

víceméně neobsahoval. Sodík byl zaznamenán pravděpodobně v důsledku nedokonalého 

omytí vzorku a difúzí sodíku do oxidů z redukční taveniny. Tloušťka oxidické vrstvy byla 

38,58±19,48 µm. Matrice nejevila větší změny chemického složení.  

 

 

Obr. 8.3 Analýza okujové vrstvy vzorku 304-3. 

Tabulka 8.3 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 304-3. 

Zkoumané místo O Na Si Cr Mn Fe Ni 
1 27,32 1,34 

 
31,88 1,54 35,49 2,44 

2 29,68 0,64 
 

23,31 1,12 38,36 6,88 
3 36,51 

  
37,88 1,63 23,43 0,56 

4 18,25 
  

19,49 1,58 50,68 10,00 
5-matrice 1,43 

 
0,41 18,28 1,39 70,09 8,41 

6-matrice 
  

0,51 19,19 2,34 69,09 8,87 
7-matrice 

  
0,45 18,95 2,02 69,92 8,67 
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Na obr. 8.4 je zobrazena struktura okujové vrstvy vzorku 304-4 po moření v redukční 

tavenině s vysokou koncentrací účinných látek. Analýzy 2 a 4, resp. 1 a 3 z tabulky 8.4 opět 

dokazují, že okuje s nižší koncentrací chromu obsahovaly více železa a niklu a naopak okuje 

s vyšší koncentrací chromu obsahovaly méně železa a v podstatě žádný nikl. Dle analýz 1-4 

nedošlo při srovnání se vzorkem 304-3 k výrazné změně chemického složení jednotlivých 

oxidů. Oxidická vrstva byla méně popraskaná, ale častěji zcela odstraněna. Tomu odpovídá i 

menší tloušťka vrstvy, která činila 32,58±15,28 µm. Matrice nejevila větší změny chemického 

složení. 

 

 

Obr. 8.4 Analýza okujové vrstvy vzorku 304-4. 

 

Tabulka 8.4 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 304-4. 

Zkoumané místo O Na Si Ca Cr Mn Fe Ni 
1 24,96 0,46 

  
21,46 1,10 34,94 17,08 

2 33,40 0,93 
  

30,23 1,43 33,62 0,40 
3 21,07 

   
20,32 1,11 45,35 12,15 

4 29,01 
  

1,09 33,48 3,10 29,24 4,08 
5-matrice 2,01 

 
0,38 

 
18,16 1,72 69,29 8,44 

6-matrice 
  

0,40 
 

18,85 2,01 70,17 8,58 
7-matrice 

  
0,39 

 
19,03 1,98 70,02 8,59 

8-matrice 
  

0,47 
 

18,98 1,93 69,74 8,88 
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Obr. 8.5 zobrazuje vzorek oceli 304-5 po moření v redukční tavenině a následném 

domoření v anorganických kyselinách. Oxidické vrstvy byly zcela odstraněny, jak z celého 

povrchu, tak i ze záběhů do vlastní matrice. Jak zobrazuje tabulka 8.5, matrice neměnila své 

chemické složení. 

 

 

Obr. 8.5 Analýza okujové vrstvy vzorku 304-5. 

 

Tabulka 8.5 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 304-5. 

Zkoumané místo Si Cr Mn Fe Ni 
1-matrice 0,53 18,49 1,94 70,50 8,55 
2-matrice 0,41 18,89 1,83 70,12 8,74 
3-matrice 0,53 19,02 2,17 69,80 8,48 
4-matrice 0,45 18,98 2,02 69,94 8,62 
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8.2 Analýza oceli AISI 316 

Obr. 8.6 zobrazuje strukturu okujové vrstvy vzorku oceli 316-1 ve výchozím stavu. 

Okujová vrstva se opět skládala ze dvou subvrstev. Byla souvislá po celém obvodu vzorku a 

morfologicky se výrazně nelišila od vzorku 304. Dle analýzy 1 v tabulce 8.6 byla první 

subvrstva tvořena oxidem železa a chromu. Druhou subvrstvu (analýza 3) tvořily oxidy 

železa, chromu a niklu. Tyto subvrstvy byly od sebe odděleny tenkou mezivrstvou tvořenou 

oxidem železa dopovaného chromem. Oxidy s vyšším obsahem chromu neobsahovaly nikl, 

viz analýza 1. Složení matrice odpovídalo předepsaným hodnotám. Celková tloušťka vrstvy 

byla 38,48±13,63 µm. Rozložení oxidické vrstvy po obvodu drátu bylo opět nerovnoměrné. 

 

 

Obr. 8.6 Analýza okujové vrstvy vzorku 316-1. 

 

Tabulka 8.6 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 316-1. 

Zkoumané místo O Si Cr Mn Fe Ni Mo 
1 35,3 0,3 38,8 2,1 20,0 0,6 3,0 
2 34,0 0,2 7,0 1,9 54,5 1,8 0,5 
3 23,1 0,3 20,3 0,7 36,4 16,8 2,5 

4 - matrice  0,5 18,1 2,1 66,2 10,4 2,6 
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Struktura okují vzorku 316-2 mořeného v redukční tavenině po dobu t1 zobrazuje obr. 8.7. 

Došlo k úplnému odstranění vrchní subvrstvy oxidů železa a chromu a tenké subvrstvy 

tvořené převážně oxidy železa. Druhá subvrstva byla značně popraskaná. Místy se vyskytoval 

zcela čistý povrch. Celková tloušťka vrstvy je 17,52±16,59 µm. Analýza chemického složení 

nebyla provedena. 

 

 

Obr. 8.7 Analýza okujové vrstvy vzorku 316-2. 

 

Charakter oxidické vrstvy vzorku oceli 316-3 po moření v redukční tavenině po dobu t3 

zobrazuje obr. 8.8. První subvrstva tvořená oxidem železa a chromu byla téměř úplně 

odstraněna. Tabulka 8.7 zobrazuje chemické složení jednotlivých analyzovaných míst. Druhá 

subvrstva byla silně rozpraskaná. Dle obsahu kyslíku je zřejmé, že došlo k částečnému 

zredukování oxidů. Analyzovaná místa 1 a 3, resp. 2 a 4 si jsou vizuálně i složením velmi 

podobné. V oxidech s vyšším obsahem chromu (analýza 1 a 3) bylo opět méně železa a téměř 

žádný nikl. Obsah sodíku udává, že došlo k jeho difúzi do okrajových oxidických subvrstev 

z redukční taveniny. Podle analýzy matrice došlo k ochuzení matrice o křemík, chrom a 

mangan. Celková tloušťka vrstvy byla 19,69±18,23 µm. 
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Obr. 8.8 Analýza okujové vrstvy vzorku 316-3. 

 

Tabulka 8.7 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 316-3. 

Zkoumané místo O Na Si Cr Mn Fe Ni Mo 
1 34,60 1,07 0,19 37,98 1,06 22,77 0,70 1,63 
2 25,58 1,17 0,39 22,26 0,89 30,34 15,15 4,23 
3 35,56 0,75 0,33 38,84 1,39 20,05 0,62 2,46 
4 21,85 1,32 0,30 21,41 1,07 35,76 16,79 1,49 
5 18,99 

 
0,43 20,27 1,61 44,34 12,06 2,31 

6-matrice 2,04 
 

0,26 14,06 1,27 67,88 11,30 3,18 
7-matrice 

  
0,42 18,05 1,89 66,58 10,72 2,35 

8-matrice 
  

0,61 18,07 2,05 66,24 10,55 2,49 
 

Obr. 8.9 charakterizuje strukturu okujové vrstvy vzorku oceli 316-4 mořené v redukční 

tavenině při zvýšené koncentraci účinných látek. Jedná se o složitou strukturu jednotlivých 

oxidů. Okujová vrstva byla velmi často silně popraskaná, občas zcela odlouplá. Analýzy 1-3 

v tabulce 8.8 udávají složení převážně oxidů železa s minimálním obsahem chromu a niklu. 

Oxidy železa s vyšším obsahem chromu (analýza 4 a 6) opět neobsahovaly nikl. Ve 

zkoumaném místě 5 byl zaznamenán směsný oxid železa, chromu a niklu. Z analýzy matrice 

je zřejmé, že na rozhraní okujová vrstva/matrice došlo ke snížení obsahu chromu. Tloušťka 

oxidické vrstvy byla 23,45±18,36 µm. 
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Obr. 8.9 Analýza okujové vrstvy vzorku 316-4. 

 

Tabulka 8.8 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 316-4. 

Zkoumané místo O Na Si Ca Cr Mn Fe Ni Mo 
1 31,86 0,97 

 
0,62 0,63 0,47 64,20 1,25 

 
2 13,08 0,67 

  
1,01 0,55 82,47 2,22 

 
3 31,26 

  
0,70 1,30 0,67 62,68 3,39 

 
4 35,70 

   
34,86 1,23 24,33 1,22 2,67 

5 23,81 
   

21,22 0,76 31,22 20,23 2,76 
6 35,20 

 
0,33 

 
36,06 1,37 22,79 1,83 2,42 

7-matrice 
  

0,46 
 

14,86 1,33 69,19 11,32 2,84 
8-matrice 

  
0,57 

 
17,77 1,99 66,55 10,92 2,20 

9-matrice 
  

0,54 
 

18,01 2,07 66,87 10,27 2,25 
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Na obr. 8.10 lze vidět zcela čistý povrch bez okujové vrstvy u vzorku oceli 316-5 po 

moření v redukční tavenině a anorganických kyselinách. Dle analýz matrice (tabulka 8.9) je 

zřejmé, že v místě 1 došlo k malému snížení koncentrace chromu.  

 

 

Obr. 8.10 Analýza okujové vrstvy vzorku 316-5. 

 

Tabulka 8.9 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 316-5. 

Zkoumané místo Si Cr Mn Fe Ni Mo 
1-matrice 0,57 16,94 2,04 66,97 10,76 2,72 
2-matrice 0,56 17,96 2,11 66,30 10,45 2,63 
3-matrice 0,54 17,89 1,96 66,45 10,45 2,71 
4-matrice 0,56 18,04 2,04 66,31 10,45 2,62 
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8.3 Analýza oceli AISI 420 

Charakter okujové vrstvy vzorku oceli 420-1, který je v původním stavu, zobrazuje 

obr. 8.11. Souvislou okujovou vrstvu tvořily tři subvrstvy oxidů železa a chromu. Směrem 

k matrici obsah chromu vzrůstal, viz tabulka 8.10. Místy byly tyto subvrstvy doplněny o bílé 

útvary čistého železa s 1% obsahem chromu. Celková tloušťka vrstvy byla 12,72±4,50 µm. 

Chemické složení matrice přibližně odpovídalo deklarovanému složení s výjimkou ochuzení 

povrchové části matrice o mangan. 

 

 

Obr. 8.11 Analýza okujové vrstvy vzorku 420-1. 

 

Tabulka 8.10 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 420-1. 

Zkoumané místo O Si Cr Mn Fe 
1 35,9  6,7 0,5 56,8 
2 22,1 0,4 15,1 1,0 61,4 
3 30,7 0,8 37,3 2,2 29,0 

4 - matrice  0,3 14,1  85,6 
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Charakter okujové vrstvy vzorku oceli 420-2 po moření v redukční tavenině po dobu t1 

zobrazuje obr. 8.12. Vrchní subvrstva byla z podstatné části odstraněna. Druhá subvrstva byla 

částečně zredukovaná (analýza 1, tabulka 8.11) a místy také odstraněna. Jak uvádí analýza 2, 

třetí subvrstva byla víceméně v původním stavu obohacena sodíkem. Obě subvrstvy byly 

velmi kompaktní a souvislé. Jejich celková tloušťka byla 4,18±1,07 µm. 

 

 

Obr. 8.12 Analýza okujové vrstvy vzorku 420-2. 

 

Tabulka 8.11 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 420-2. 

Zkoumané místo O Na Si Cr Mn Fe 
1 14,7   14,3 1,0 70,0 
2 30,6 1,2 0,4 39,4 1,9 26,6 
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Obr. 8.13 zobrazuje strukturu okujové vrstvy vzorku 420-3 po moření v redukční tavenině 

po dobu t2. Vrchní subvrstva byla z podstatné části odstraněna.  Místy se vyskytovaly světlé 

oblasti zredukovaného železa. Druhá i třetí subvrstva obsahovaly nadifundovaný sodík a byly 

místy zcela odlouplé. Analýzy 1-5 v tabulce 8.12 uvádějí zřetelnou tendenci snižování obsahu 

chromu a zvyšování obsahu železa směrem od matrice. Matrice odpovídala zadanému složení 

s výjimkou přechodové vrstvičky matrice/oxidy, kde došlo ke snížení obsahu chromu a 

nárůstu obsahu kyslíku. Celková tloušťka byla 5,06±1,23 µm. 

 

 

Obr. 8.13 Analýza okujové vrstvy vzorku 420-3. 

 

Tabulka 8.12 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 420-3. 

Zkoumané místo O Na Mg Si Ca Cr Mn Fe 
1 

     
1,86 

 
98,14 

2 
     

2,13 
 

97,87 
3 21,95 4,66 

   
18,54 1,14 53,71 

4 17,83 2,00 
   

16,13 0,99 63,06 
5 29,40 4,92 

  
0,32 34,28 2,36 28,73 

6-matrice 3,18 
    

9,90 
 

86,91 
7-matrice 

     
12,95 

 
87,05 

8-matrice 
   

0,31 
 

13,79 0,65 85,25 
9-matrice 

   
0,28 

 
14,35 0,61 84,76 
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Na obr. 8.14 lze vidět strukturu okujové vrstvy vzorku 420-4 po moření v redukční 

tavenině o koncentraci c2. Původní subvrstvy byly částečně zredukovány, místy odpadlé. 

Mezi jednotlivými subvrstvami byly zřetelné praskliny. Dle analýzy 1 v tabulce 8.13 je 

zřejmé, že svrchní subvrstva byla zredukovaná až na čisté železo. Do analyzovaných míst 2 a 

4 opět nadifundoval sodík. Výsledek byl podobný vzorku 420-3. Celková tloušťka vrstvy byla 

4,96±1,14 µm. Na okraji matrice došlo opět k ochuzení o chrom. 

 

 

Obr. 8.14 Analýza okujové vrstvy vzorku 420-4. 

 

Tabulka 8.13 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 420-4. 

Zkoumané místo O Na Si Ca Cr Mn Fe 
1 

    
1,60 

 
98,40 

2 17,90 2,50 
 

0,35 17,32 
 

61,94 
3 9,35 0,95 

  
6,65 

 
83,06 

4 37,32 4,87 
 

0,40 33,00 1,47 22,94 
5-matrice 

    
9,98 

 
90,02 

6-matrice 
    

12,53 
 

87,48 
7-matrice 

    
14,75 

 
85,25 

8-matrice 
    

13,79 
 

86,21 
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Na obr. 8.15 je zaznamenán zcela čistý povrch vzorku oceli 420-5 po moření v tavenině a 

anorganických kyselinách. Tabulka 8.14 zobrazuje chemické složení matrice, které 

odpovídalo původnímu stavu. 

 

 

Obr. 8.15 Analýza okujové vrstvy vzorku 420-5. 

 

Tabulka 8.14 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 420-5. 

Zkoumané místo Si Cr Mn Fe 
1-matrice 0,39 13,81 0,48 85,33 
2-matrice 0,28 14,08 0,59 85,06 
3-matrice 0,32 13,63 0,56 85,49 
4-matrice 0,33 14,13 0,58 84,96 
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8.4 Analýza oceli AISI 430 

Obr. 8.16 zobrazuje výchozí stav okujové vrstvy vzorku oceli 430-1. Okujová vrstva byla 

tvořena až třemi oxidickými subvrstvami. Jak znázorňuje analýza 3 v tabulce 8.15, první 

subvrstva byla tvořena železem a chromem. Druhou subvrstvu tvořilo železo mírně dopované 

chromem (analýza 2), kdežto třetí subvrstva byla tvořena převážně oxidem železa (analýza 1). 

Zaznamenání chloru v první i třetí vrstvě bylo pravděpodobně způsobeno znečištěním během 

výroby. Tloušťka vrstvy byla nerovnoměrná a významně ovlivněna hlubokými záběhy. 

Celková tloušťka byla 21,37±15,43 µm. Chemické složení odpovídalo výrobcem uvedeným 

hodnotám. 

 

 

Obr. 8.16 Analýza okujové vrstvy vzorku 430-1. 

 

Tabulka 8.15 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 430-1. 

Zkoumané místo O Si Cl Cr Mn Fe Ni Zn 
1 37,0 0,4 0,4 34,0 2,7 22,6 0,9 1,2 
2 37,3   4,8  57,9   
3 40,0  2,0 0,5  56,9 0,5  

4-matrice  0,4 0,6 16,8 1,6 80,3 0,4  
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Strukturu okují vzorku oceli 430-2 po moření v redukční tavenině po dobu t1 zobrazuje 

obr. 8.17. Lze z něj vyčíst, že se v podstatě podařilo odstranit vrchní oxidickou subvrstvu, ale 

hluboké záběhy se směsným oxidem železa a chromu byly zachovány. Jak zobrazuje tabulka 

8.16, oxidy v zábězích byly významně redukovány a nasyceny o sodík z taveniny. Tloušťka 

vrstvy v místech záběhů dosahovala místy až 35,3 µm. Na většině povrchu byla však zcela 

odstraněna.  

 

 

Obr. 8.17 Analýza okujové vrstvy vzorku 430-2. 

 

Tabulka 8.16 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 430-2. 

Zkoumané místo O Na Si Ca Cr Mn Fe 
1 22,8 2,8 0,3 0,3 16,9 2,1 54,8 
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Obr. 8.18 charakterizuje strukturu okujové vrstvy vzorku oceli 430-3 po moření v redukční 

tavenině po dobu t3. Původní subvrstvy byly částečně zredukovány a z velké části odstraněny. 

Pokud nebyla vrchní subvrstva odstraněna, tak byla znatelně popraskaná a oddělena od 

matrice. Problémové směsné oxidy železa a chromu (analýzy 2 a 3, tabulka 8.17) a místy 

víceméně čisté železo s oxidem chromu (analýza 4) zůstávaly v hlubokých zábězích. Tloušťka 

vrstvy v místech záběhů dosahovala až 40 µm. Složení matrice odpovídalo požadavkům 

s výjimkou povrchové vrstvy, která byla ochuzena o chrom a křemík, za zvýšené koncentrace 

molybdenu. 

 

 

Obr. 8.18 Analýza okujové vrstvy vzorku 430-3. 

 

Tabulka 8.17 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 430-3. 

Zkoumané místo O Na Si Ca Cr Mn Fe Ni Mo 
1 

    
1,49 

 
98,51 

  
2 28,38 5,31 0,45 0,29 36,07 3,97 25,54 

  
3 35,78 2,96 0,29 1,02 6,76 0,55 50,35 0,70 1,58 
4 8,54 0,92 

 
0,35 3,11 0,81 86,27 

  
5-matrice 

  
0,18 

 
11,38 0,80 85,09 0,61 1,94 

6-matrice 
  

0,38 
 

16,57 0,81 81,45 0,52 0,28 
7-matrice 

  
0,39 

 
16,92 1,01 80,78 0,50 0,40 

8-matrice 
  

0,37 
 

16,97 1,03 80,50 0,41 0,72 
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Obr. 8.19 zobrazující strukturu okují oceli 430-4 po moření v redukční tavenině 

s koncentrací c2 se výrazně neliší od předchozího pozorování. Z velké části byly oxidy úplně 

odstraněny a pouze místy zůstávala tenká vrstvička. V zábězích se opět vyskytovaly oxidy 

železa a chromu (analýzy 2 a 3, tabulka 8.18). Místy čistě oxidy chromu. V místě styku 

matrice s oxidy byla matrice opět značně ochuzena o chrom a křemík, za zvýšené koncentrace 

niklu a molybdenu. Tloušťka vrstvy dosahovala místy až 27 µm. 

 

 

Obr. 8.19 Analýza okujové vrstvy vzorku 430-4. 

 

Tabulka 8.18 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 430-4. 

Zkoumané místo O Na Si Ca Cr Mn Fe Ni Mo 
1 12,93 1,34 

 
0,52 4,34 1,35 79,52 

  
2 7,47 0,70 

  
6,14 0,54 85,16 

  
3 28,45 4,57 0,35 

 
46,10 1,69 18,85 

  
4-matrice 

  
0,22 

 
8,54 0,32 88,35 1,19 1,38 

5-matrice 
  

0,43 
 

15,28 0,57 82,81 0,69 0,23 
6-matrice 

  
0,46 

 
16,59 0,91 81,10 0,57 0,38 

7-matrice 
  

0,34 
 

16,74 1,28 80,32 0,37 0,95 
8-matrice 

  
0,37 

 
16,97 0,91 80,85 0,41 0,49 
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Obr. 8.20 a tabulka 8.19 charakterizují vzorek oceli 430-5 po moření v tavenině a 

anorganických kyselinách. Je patrné, že všechny oxidy byly úspěšně odstraněny. Jsou čitelné 

známky po zábězích. Matrice odpovídala dodavatelem uvedenému chemickému složení. 

 

 

Obr. 8.20 Analýza okujové vrstvy vzorku 430-5. 

 

Tabulka 8.19 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku 430-5. 

Zkoumané místo Si Cr Mn Fe Ni 
1-matrice 0,49 16,39 1,11 81,60 0,42 
2-matrice 0,42 16,85 1,07 81,22 0,45 
3-matrice 0,45 17,00 1,22 80,70 0,63 
4-matrice 0,51 16,89 1,33 80,75 0,52 
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8.5 Analýza železa 

Obr. 8.21 charakterizuje strukturu okujové vrstvy vzorku Fe-1 v původním stavu po žíhání 

na 900°C. Okujová vrstva byla silná, celistvá a rovnoměrná po celém povrchu. Byla tvořena 

dvěma subvrstvami. Jak zobrazuje tabulka 8.20, první subvrstvu (analýza 1) tvořil 

pravděpodobně oxid železitý, druhou subvrstvu (analýza 2) oxid železnato-železitý. Celková 

tloušťka vrstvy byla 95±15 µm.  

 

 

Obr. 8.21 Analýza okujové vrstvy vzorku Fe-1. 

 

Tabulka 8.20 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku Fe-1. 

Zkoumané místo O Fe 
1 34,30 65,71 
2 29,94 70,06 

3-matrice 
 

100,00 
4-matrice 

 
100,00 

 

Obr. 8.22 zobrazuje strukturu okujové vrstvy vzorku Fe-2 po moření v redukční tavenině 

po dobu t1. Vrstva byla silná kompaktní a rovnoměrná po celém povrchu. Z analýzy 1 

v tabulce 8.21 lze vidět, že první subvrstva byla značně porézní a zredukovaná, 

pravděpodobně na oxid železnatý a čisté železo. Dle analýzy 2 je patrné, že chemické složení 
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druhé subvrstvy se nezměnilo. Opticky ale vidíme, že došlo k vyredukování malých tmavších 

oxidů, pravděpodobně oxidu železitého. Celková tloušťka vrstvy je 82±13 µm. 

 

 

Obr. 8.22 Analýza okujové vrstvy vzorku Fe-2. 

 

Tabulka 8.21 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku Fe-2. 

Zkoumané místo O Na Fe 
1 18,56 0,50 80,94 
2 29,08 

 
70,92 

3 28,64 
 

71,36 
4-matrice 

  
100,00 
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Dle obr. 8.23 došlo mořením vzorku Fe-3 v tavenině a anorganických kyselinách 

k odstranění první subvrstvy oxidů. Druhá subvrstva zůstala zachována. Jak uvádí analýza 1 a 

2 v tabulce 8.22, její struktura se opticky ani chemickým složením nezměnila. Oxidickou 

vrstvu se nepodařilo odstranit, protože byla kompaktní a velmi silná (95±15 µm). Takto silná 

vrstva vyžaduje mechanické zpracování před samotným mořením, aby došlo k jejímu 

narušení. Celková tloušťka vrstvy po moření činí 56±8 µm.  

 

 

Obr. 8.23 Analýza okujové vrstvy vzorku Fe-3. 

 

Tabulka 8.22 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku Fe-3. 

Zkoumané místo O Fe 
1 28,13 71,87 
2 28,88 71,12 

3-matrice 
 

100,00 
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8.6 Analýza niklu 

Obr. 8.24 charakterizuje strukturu okujové vrstvy vzorku Ni-1 v původním stavu po žíhání 

na 1000°C. Jednalo se o tenkou kompaktní rovnoměrnou vrstvu. Skládala se ze dvou 

oxidických subvrstev stejného složení, viz analýzy 1 a 2, tabulka 8.23, ale rozlišné 

morfologie. První subvrstva měla krystalický charakter, druhá subvrstva byla kompaktní. Dle 

tabulky 8.23 se jednalo pravděpodobně o směs oxidů nikelnatých a niklitých. Celková 

tloušťka vrstvy byla 4,5±1,2 µm. 

 

 

Obr. 8.24 Analýza okujové vrstvy vzorku Ni-1. 

 

Tabulka 8.23 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku Ni-1. 

Zkoumané místo O Ni 
1 27,58 72,42 
2 28,15 71,86 

3-matrice 
 

100,00 
4-matrice 

 
100,00 
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Charakter okujové vrstvy vzorku Ni-2 mořeného v redukční tavenině po dobu t1 zobrazuje 

obrázek 8.25. Jednalo se o tenkou souvislou vrstvu. Dle chemického složení uvedeného 

v tabulce 8.24 a přiloženého obrázku je patrné, že první subvrstva (analýza 1) byla zcela 

redukována na čistý nikl, který bránil další redukci druhé subvrstvy. Z tohoto důvodu v druhé 

subvrstvě, která byla značné porézní, zbylo malé množství kyslíku, viz analýza 3. Celková 

tloušťka vrstvy se víceméně nezměnila a činí 6,3±1,5 µm. 

 

 

Obr. 8.25 Analýza okujové vrstvy vzorku Ni-2. 

 

Tabulka 8.24 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku Ni-2. 

Zkoumané místo O Ni 
1 

 
100,00 

2 2,51 97,49 
3-matrice 

 
100,00 
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Obr. 8.26 dokumentuje úplné odstranění okujové vrstvy vzorku Ni-3 po moření v redukční 

tavenině a anorganických kyselinách. 

 

 

Obr. 8.26 Analýza okujové vrstvy vzorku Ni-3. 
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8.7 Analýza titanu 

Obr. 8.27 zobrazuje strukturu okujové vrstvy vzorku Ti-1 ve výchozím stavu. Jednalo se o 

velmi tenkou vrstvičku vyskytující se po celém povrchu včetně všech hlubokých záběhů. Dle 

analýz 1 a 2 z tabulky 8.25 se jednalo pravděpodobně o oxid titaničitý. Tloušťka vrstvy byla 

prakticky neměřitelná. Místy byla matrice znečištěná železem. 

 

 

Obr. 8.27 Analýza okujové vrstvy vzorku Ti-1. 

 

Tabulka 8.25 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku Ti-1. 

Zkoumané místo O Ti Fe 
1 48,5 51,5 

 
2 41,1 58,9 

 
3-matrice 

 
100,0 

 
4 

 
98,8 1,2 
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Obr. 8.28 zobrazuje vzorek Ti-2 po moření v redukční tavenině. Dle tabulky 8.26 byly 

oxidy v zábězích (analýza 2) chemicky stálé a jejich chemické složení se nezměnilo. U oxidů 

na povrchu (analýza 1) došlo k reakcím s taveninou. Klesl obsah titanu a došlo k nadopování 

povrchového oxidu prvky z taveniny. Souvislá tloušťka vrstvy byla prakticky neměřitelná. 

 

 

Obr. 8.28 Analýza okujové vrstvy vzorku Ti-2. 

 

Tabulka 8.26 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku Ti-2. 

Zkoumané místo O Na Si K Ca Ti Fe Zn 
1 49,3 6,1 0,6 0,7 1,0 37,8 3,1 1,4 
2 44,7 3,2 0,2 0,2 0,2 51,6 

 
0,4 

3-matrice 
     

100,0 
  

4 
     

97,8 2,2 
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Obr. 8.29 dokumentuje výsledek moření vzorku Ti-3 v redukční tavenině a anorganických 

kyselinách. Povrch vzorku byl zcela čistý. Okuje zůstaly jen ve velmi hlubokých zábězích. 

Dle tabulky 8.27 nedošlo k větší změně chemického složení oxidu titaničitého. 

 

 

Obr. 8.29 Analýza okujové vrstvy vzorku Ti-3. 

 

Tabulka 8.27 Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku Ti-3. 

Zkoumané místo O Ca Ti 
2 49,2 0,7 50,2 
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9 Analýza za pomocí RTG difrakce 

Pro doplnění byla na Ústavu anorganické chemie Akademie věd v Praze zvlášť provedena 

RTG-difrakční analýza vzorků korozivzdorných ocelí AISI 304, AISI 316, AISI 420 a AISI 

430 ve výchozím stavu a ve stavu po moření v redukční tavenině za podmínek mořící doby t3 

a koncentrace účinných látek c1.  Byly provedeny vždy tři měření. Symetrické měření Bragg-

Brentanovo z největší hloubky a dvě měření s fixním úhlem omega 6° a 3°. Těmto úhlům by 

měly odpovídat penetrační hloubky přibližně 4,9 µm pro Bragg-Brentanův scan, 2,1 µm pro 

omega 6° a 1,1 µm pro omega 3°. Z provedené analýzy bohužel není zcela jasné, kde se daný 

oxid nachází. Níže uvedená interpretace rtg difrakční analýzy je převzata z technické zprávy, 

která byla poskytnuta firmou Bochemie a.s. 

9.1 RTG difrakční analýza oceli AISI 304 

Ve výchozím stavu byl hematit (Fe2O3) přítomen jen v povrchové vrstvě oxidů a to ve 

velmi malém množství (jednotky procent). Oxidy spinelového typu byly pozorovány u oceli 

AISI 304 dva. Jeden byl svým parametrem a velmi blízký magnetitu (Fe3O4) a druhý byl 

blízký chromitu (Cr2FeO4). Při analýze Bragg-Brentanovým měřením (největší penetrační 

hloubka) byl zaznamenán spinelový oxid blízký Mn dopovanému Fe3O4. Mimo tyto oxidy byl 

ještě ve vrchní vrstvě okují na oceli 304 identifikován v malém množství wüstit FeO. 

Po moření vzorku oceli AISI 304 v tavenině došlo ke změně fázového složení následujícím 

způsobem - ve všech třech měřeních byly identifikovány dva oxidy spinelového typu, vždy 

jeden blízký magnetitu a jeden blízký Mn dopovanému magnetitu. Mimo to se vedle gama-

fáze (austenitická ocel) objevila i fáze alfa-Fe, která mohla vzniknout redukcí okují 

chemickou cestou. 

9.2 RTG-difrakční analýza oceli AISI 316 

Ve výchozím stavu se hematit tvořil jen v povrchové vrstvě oxidů a to opět jen ve velmi 

malém množství. U oceli AISI 316 byl identifikován jeden spinelový oxid svým složením 

blízký magnetitu. Při symetrickém Bragg-Brentanovém měření byl pozorován i druhý oxid 

spinelového typu, opět interpretovatelný jako Mn dopovaný Fe3O4. 

Po moření vzorku oceli značky AISI 316 v tavenině došlo podobně jako u oceli značky 

304 ke změně fázového složení. U vzorku oceli 316 byl identifikován vedle oxidu 

spinelového typu s parametrem a odpovídajícím Cr dopovanému Fe spinelu také druhý oxid 

spinelového typu s parametrem a ukazujícím na Mn dopovaný Fe spinel. Dále byla 
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identifikována vedle gama fáze původní oceli ještě gama-Fe/Ni fáze, to ale pouze v případě 

analýzy do větší penetrační hloubky, a též alfa-Fe fáze, která mohla opět vzniknout 

chemickou cestou. 

9.3 RTG-difrakční analýza oceli AISI 420 

Okuje na výchozím vzorku oceli značky AISI 420 obsahovaly hematit  (Fe2O3)  a oxidy 

spinelového typu blízké magnetitu (Fe3O4). 

Po taveninovém moření oceli značky AISI 420 došlo podle RTG difrakce k úplnému 

odstranění hematitu a na povrchu zůstal pouze oxid (Fe3O4) spinelového typu s parametrem a 

blízkým chromitu Cr2FeO4. 

9.4 RTG-difrakční analýza oceli AISI 430 

Výchozí okuje oceli AISI 430 obsahovaly hematit a oxid spinelového typu. Parametr a 

odpovídal Cr dopovanému Fe3O4.      

Po omoření oceli značky AISI 430 došlo podle RTG difrakce téměř k úplnému odstranění 

vrstvy okují. Na povrchu oceli zbylo jen malé množství oxidu spinelového typu, který 

odpovídyl pravděpodobně Mn dopovanému oxidu Fe3O4. 
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10 Vyhodnocení vlivu moření 

Z výsledků semikvantivní rtg mikroanalýzy a rtg difrakce vzorků oceli 304 vyplývá, že 

okujová vrstva výchozího vzorku (obr. 8.1) byla tvořena dvěma subvrstvami směsných oxidů. 

Jak se uvádí i v článcích [18,19], jedná se pravděpodobně o spinely (Mn, Ni, Cr, Fe)3O4 a (Fe, 

Cr)2O3. První subvrstva oxidů byla zcela odstraněna při všech režimech moření v redukční 

tavenině (obr. 8.2-8.4). K jejímu odstranění došlo pravděpodobně z důvodu nižšího obsahu 

chromu a prakticky nulového obsahu niklu ve výchozím stavu. Pokud odstraněna nebyla, tak 

byla viditelně oddělena od zbytku vzorku. Druhá subvrstva byla podstatně odolnější a k 

jejímu úplnému odstranění došlo jen zřídka. Při době moření t1 a koncentraci c1, viz vzorek 

304-2, nedošlo k větší změně struktury ani chemického složení druhé subvrstvy (obr. 8.2). 

Přestože nedošlo k redukci druhé subvrstvy, bylo vzorkem 304-5 prokázáno, že byl daný 

režim moření dostačující a po domoření v kyselině došlo ke kompletnímu odstranění okují 

(obr. 8.5). Jak potvrzují výsledky ostatních režimů moření, až při delší mořící době, resp. 

vyšší koncentraci účinných látek došlo ke značnému popraskání, redukci a odstranění 

zbývající vrstvy, přičemž mezi vzorky 304-3 a 304-4 nebyl zaznamenán větší rozdíl. Dle 

hmotnostních úbytků zaznamenaných v tabulce 7.2 byly všechny režimy moření v redukční 

tavenině srovnatelné a k úplnému odstranění okují došlo až při moření v anorganických 

kyselinách. Rozdíl v hmotnostním úbytku po moření v tavenině u vzorků 304-2 a 304-5, tj. po 

moření při koncentraci c1 a času t1, byl způsoben pravděpodobně změnou chemického složení 

taveniny zapříčiněnou provozem lázně nebo ulpěním zbytků taveniny na vzorku. Při srovnání 

s elektrolytickým mořením oceli 304 v kyselině chlorovodíkové, resp. fluorovodíkové [19], 

kde nedošlo k dokonalému omoření a zároveň došlo k výraznému poškození materiálu 

mezikrystalovou korozí, byl výsledek moření v redukční tavenině s následným domořením 

v kyselině velmi dobrý. Tloušťka okujové vrstvy vzorků 304-3 a 304-4 byla podobná, což 

vede k závěru, že při delší době moření, resp. vyšší koncentraci již nedochází k větším 

změnám.  

Dle provedených analýz se charakter okují výchozího vzorku 316-1 (obr. 8.6) výrazně 

nelišil od vzorku 304-1. Souvislá okujová vrstva byla tvořená dvěma oxidickými subvrstvami 

spinelů, pravděpodobně (Fe,Cr)2O3 a (Cr,Fe)3O4 s mezivrstvou Cr2O3. Dle provedené rtg 

difrakce byl (Cr, Fe)3O4 dopován manganem, což částečně odporuje tvrzení [20,21], kde byl 

pozorován oxid (Cr, Fe)3O4 dopovaný niklem. Dle chemického složení dodané oceli a analýzy 

provedené na SEM (obr. 8.6) je reálnější, že se jedná skutečně o oxid (Cr,Fe)3O4 dopovaný 

niklem. Všechny režimy moření (obr. 8.7-8.9) vedly téměř vždy ke značnému odstranění 
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svrchní subvrstvy a k redukci a rozpraskání subvrstvy druhé. Po domoření v anorganických 

kyselinách (obr. 8.10) došlo k úplnému odstranění okujové vrstvy. Hmotnostní úbytek po 

moření se u jednotlivých vzorků (tab. 7.2) lišil, což bylo zapříčiněno pravděpodobně ulpěním 

taveniny na vzorcích. Celkový hmotnostní úbytek byl malý, i když se při srovnání s úbytkem 

po tavenině může zdát vysoký. Tloušťka okujové vrstvy všech mořených vzorků byla 

podobná, což vede k závěru, že doba moření, resp. koncentrace účinných látek může být nižší 

než t1 resp. c1. 

Ocel 420 měl rozdílný charakter okujové vrstvy. Ve výchozím stavu (obr. 8.11) se skládal 

ze tří subvrstev oxidů. Jednalo se o směsné oxidy železa a chromu typu (FeCr)2O3 a 

(FeCr)3O4. První subvrstva (FeCr)2O3 byla při všech režimech moření v redukční tavenině 

(obr. 8.12-8.14) z velké části odstraněna, zbylé subvrstvy byly značně popraskané a 

zredukované. Místy došlo k vyredukování prakticky čistého železa, které mnohdy 

zabraňovalo dalšímu efektivnímu moření. Tloušťka výchozí vrstvy byla při srovnání 

s ocelemi 304 a 316 podstatně menší. U všech variant moření došlo k jejímu zmenšení z cca 

12 µm na cca 5 µm. Největší hmotnostní úbytek (tab. 7.2) byl zaznamenán při moření za 

podmínek t1 a c1. Významný rozdíl v hmotnostních úbytcích po moření v tavenině byl 

pravděpodobně zapříčiněn vynesením taveniny z lázně nebo odpadnutím části popraskané 

vrstvy. Vizuálně nebyl zaznamenán výrazný rozdíl mezi jednotlivými druhy moření. Zbylá 

tenká vrstva směsného oxidu železa a chromu byla velmi odolná a byla odstraněna až během 

moření v kyselině, a proto byl i vyšší celkový hmotnostní úbytek (1,545 %, viz tab. 7.2). 

Během moření v tavenině došlo k významnému ochuzení vnější vrstvy matrice o chrom. Po 

moření v anorganických kyselinách byly všechny vrstvy odstraněny.  

Okuje výchozího stavu oceli 430 zdokumentované na vzorku 430-1 (obr. 8.16) se skládaly 

ze tří subvrstev složené pravděpodobně ze směsných oxidů (FeCr)2O3, (FeCr)3O4 a čistého 

Fe2O3. Třetí subvrstva tvořená (FeCr)2O3 byla nesouvislá a tvořila hluboké záběhy. Během 

všech druhů moření (obr. 8.17-8.19) došlo v podstatě k odstranění prvních dvou subvrstev, 

případně k jejich silnému popraskání a zredukování. Třetí subvrstva (FeCr)2O3 byla 

zredukována jen částečně a pevně zůstala v zábězích. Síla vrstvy byla závislá v podstatě jen 

na hloubce záběhů. Okraje matrice byly ochuzeny o chrom. Největších hmotnostních úbytků 

bylo dosaženo při moření za podmínek t1 a c1. Po domoření v kyselině byla okujová vrstva 

zcela odstraněna. V důsledku hlubokých záběhů bylo potřeba delšího moření v kyselině, 

čemuž nasvědčuje i hmotnostní úbytek po tomto moření. 
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Pro srovnání byla provedena analýza změn okujové vrstvy čistého železa, niklu a titanu po 

moření v redukční tavenině resp. anorganických kyselinách. Jejich analýzy byly uvedeny 

v kapitole 8. U železa je podstatné, že během moření byla redukována pouze první subvrstva 

tvořená hematitem a druhá subvrstva z magnetitu zůstala zachována (obr. 8.22). Jelikož byla 

okujová vrstva i po moření v tavenině velmi silná a kompaktní (56±8 µm), nepodařilo se ji 

odstranit ani následným kyselinovým mořením, viz obr. 8.23. Z tohoto důvodu není výrazný 

rozdíl v hmotnostních úbytcích po jednotlivých krocích moření. U niklu došlo při moření 

v redukční tavenině k redukci první pórovité subvrstvy oxidu nikelnatého na čistý nikl (obr. 

8.25), čímž došlo k částečnému zabránění další redukce spodní subvrstvy. Po moření 

v kyselině byly všechny okuje odstraněny (obr. 8.26). Při moření titanu došlo ke snížení 

obsahu titanu v původní vrchní subvrstvě oxidu titaničitého. Do velmi hlubokých záběhů se 

tavenina nedostala a k žádné reakci nedošlo. Po moření v kyselině byly odstraněny všechny 

povrchové oxidy opět s výjimkou oxidů uvnitř záběhů. Z výsledku vyplývá, že pokud by byl 

povrch kvalitnější, došlo by po moření v tavenině k celkové redukci oxidické vrstvy a 

následně k jejímu úplnému odstranění.  

Moření v redukční tavenině je velice dobrý způsob odstraňování okují z korozivzdorných 

ocelí. Články [12] a [13] hovoří o jejich výhodách oproti oxidačním taveninám, které 

mnohem více zatěžují životní prostředí, produkují nižší kvalitu výsledného povrchu mořeného 

materiálu, nejsou tak účinné a univerzální. U všech vzorků s výjimkou čistého železa došlo po 

následném kyselinovém moření k odstranění všech okují. Zvýšená doba moření, resp. 

koncentrace účinných látek měla pozitivní vliv pouze u oceli AISI 316. Přesto bylo výsledné 

moření účinné. Proto by bylo vhodné zjistit minimální čas, kdy je moření ještě účinné a 

stanovit optimální poměr mezi dobou moření v tavenině a kyselině. Naměřené hmotnostní 

úbytky často neodpovídaly reálnému stavu v důsledku odloupnutí, resp. neodloupnutí velmi 

narušených okují. Dále byl tento jev podpořen výnosem taveniny z lázně. Při srovnání 

analýzy provedené na SEM a rtg difrakce jsou patrné určité odlišnosti. Při analýze pomocí 

SEM bylo často naměřeno velké množství niklu v korozivzdorných ocelích, ale rtg difrakce 

tuto skutečnost nepotvrdila. Výhodou rtg difrakce je, že můžeme zjistit přesný vzorec daného 

oxidu. Nevýhodou je, že neznáme přesné analyzované místo. Na druhé straně při analýze za 

pomocí SEM můžeme na příčném řezu pozorovat rozvrstvení okujové vrstvy po obvodu drátu 

a zjistit chemické složení konkrétní strukturní součásti, avšak bez znalosti typu sloučeniny. 
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11 Závěr 

Cílem předložené diplomové práce bylo studium změny struktury a složení 

korozivzdorných ocelí v průběhu moření v redukční tavenině. Oceli AISI 304, AISI 316, AISI 

420 a AISI 430 byly vybrány jako zkoumaný materiál, který byl dodán již zaokujený po 

neznámém tepelném zpracování. Pro srovnání byla za pomocí elektronového řádkovacího 

mikroskopu provedena semikvantivní rtg mikroanalýza čistého železa, niklu a titanu. Okuje 

na těchto vzorcích byly vyrobeny v laboratoři společnosti Bochemie a.s. 

V teoretické části se práce zabývá popisem vzniku okujových vrstev, jejich strukturou 

metodami studia okujových vrstev. Uvádí základní postupy odstraňování okujových vrstev a 

podrobně popisuje moření ocelí v redukční tavenině. 

Praktická část popisuje zkoumaný materiál, uvádí jeho chemické složení, přípravu vzorků 

a jejich značení. Dále uvádí analýzu provedenou za pomocí řádkovacího elektronového 

mikroskopu na VŠB-TU Ostrava a RTG-difrakci provedenou na Ústavu anorganické chemie 

Akademie věd v Praze. Celá práce je shrnuta v kapitole 10, kde jsou vyhodnoceny jednotlivé 

analýzy. 

Z dosažených výsledků vyplývá, že moření v redukční tavenině je pro korozivzdorné oceli 

velmi vhodné. Jedná se o komplikovaný chemický proces, který není jednoduché popsat. 

V některých případech může vypadat, že moření v redukční tavenině neproběhlo dostatečně, 

ale výsledky po domoření v anorganických kyselinách byly velmi dobré. Všechny vzorky 

korozivzdorných ocelí byly bezpečně zbaveny veškerých okují 

Tato práce také potvrdila velký vliv tepelného zpracování a způsobu tváření na složení a 

strukturu okujové vrstvy a tím i výslednou kvalitu moření. Například u vzorku oceli AISI 430, 

kde byly hluboké záběhy okují do matrice, bylo k úplnému omoření zapotřebí delších expozic 

v kyselinách. Tím pádem docházelo k větším hmotnostním úbytkům a ztrátě základního 

materiálu.  

Pro lepší výtěžnost a efektivitu procesu by v případě ocelí AISI 420 a AISI 430 bylo 

vhodné vyzkoušet i jiné složení účinných látek, protože zvýšení doby moření ani koncentrace 

nemá významný efekt.  V budoucím studiu moření v redukční tavenině by bylo vhodné využít 

výpočetní techniku k namodelování optimálního mořícího procesu. Z vytvořeného modelu lze 

poté snadno odečíst minimální potřebné koncentrace a doby moření, čímž se zajistí vysoká 

efektivita a snížení ekonomické náročnosti procesu.  
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