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1. ÚVOD 

Řada výrobců zařízení pro chemický či energetický průmysl vyžaduje stále častěji 

nadstandartní vlastnosti materiálů, z nichž jsou komponenty takových zařízení zhotovovány. 

Dodavatelé těchto komponentů jsou nuceni, chtějí-li danou zakázku získat, přistoupit na 

podmínky odběratelem specifikované. Je-li některá z požadovaných vlastností nedostatečně či 

vůbec stanovena příslušnou materiálovou normou, je obtížné v rámci poptávkového řízení 

odpovědně zkalkulovat cenu a vypracovat nabídku.  Současně je též důležité stanovit a mezi 

dodavatelem a odběratelem schválit technické přejímací podmínky, jejichž přesná formulace je 

pro pozdější bezproblémovou přejímku komponentů důležitá. 

Oceli používané ve výše uvedených průmyslových odvětvích jsou vyráběny jako tvářené či 

odlévané. Jejich vlastnosti jsou odlišné, přestože se jedná pouze o rozdílné varianty téže oceli.  

Zejména odlitky z korozivzdorných materiálů mohou mít v rámci svého objemu rozdílné 

mechanické vlastnosti, rovněž korozní charakteristiky téhož materiálu se mohou v rámci jednoho 

odlitku lišit.   

Míra poznání specifik výroby odlévaných materiálů je důležitá pro zachování 

konkurenceschopnosti, možnost řídit proces výroby k cílenému výsledku určuje výslednou kvalitu 

a tím i odhad nákladů pro dosažení její požadované úrovně.   

Vliv mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných odlévaných ocelí je v této 

práci zkoumán v závislosti na celém procesu výroby, tzn. od výroby forem, tavení, odlévání až po 

výrobní svařování.  Podobnou problematikou se v současnosti rovněž zabývá institut IEHK 

v Cáchách (Institut für Eisenhüttenkunde), a to ve vztahu k různým způsobům přetaveb materiálu 

s cílem dosažení lepších mechanických hodnot při cyklickém namáhání dílů používaných 

v leteckém průmyslu.  Přetavbou se zde rozumí přetavení legovaného šrotu s následným 

dolegováním. Výsledným produktem je vysoce čistý vsázkový materiál ve formě odlévaných 

bloků či granulátu pro nasazení v kelímkových indukčních pecích [1].  

Tato disertační práce si klade za cíl zvýšit povědomí o vlastnostech korozivzdorných 

materiálů určených k odlévání, zejména pak určit ty části procesu výroby odlitků, které jejich 

výsledné mechanické vlastnosti nejvíce ovlivňují. Konstrukce odlévaných součástí se díky 

požadavkům na snížení materiálových nákladů stává stále úspornější, proto znalost vlastností 
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použitých ocelí nabývá v současnosti na významu. Tolik význam této práce pro průmyslovou 

praxi.   

Téma  mikročistoty odlévaných korozivzdorných materiálů ve vztahu k jejich 

mechanických hodnotám, a to  v závislosti na způsobu jejich výroby,  není v současnosti 

s výjimkou výše uvedené aktivity institutu  IEHK v Cáchách vědecky zkoumáno.  Proto by tato 

disertační práce mohla být podnětem i pro vědu, pro doplnění poznatků plynoucích ze základního 

výzkumu. 
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2. KOROZIVZDORNÉ OCELI 
Korozivzdorné oceli nacházejí uplatnění v prostředích, ve kterých jsou vystaveny různému 

druhu korozního napadení. Jejich korozní odolnost je často studována a tabelována 

elektrochemicky, přičemž se na ně často nahlíží jako na materiály, které jsou strukturně 

homogenní. Platilo by to však pouze v případech čistých kovů. Hliník, železo, měď ... , neplatí to 

však pro „strukturní“ materiály, jako jsou oceli, mosazi, či hliníkové slitiny. Při jejich definici 

musí být známo nejenom jejich chemické složení, nýbrž také jejich mechanické a tepelné 

zpracování, stručně řečeno jejich metalurgická historie. Platí to pro i pro korozivzdorné oceli, 

které tvoří několik skupin a podskupin se specifickými metalurgickými, fyzikálními a 

mechanickými vlastnostmi [2].   

 

2.1 Rozdělení korozivzdorných ocelí 

 

Rozdělení korozivzdorných ocelí pro potřeby této disertační práce:  

a/  dle jejich chemického složení  

b/ podle struktury které dosahují   

c/ poněkud nestandartně je můžeme rozdělit také podle tepelného zpracování, které  

se u nich provádí 

 

2.1.1 Podle chemického složení dělíme korozivzdorné oceli na:  

a/ oceli chrom-niklové   

b/ oceli chrom-manganové  

c/ chrom-nikl-manganové  [3] 

 

Oceli chrom-manganové a oceli chrom-nikl manganové mají nižší korozní 

odolnost než oceli chrom – niklové. Pro udržení austenitické struktury je totiž 

třeba snížit obsah chromu [3]. 
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Tab.1:  Příklady chemického složení ocelí vyráběných ve slévárně S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern 

Sk
up

in
a 

oc
el

í Označení oceli 
C 

max 
Si 

max 
Mn 
max 

P 
max S max Cr Mo Ni N Cu Nb 

Značka 
Číselné 

označení 

M
ar

te
nz

it
ic

ké
 o

ce
li

 

GX7CrNiMo 12-1 

1.4008 0,10 1,00 1,00 0,035 0,025 
12,00 

až 
13,50 

0,20 až 
0,50 

1,00 až 
2,00 - - - 

GX4CrNi 13-4 1.4317 0,06 1,00 1,00 0,035 0,025 
12,00 

až 
13,50 

max 0,7 
3,5 až 

5,0 - - - 

GX4CrNiMo16-5-2 
1.4405 0,06 0,80 1,00 0,035 0,025 

15,00 
až 

17,00 

0,70 až 
0,50 

4,00 až 
6,00 - - - 

A
us

te
ni

ti
ck

é 
oc

el
i 

GX5CrNi19-10 1.4308 
0,07 1,50 1,50 0,04 0,03 

18,00 
až 
20,00 

- 8,00 až 
11,00 - - - 

GX5CrNiNb 19-11 
1.4552 

0,07 1,50 1,50 0,04 0,03 
18,00 
až 
20,00 

- 9,00 až 
12,00 - - 

8 x 
%C 
≤1 

GX5CrNiMoN19-11-2 
1.4581 

0,07 1,50 1,50 0,04 0,03 
18,00 
až 
20,00 

2,00 až 
2,50 

9,00 až 
12,00 - - 

8 x 
%C 
≤1 

A
us

te
ni

ti
ck

o-
 

fe
ri

ti
ck

é 
oc

el
i 

GX2CrNiMoN22-5-3 1.4470 
0,03 1,00 2,00 0,035 0,025 

21,00 
až 
23,00 

2,50 až 
3,50 

4,50 až 
6,50 

0,12 až 
0,20 - - 

GX2CrNiMoCuN25-6-
3-3 

1.4517 
0,03 1,00 1,50 0,035 0,025 

24,50 
až 
26,50 

2,50 až 
3,50 

5,00 až 
7,00 

0,12 až 
0,22 

2,75 
až 

3,50 
- 

- G2607Cu 0,03 1,00 1,5 0,03 0,02 
26,00 
až 
28,00 

3,50 až 
4,50 

5,50 až 
7,50 

0,18 až 
0,20 

2,50 
až 
3,50 

- 
 

 

2.1.2 Dle struktury dělíme tyto oceli na:  
a/ feritické  
b/ martenzitické 
c/ austenitické  
d/ austeniticko – feritické [3] 
 

Na výslednou strukturu korozivzdorných ocelí má vliv  tkz. niklový a chromový 
ekvivalent dané oceli, viz Schäfllerův diagram (obr.1).  Z tohoto provedení diagramu lze 
vysledovat procentuální zastoupení austenitu a feritu v austeniticko – feritické korozivzdorné oceli 
konkrétního chemického složení  [4].  Na ose x je v diagramu vynesen tzv. chromový ekvivalent, 
který je vypočten dle rovnice (2.1) na ose y pak ekvivalent niklový, ten se počítá dle rovnice 
(2.2)[5]: 

 

		 = % +% + 1,5% + 0,5% + 2,0%      (2.1) 

= % + 30% + + 0,5%               (2.2) 
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Obr.1:  Schäfflerův diagram korozivzdorných ocelí 

  

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
Obr.2:  Příklad struktury feritické              Obr.3:  Příklad struktury martenzitické  
         oceli 1.4122, zvětšeno 100 x       oceli 1.4405,  zvětšeno 300 x                 

  
Obr. 4: Příklad struktury austenitické     Obr. 5: Příklad struktury austeniticko - 
         oceli 1.4552, zvětšeno 50 x   feritické oceli 1.4517, zvětšeno 50x  
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2.1.3 Jednotlivé druhy tepelného zpracování korozivzdorných ocelí:   

a/ kalení (oceli feritické) s výslednou tvrdostí až 68 HRc 

b/ kalení a popouštění (oceli feritické) s výslednou tvrdostí 50 až 60 HRc 

c/ zušlechťování (kalení a popouštění) martenzitických ocelí s výslednou mezí   

pevností 600 až 1200 MPa v závislosti na druhu oceli a popouštěcí teplotě 

d/ rozpouštěcí žíhání (oceli austenitické a austeniticko - feritické) s následným 

ochlazením ve vodě, austenitické oceli dosahují minimální pevnosti 440 MPa, 

austeniticko – feritické minimálně 650 MPa 

e/ precipitační vytvrzování (pouze oceli austeniticko – feritické), provádí se u ocelí 

již tepelně zpracovaných rozpouštěcím žíháním s následným prudkým ochlazením 

ve vodě, posléze se nechají precipitačně vytvrdit při teplotách okolo 475 °C, 

přičemž po tomto druhu tepelného zpracování  může mez pevnosti dosahovat 

hodnot nad 1300 MPa . 

 

Austeniticko – feritické oceli jsou oceli s dvoufázovou strukturou a jsou nazývány 

rovněž jako oceli duplexní, přičemž poměr obsahu austenitu k obsahu feritu činí 

přibližně 50:50.  

 

2.2 Mechanické vlastnosti  korozivzdorných ocelí na odlitky 

Tyto vlastnosti se u jednotlivých typů výše zmíněných ocelí značně liší, jejich 

minimální hodnoty předepisují příslušné normy, například DIN EN 10283; SEW 410 či DIN EN 

10213. Teploty austenitizace či rozpouštěcího žíhání jsou u austenitických, duplexních a ocelí 

martenzitických v rámci ocelí stejných skupin téměř totožné. U ocelí martenzitických však vedle 

různých popouštěcích teplot vede k rozdílným výsledným pevnostem také doba výdrže jak na 

austenitizační, tak později i na popouštěcí teplotě.  

Rozdílné tloušťky stěn v rámci jednoho tepelně zpracovávaného kusu zpravidla 

způsobují rozptyl výsledných pevností, byť tento nebývá v rozporu s příslušnou normou. U 

austenitických a duplexních korozivzdorných ocelí tepelné zpracování, tak jak je normou 

předepsáno, nevede k rozdílným mechanickým hodnotám. Podmínkou úspěšného tepelného 

zpracování je zde dostatečná prodleva na teplotě rozpouštěcího žíhání tak, aby se rozpustily 

karbidy a také intermetalické fáze.  Následné dostatečně rychlé ochlazení je nutné proto, aby bylo 

docíleno pro normální teplotu nerovnovážného složení struktury. 
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2.2.1 Mechanické vlastnosti martenzitických korozivzdorných ocelí na 

odlitky 

Tyto hodnoty leží v širokém intervalu hodnot, smluvní mez kluzu Rp(0,2) od 

440 do 1000 MPa, jejich mez pevnosti Rm pak v mezích 590 až 1100 MPa. Široký rozptyl 

hodnot je způsoben nejenom rozdílným chemickým složením, nýbrž také různými způsoby 

popuštění. Popuštění z různých teplot vede k různým hodnotám pevnostních parametrů [6]. 

2.2.2 Mechanické vlastnosti austenitických korozivzdorných ocelí 

Mechanické vlastnosti jsou oproti ocelím martenzitickým a duplexním 

výrazně nižší: smluvní mez kluzu Rp(0,2) od 175 do 210 MPa, jejich mez pevnosti Rm pak činí 

minimálně 440 MPa u všech běžných austenitických ocelí [6]. 

2.2.3 Mechanické vlastnosti austeniticko - feritických (duplexních) ocelí 

Tyto hodnoty jsou ze všech tří výše uvedených skupin nejlepší, minimální 

smluvní mez kluzu Rp(0,2)  leží v intervalu od 420 do 480 MPa, jejich minimální mez pevnosti Rm 

pak v mezích 590 až 650 MPa, a to v závislosti na chemickém složení konkrétní oceli [4]. O 

precipitačním vytvrzování je uvedena zmínka v bodě ad/ 2.1.3. 

2.2.4 Teplotní rozsah použití korozivzdorných ocelí v praxi 

Mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí výše uvedených strukturních 

skupin jsou limitovány teplotou jejich použití. Při teplotách nad 300 °C dochází k vylučování 

intermetalických fází a  tím k precipitačnímu vytvrzování, přičemž se zároveň snižují jak hodnoty 

tažnosti, tak i vrubové houževnatosti a materiál křehne [7]. Nejvyšší teploty použití 

korozivzdorných ocelí nesmí být vyšší než 300°C, některé prameny, např. SEW 410,  uvádějí pro 

austeniticko - feritické oceli jako maximální teplotu jejich použití   280°C.  Korozivzdorné oceli se 

běžně nepoužívají na bodu mrazu a pod ním.  Existují však i zákazníci (výrobci čerpadel), kteří 

vyžadují normou nezaručené mechanické vlastnosti u martenzitických materiálů používaných pro 

výrobu čerpadel, které se používají pro odkalování plynovodných tras v zemích bývalého SSSR. 

Zde je požadována vysoká nárazová práce při záporných teplotách, neboť tělesa těchto čerpadel 

jsou nezřídka vystavena reálnému nebezpečí zamrznutí a následného popraskání. 

Za zmínku stojí též použití austeniticko – feritických ocelí pro výrobu čerpadel a potrubních 

systémů sloužících k těžbě roby z mořských vrtů, přičemž i v tomto případě se může teplota 

použití uvedených komponentů blížit bodu mrazu. 
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Obr. 6:  Přehled výskytu precipitátů v závislosti na času a teplotě s vyznačeným  vlivem 
legujících prvků austeniticko - feritických ocelí 

 

Tab.2:  Příklady mechanických hodnot v závislosti na tepelném zpracování (DIN ČSN 10283  
 a  interní materiálová norma S+C) 

Sk
up

in
a 

oc
el

í Označení oceli Tepelné zpracování Tloušťka 
Zkouška při pokojové 

teplotě 

Značka 
Číselné 

označení 

Symbol 

Kalení (+Q) 
nebo 

rozpouštěcí 
žíhání (+AT) °C 

Popouštění 
(+T) 

mm    
max 

Rp(0,2)   

MPa     
min. 

Rm     

MPa     
min. 

A 
% 

Zkouška 
rázem v 
ohybu  
KV J           
min. 

M
ar

te
nz

it
ic

ké
 

oc
el

i 

GX7CrNiMo 12-1 1.4008 +QT 1000 až 1050 620 až 720 300 440 590 15 27 

GX4CrNi 13-4 1.4317 

QT1 

1000 až 1050 

590 až 620 300 550 760 15 50 

QT2 500 až 530 300 830 900 12 35 

QT3 
660 až 680 
560 až 620 300 500 700 16 50 

GX4CrNiMo16-5-2 1.4405 +QT 1020 až 1070 580 až 630 300 540 760 15 60 

A
us

te
ni

ti
ck

é 
oc

el
i 

GX5CrNi19-10 1.4308 +AT 1050 až 1150 -  150 175 440 
30 

60 

GX5CrNiNb 19-11 1.4552 +AT 1050 až 1150 -  150 175 440 
25 

40 

GX5CrNiMoN19-
11-2 

1.4581 +AT 1080 až 1150 -  150 185 440 
25 

4 

A
us

te
ni

ti
ck

o-
 

fe
ri

ti
ck

é 
oc

el
i GX2CrNiMoN22-5-

3 
1.4470 +AT 1120 až 1150 -  150 420 600 20 30 

GX2CrNiMoCuN25-
6-3-3 

1.4517 +AT 1120 až 1150 -  150 480 650 22 50 

- G2607Cu +AT 1120 až 1150 -  150 480 650 22 60 
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3. NESTANDARTNÍ  (ZÁKAZNÍKY POŽADOVANÉ) 

MECHANICKÉ  NEBO JINÉ  VLASTNOSTI 
 

Jak již bylo v zmíněno v úvodu této disertační práce, je na řadu výrobků z korozivzdorných 

ocelí konstruktéry kladen vyšší požadavek, co se jejich mechanických hodnot týče, než předepisují 

a zaručují materiálové normy.  Zde uvádím několik z nich: 

 

3.1 Martenzitické korozivzdorné oceli pro díly vodních elektráren 

Mezi odlitky do vodních elektráren, které slévárna S+C ALFANAMETAL s.r.o., 

koncern vyrábí, patří následující tvary: 

a/ lopatka oběžného kola  peltonovy turbíny (odlévaná samostatně) 

b/ oběžné kolo peltonovy turbíny (odléváno včetně lopatek) 

d/ deflektor peltonovy turbíny 

e/ lopatka oběžného kola francisovy turbíny (odlévaná samostatně) 

f/ náboj francisovy turbíny 

g/  dolní věnec oběžného kola francisovy turbíny 

h/ oběžné kolo francisovy turbíny (odlévané jako jeden kus) 

i/ lopatka oběžného kola kaplanovy turbíny 

j/ rozváděcí lopatka kaplanovy turbíny 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou výše uvedené dílce během provozu vodní 

turbíny zatěžovány kavitací, neboli střídavým tahovým a tlakovým napětím v důsledku tvorby a 

zániku bublin vodní páry v proudící vodě, vyžadují a předepisují mnozí zákazníci mechanické 

hodnoty, které vysoce převyšují hodnoty uvedené v materiálových normách, či zde nejsou 

uvedeny vůbec.  Dosažení těchto hodnot je bez znalosti vlivů, které je v průběhu výroby ovlivňují, 

obtížné a mnohdy i nemožné. Z přehledu normou předepsaných a zákazníkem požadovaných 

hodnot uvedených v  Tab.3 je zřejmé, že zákazník požaduje při teplotách 0°C     a - 20°C  

hodnoty meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti takové, jako předepisuje norma       ČSN EN 

10283/2010 pro teplotu 20°C. Pro teploty 20°C  a 0°C požaduje zákazník hodnoty zkoušky rázem 
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v ohybu 90J a 70J, které jsou o 80% a 40 % vyšší, než předepisuje zmíněná norma.  Nutno 

podotknout, že mechanické hodnoty při záporných teplotách a 0° nejsou v této normě předepsány 

vůbec.  Za zmínku rovněž stojí uvést případ, kdy zákazník byl schopen požadovat, aby všechny 

mechanické vlastnosti byly zjišťovány z odlitků samotných (nikoliv z přilitých klínů), přičemž 

výše uvedená norma z odlitku umožňuje zjišťovat pouze mez kluzu a mez pevnosti, a to pouze u 

tlouštěk stěny odlitku, která nepřesahuje 300 mm.  Tento zákazník bral jako směrodatné hodnoty 

zjištěné ze zkušebních těles, které byly odebrány z místa budoucího náboje francisovy turbíny, 

které mělo před vyvrtáním otvoru průměr 580 mm. 

Tab.3: Příklad nestandartních požadavků zákazníka na mechanické hodnoty u martenzitické    
korozivzdorné oceli 1.4317 použité pro výrobu odlitků do turbíny vodní elektrárny 

P
ož

ad
av

ek
 

d
le

: 

Označení oceli Tepelné zpracování Tloušťka Zkouška při pokojové teplotě 

Značka Číselné 
označení 

Symbol 

Kalení (+Q) 
nebo 

rozpouštěcí 
žíhání (+AT) 

°C 

Popouštění 
(+T) 

mm    
max 

Rp0,2   

MPa     
min. 

Rm     

MPa     
min. 

A 
% 

Zkouška 
rázem v 
ohybu  
KV J           
min. 

Č
SN

 E
N

 
10

28
3/

20
10

 

GX4CrNi 13-4 1.4317 

QT1 

1000 až 
1050 

590 až 620 300 550 760 15 50 

QT2 500 až 530 300 830 900 12 35 

QT3 
660 až 680 
560 až 620 300 500 700 16 50 

zá
k

az
n

ík
a 

GX4CrNi 13-4 

1.4317 QT1 

1000 až 
1050 

590 až 620 580 
Zkouška při pokojové teplotě 

550 760 15 90 

GX4CrNi 13-4 
1000 až 

1050 
590 až 620 300 

Zkouška při 0°C 

550 760 15 70 

GX4CrNi 13-4 
1000 až 

1050 
590 až 620 300 

Zkouška při -20°C 

550 760 15 50 

 

3.2 Austenitická ocel  pro tělesa čerpadel jaderné elektrárny 
V letech 2009 a 2010 odlévala slévárna S+C ALFANAMETAL spirálová 

tělesa čerpadel, která byla určena pro nové bloky Novovoroněžské jaderné elektrárny v Rusku. 

Materiál  12Х18Н9Tл, ze kterého byly odlitky vyrobeny, byl dle předpisu ruského konečného 

zákazníka zadán podle ruské normy GOST 977-88.  Jedná se o ekvivalent  materiálu 1.4552 dle 

ČSN EN 10283, stabilizace materiálu je však v ruské normě předepsána titanem místo niobu, 

který je běžný pro  korozivzdorné oceli na odlitky připravované dle norem ČSN, ČSN EN nebo 

SEW.  Zároveň bylo předepsáno definované rozpětí δ feritu a mechanické hodnoty zjišťované při 

200°C. V Tab. 4 jsou pro srovnání uvedené mechanické hodnoty obou ocelí předepsané oběma 
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normami, je zde uveden i zákazníkův požadavek mechanických hodnot při teplotě 200°C, které 

norma GOST 977-88 nepředepisuje. Požadovaná hodnota meze kluzu oceli 12Х18Н9Tл při 

200°C  činí 95% hodnoty meze kluzu oceli 1.4552 při 20°C, přičemž minimální předepsaná 

hodnota meze kluzu při 20°C  u oceli 12Х18Н9Tл je o 12% vyšší než je tato hodnota u oceli 

1.4552. Za zmínku zde stojí titan jako stabilizační prvek. Díky vysoké afinitě titanu ke kyslíku je 

jeho výnos v připravované oceli nanejvýš padesátiprocentní, a to pouze v případě úspěšně 

provedené dezoxidace taveniny těsně před jeho vsazením. 

Tab.4.: Srovnání mechanických hodnot austenitických materiálů 12Х18Н9Tл dle Gost 977-88  
              a 1.4552 dle DIN ČSN 10283 

Označení 
oceli 

Rp0,2 Rm A 
Zkouška rázem v 

ohybu 
[MPa] [MPa] [%] [ J ] 

Zkouška při pokojové teplotě 
1.4552 175 440 25 40 

12Х18Н9Tл 196 441 25 59 
                       Zkouška při teplotě 200°C 

12Х18Н9Tл 167 383 20 nepožadováno 
 

3.3 Austenitická ocel jako přídavný svařovací materiál pro odporové 

 svařování v železničním kolejovém svršku 

 Tato ocel je předmětem výzkumu spojeného s touto disertační prací. 

Železniční kolejová výhybka obsahuje část zvanou srdcovka, která na výhybce tvoří takové místo, 

na kterém kolo železničního dvojkolí přejíždí mezeru. V srdcovkové části výhybky dochází 

k definitivnímu oddělení či spojení dvou směrů. Srdcovky se odlévají z manganové oceli, která má 

tu vlastnost, že při dobré míře houževnatosti vykazuje dostatečný přetvárný odpor k tomu, aby 

nebyla projíždějícím kolem železničního dvojkolí při jeho průjezdu přes mezeru deformována.  

Kolejnice je naopak produktem válcování z předvalku a její materiál tvoří uhlíkatá ocel.  Část 

zvaná srdcovka se s kolejnicí svařuje odporově teplem uvolněným z elektrického proudu, který 

svarovým spojem protéká. Protože kvalita svarového spoje mezi manganovou a uhlíkovou ocelí 

nedosahuje požadované míry, používá se ke svaření těchto dvou rozdílných částí kolejového 

svršku mezikus z austenitické oceli, který je odlit do tvaru kolejnice. Proces svařování lze popsat 

následovně: k srdcovce je nejprve odporově přivařen přídavný svařovací materiál ve formě 

kolejnice z austenitické oceli dlouhé zhruba 750 mm, posléze je tato kolejnice odřezána tak, aby 

na srdcovce zůstal přivařený profil z austenitické oceli asi 50 mm dlouhý a pomocí tohoto 
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„mezikusu“ je srdcovka odporově přivařena k uhlíkové kolejnici.  O spotřebovaný (odřezaný) kus 

zkrácená kolejnice z austenitické oceli je přivařena k jiné srdcovce a opět zkrácena, což se opakuje 

až do jejího spotřebování. Způsob svařování, který je zde popsán, nevede ke tvorbě intermetalické 

fáze σ, neboť svar a jeho okolí jsou velmi rychle ochlazovány prostým vedením tepla do kolejnice 

a srdcovky.  Přídavný svařovací materiál je odléván ve slévárně S+C ALFANAMETAL s.r.o., 

koncern. 

Požadavek na vnitřní kvalitu kolejnice z austenitického materiálu, která 

slouží jako přídavný svařovací materiál je dán účelem, ke kterému slouží. Při odporovém 

svařování srdcovky s kolejnicí dochází k pěchování materiálu, který je vytláčen přes vnější 

konturu průřezu kolejnice i srdcovky a je po vychladnutí svarového spoje odobroben. Kvalita 

svarového spoje se zkouší barevnou kapilární zkouškou. Proto se každá z kolejnic z austenitické 

oceli G4552DT (jedná se modifikovanou korozivzdornou austenitickou ocel 1.4552) musí před 

použitím prozářit, přičemž kritériem použitelnosti je klasifikační stupeň 1 dle normy ASTM E446 

a E186 pro všechny typy slévárenských vad. Protože není zákazníkem povoleno výrobní 

svařování, je nutné zvládnout technologii výroby zmíněných odlitků tak, aby nemusely být 

vyřazovány jako nepoužitelné do kolejového svršku.  Zákazníkovi je rovněž dokládán dosahovaný 

stupeň mikročistoty dodávaných kolejnic.  

 
3.4 Austeniticko - feritická ocel pro použití v odsíření tepelných elektráren 

Austeniticko- feritická ocel, která se používá v odsíření tepelných 

elektráren, je předmětem výzkumu spojeného s touto disertační prací.  Je jí modifikovaná ocel 

1.4517 nesoucí označení koncernu Schmidt und Clemens: G2607Cu.   Jsou z ní odlévány lopatky 

míchadla, u kterých vzhledem k jejich geometrii nelze použít výrobního svařování, neboť zde 

hrozí nebezpečí deformace a tvorby intermetalických fází σ;  χ;  θ. Tepelné zpracování po 

svařování, tak i jako svařování samotné, vede k nepřípustným deformacím, přičemž rovnání není 

zákazníkem povoleno. 
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Obr.7: Sestava míchadla vápenno – sádrového rmutu pro proces odsíření spalin 
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4. VÝROBA ODLITKŮ Z  KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ 
Výroba odlitků z korozivzdorných ocelí má ve srovnání s výrobou odlitků z litin či 

z nízkolegovaných ocelí svá specifika. Především se jedná o potřebu čistoty vsázkových surovin a 

o maximálně možné množství vratného materiálu ve vsázce. Zatímco u nízkolegovaných ocelí je 

podíl vratného materiálu ve vsázce limitován dusíkem, který bývá příčinou bublin v odlitcích, u 

korozivzdorných ocelí dusík nevadí, austeniticko -  feritické oceli jsou dusíkem dokonce 

legovány.  Naopak obsah uhlíku, který bývá běžně součástí vsázky nízkolegovaných ocelí, přímo 

ovlivňuje odolnost ocelí proti korozi, a proto je jeho obsah u korozivdorných austenitických ocelí 

limitován maximální hodnotou 0,07 % hm.,  u austenuticko – feritických  ocelí je to 0,03% hm.  

Je-li použita pro výrobu   forem  pro odlévání odlitků z nízkolegovaných ocelí furanová 

pryskyřice,  je potřeba, aby obsah dusíku v ní byl udržován na nízké úrovni.  Zároveň je potřeba 

takové dusací hmoty pro pánve i tavicí pece, které se sintrují při vysoké teplotě, neboť licí (a tedy 

i odpichové) teploty nízkolegovaných materiálů bývají oproti licím teplotám korozivzdorných 

ocelí podstatně vyšší. Z hlediska výše uvedeného nejsou litiny citlivé na množství vratného 

materiálu a jejich licí (a tedy i odpichové) teploty jsou podstatně nižší, než u ocelí 

korozivzdorných, jejichž licí teploty leží někde uprostřed mezi nelegovanými ocelemi a litinami. 

Dusací hmoty pánví a tavicích pecí pro výrobu litiny mají ze všech tří uvedených skupin materiálů 

nejnižší potřebnou teplotu sintrace. Litiny zde uvádím proto, že feritické korozivzdorné oceli 

s obsahem chromu 20% hm. a více a s obsahem uhlíku větším než 3 % hm. se svými vlastnostmi 

(tekutostí a licí teplotou) litinám blíží. Tyto feritické oceli, přestože jsou slévárnou S+C 

ALFANAMETAL s.r.o., koncern vyráběny, nejsou předmětem zkoumání této disertační práce. 

 

4.1 Dílčí kroky výroby odlitků z korozivzdorných ocelí v podmínkách                

slévárny S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern 

V této kapitole je nastíněn proces výroby odlitků z ocelí, které jsou 

předmětem této práce. Důležité části výrobního procesu, které mohou výrazněji ovlivňovat 

zkoumané závislosti, tedy vliv stupně čistoty materiálu na mechanické  a korozní  vlastnosti   ocelí 

zde budou zdůrazněny.  

 

 

4.1.1 Poptávkové řízení a výroba prototypu 

Před zahájením sériové i malosériové výroby musí být pokaždé provedeno  

zhodnocení poptávky v tzv. poptávkovém řízení, na základě kterého se zpracovává nabídka. Je-li 
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tato zákazníkem akceptována, je vyráběn nejprve model, posléze prototyp odlitku, a splňuje-li 

tento prototyp požadovaný stupeň kvality, je teprve zahájena výroba. 

Výše popsané je v bodech možno shrnout následovně: 

   1/ technologické posouzení poptávky zákazníka z hlediska: 

       a/ metalurgického včetně požadavků na kvalitu vsázkových surovin, výrobní svařování a   

           tepelné zpracování 

       b/ slévárenského 

       c/ požadovaných zkoušek, atestů, přejímek 

  2/ návrh technologie  

  3/ kalkulace ceny odlitku 

  4/ zpracování a zaslání nabídky zákazníkovi 

  5/ přijetí a potvrzení objednávky 

  6/ tvorba 3D dat modelového zařízení  

  7/ simulace procesu odlévání, případná úprava parametrů modelového zařízení   

  8/ výroba modelového zařízení 

  9/ zajištění kvalifikace procesu výrobního svařování 

10/ nákup a kontrola vsázkových surovin 

11/ výroba prototypu s cílem ověřit splnění kvalitativních předpokladů  

12/ schválení sériové výroby 

 

4.1.2 Řízení sériové (i malosériové) výroby 

Po ověření kvality prototypu je zahájena sériová výroba. V tomto okamžiku 

jsou již stanoveny všechny potřebné výrobní parametry, které se do výroby zadávají 

prostřednictvím výrobní dokumentace, pomocí které je mistry a předáky výroby řízena. 

Dokumentaci tvoří:  

1/ plán výroby forem a jader, který stanovuje:  

    a/ počet forem a jader 

    b/ časový rámec výroby forem a jader 

2/ karta modelového zařízení, v níž jsou uvedeny  parametry: 

    a/ velikost formovacích rámů 

    b/ druh formovacích a jádrových směsi včetně předepsaných programů nastavení mísičů 

    c/ průměr a druh ocelových armatur v jádrech a ve formách 

    d/ druh použitého nátěru na formy a na jádra a způsob jeho aplikace 
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    e/ druh a počet exotermických nálitků 

    f/ druh a počet vtokových filtrů 

3/ vsázka pro konkrétní zakázku, ve které se stanovuje: 

    a/ druh a množství (hmotnost) vsázkových surovin 

    b/  druh a množství dezoxidačních přísad 

4/ licí program, který určuje 

   a/ druh a počet forem odlévaných z tavby 

   b/ pořadí po sobě jdoucích taveb 

   c/ číslo tavicí pece 

   d/ odpichovou a licí teplotu 

5/ pracovní postup pro cídírnu určující 

   a/ vzájemnou posloupnost cidírenských operací 

   b/ druh tepelného zpracování 

6/ výrobní výkres hrubého odlitku určující 

   a/ rozměry odlitku 

   b/ tvar ploch pod nálitky a vtokovými zářezy 

 

7/ celkový seznam položek jedné zakázky se všemi důležitými informacemi: 

      a/ seznam samotný 

      b/ značení odlitků 

      c/ materiál odlitků 

      d/ čísla výkresů a jejich revize 

      e/ klíč pro stanovení počtu přilitých klínů pro provedení mechanických nebo korozních  

          zkoušek v závislosti na předpokládaném počtu taveb, kterými se zakázka bude odlévat 

      f/ klíč pro stanovení počtu odlitků, na kterých mají být provedeny nedestruktivní zkoušky, 

opět v závislosti na počtu taveb 

      g/ specifikace mechanických zkoušek 

      h/ způsob provedení a kritéria hodnocení výsledků nedestruktivních zkoušek 

      i/ informace o výrobním dozoru zákazníkem či třetí stranou 

      j/ informace o přejímce zákazníkem či třetí stranou 

 
4.1.3 Výrobní operace celého procesu výroby odlitku 

K výrobním operacím, které vykonává slévárna, je třeba započíst  také 

přetavbu vratného materiálu, i když se tato provádí mimo ni (v kooperaci v ocelárně). 
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Uvedenou přetavbou je čištěn vratný materiál slévárny, tomuto procesu bude věnována 

samostatná kapitola.  Zde je tedy nastíněn sled výrobních operací při výrobě odlitků 

z austenitických a austeniticko – feritických ocelí. 

1/ příprava modelového zařízení 

     a/ kontrola modelového zařízení 

     b/ změna značení na modelu  

2/ výroba jader 

    a/ ruční výroba 

    b/ výroba vstřelováním 

    c/ odstátí jader před aplikací nátěru 

    d/ aplikace nátěru ponořením 

    e/ sušení nátěru na vzduchu 

    d/ sušení jader v peci  

3/ výroba forem 

    a/ formování 

    b/ snímání forem z modelového zařízení 

    c/ předsušení forem pod infrazářiči     

    d/ aplikace nátěru poléváním 

    e/ sušení nátěru v průběžné peci 

    f/ zakládání jader 

    g/ zakládání vtokových filtrů 

    h/ skládání forem 

4/ příprava tekutého kovu 

a/ ověření kvality vsázkových surovin (v externí laboratoři nebo porovnáním vypočteného 

předpokladu výnosu daného prvku s  konečnou tavební  analýzou)  

b/ čisticí přetavba vratného materiálu v ocelárně (pouze pro austeniticko – feritický vratný 

materiál a vratný materiál austenitický- žáruvzdorný) 

c/ tavení vsázkových surovin v kelímkové elektrické indukční peci (podle tavební návodky a 

výpočtu vsázky) 

d/ nastavení odpichové teploty 

e/ odpich taveniny a její přelití do pánve 

f/  transport pánve do místa odlévání 

5/ odlévání forem 



  25 

 
Dulava, M.: Vliv mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí 

Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, 2012 

6/ chladnutí odlitků ve formách  

7/ vytloukání odlitků z forem 

8/ čištění odlitků tryskáním v brokovém tryskači s nerezovými broky 

9/ odstranění vtokových soustav a nálitků z odlitků 

a/ řezáním flexokotoučem na kyvné řezačce 

b/ drážkováním uhlíkovou elektrodou  

10/ cídění odlitků a jejich kontrola barevnou kapilární zkouškou (vždy) 

11/ vybrušování vad a výrobní svařování s následnou kontrolou barevnou kapilární 

zkouškou (vždy) 

12/ tryskání odlitků v brokovém tryskači s nerezovými broky 

13/ kontrola odlitků určenou nedestruktivní metodou 

a/ barevná kapilární zkouška (vždy) 

b/ magnetická polévací zkouška (pouze u odlitků martenzitických) 

c/ zkouška ultrazvukem (pouze u odlitků s obsahem niklu do 16-ti %) 

d/ zkouška prozářením  

14/  balení odlitků 

 

 
4.2 Výrobní operace ovlivňující mikročistotu korozivzdorných ocelí 

 

Z výrobních operací, které provázejí výrobu odlitku, byly vytipovány ty,  

u kterých se dá předpokládat, že by mohly být zdrojem endogenních, či exogenních vměstků.   

Tyto vměstky nazýváme nekovové, ačkoliv jsou tvořeny oxidy či sulfidy kovů. Bývají častou 

příčinou nadměrného vnitřního znečištění odlitků. Zejména nepříjemné je jejich ulpívání v 

jejich horních částech, nebo na vnitřních površích dutin tvořených v odlitku jádrem. Umožňuje-li 

konstrukce odlitku umístit na některé z jeho horních ploch smysluplný nálitek, je možno jímat zde 

nečistoty, které by jinak skončily v jeho stěně. Často se používají i přídavky na odlitcích, ve 

kterých se vměstky koncentrují, tyto přídavky se později odstraní. 
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4.2.1 Mikročistota a klasifikace vměstků 

 

Mikročistota vyjadřuje (objemové nebo plošné) množství vměstků různých velikostí, 

tvarů, chemického složení a rozložení. Mikročistota oceli se stanovuje srovnávacími metodami na 

základě výsledků metalografického výbrusu, např. dle ČSN 420463 či dělením do pěti stupňů 

s uvážením množství, tvaru, velikosti a rozložení, nebo pomocí obrazových analyzátorů, kdy je 

stanovován plošný podíl vměstků, počet vměstků na jednotku plochy a rozdělení vměstků podle 

velikosti. Za mikrovměstky považujeme ty, jejichž velikost je menší než 200µm [8]. 

 
Obr.8: Vměstky I. typu:  Obr.9: Vměstky II. typu: 
            Oxysulfidy   Sulfidy manganu vyloučené po 

 Zvětšeno  500 x               hranicích dentritů 

     Zvětšeno 500 x  

 

 

Obr.10: Vměstky III. typu:     Obr.11:Vměstky lV. typu:                     
Polygonální sulfidy manganu       Shluky vměstků na bázi     
s oxidickým jádrem                              oxidu hlinitého          

     Zvětšeno  500x        Zvětšeno 500x  
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Vměstky I.typu jsou tvořeny komplexními oxysulfidickými vměstky globulárního tvaru, náhodně 

rozloženými v základní kovové hmotě.  Na chemickém složení se podílí hlavně mangan, křemík, 

síra, kyslík a v nepatné míře hliník (obr.8). Jejich vznik je podmíněn vysokým obsahem aktivního 

kyslíku, nízkými obsahy hliníku (pod 0,01%) a uhlíku (pod 0,1%). 

Vměstky II. typu jsou tvořeny především sulfidy manganu, které se vylučují až z posledních 

zbytků matečné taveniny. Na rovném metalografickém výbrusu se jeví jako protáhlé částice nebo  

řetízky (obr.9). Ve skutečnosti jde o komplikované  prostorové útvary dendritického charakteru. 

Jejich vznik je podmíněn kritickým obsahem aktivního kyslíku, obsahy hliníku mezi 0,01 až 

0,05% při /%C/ → 0,0; respektive  0,00  až  0,02% Al, při /%C/≤0,2 . 

Vměstky III.typu jsou tvořeny převážně sulfidy manganu obsahujícími někdy oxidické jádro 

oxidu hlinitého, vyznačují se polygonálním hranatým tvarem a jsou náhodně rozloženy v základní 

kovové hmotě (obr.10).  Jejich vznik je podmíněn nízkým obsahem aktivního kyslíku, obsahy 

hliníku nad 0,05% při /%C/→0,0; respektive při /%Al/>0,03 je-li /%C/>0,2 . 

Vměstky IV. typu jsou tvořeny shluky velmi jemných vměstků na bázi oxidů prvků vzácných 

zemin,  jestliže bylo k dezoxidaci prvků vzácných zemin použito. Jejich vznik je podmíněn velmi 

nízkým obsahem aktivního kyslíku a přebytky dezoxidačních prvků (např. Al, PVZ aj.). 

Klasifikací vměstků se zabývá rovněž norma DIN 50 602 (Mikroskopische Prüfung von 

Edelstählen auf nichtmetalische Einschlüsse mit Bildreihen – Mikroskopické zkoušení 

korozivzdorných ocelí na nemetalické vměstky s obrazovými řadami).  Pro oceli tavené na 

vzduchu se vztahuje metoda vyhodnocení K4.  Tato metoda bude použita pro hodnocení 

mikročistoty v rámci této disertační práce.  

Vměstky dále dělíme podle způsobu jejich vzniku na vměstky endogenní a exogenní. 

4.2.2 Vměstky endogenní vznikají v oceli vnitřními procesy v průběhu tavení, 

odlévání, tuhnutí i chladnutí odlitku. Jsou to nekovové částice, které vznikají během odpichu, 

odlévání a tuhnutí následkem poklesu rozpustnosti síry a kyslíku v železe během tuhnutí odlitků, a 

to chemickými reakcemi uvedených prvků s prvky rozpuštěnými v železe i železem samotným 

[8]. Endogenní vměstky tedy vznikají chemicko-fyzikálními reakcemi prvků rozpuštěných v oceli 

[10]. Mívají spíše mikroskopický rozměr.  Přesto mezi endogenní vměstky můžeme zařadit 

oxidické pleny: jejich výskyt je častý u vysokolegovaných chromových a chromniklových ocelí. 

Vytvářejí je tenké filmy oxidů vznikajících na volném povrchu taveniny během odlévání a 
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zalitých následkem turbulence v povrchových vrstvách i uvnitř odlitku. Ulpívají na stěnách forem 

a jader, výrazně zhoršují povrchovou i vnitřní jakost odlitku. Pleny mají vyšší viskozitu než 

prostředí, ve kterém se nacházejí a zpravidla vytvářejí shluky.  Při tuhnutí mohou tyto pleny 

působit jako zdroj trhlin [9]. 

4.2.3 Vměstky exogenní  

Tento druh vměstků je do oceli vnášen z okolního prostředí. Mohou 

pocházet z reakcí mezi tekutou ocelí a struskou, mohou pocházet ze žárovzdorných a formovacích 

hmot. Mají více makroskopický, řídčeji pak mikroskopický rozměr [8].  Do oceli se exogenní 

vměstky mohou zanést také při odlévání z pánve [10].  Exogenní vměstky mohou působit jako 

zárodky nukleace komplexních oxidů vznikajících v průběhu reoxidačních jevů, mohou se tedy 

stát zárodků endogenních vměstků.    

4.2.4  Výrobní operace, které ovlivňují stupeň mikročistoty 

Výrobními operacemi, které mohou podstatně ovlivňovat stupeň 

mikročistoty odlitku z korozivzdorné oceli jsou výroba formy a příprava taveniny dané 

korozivzdorné oceli a v neposlední řadě také manipulace s taveninou v průběhu odpichu a 

odlévání jakožto i odlévání samotné. 

 
 

4.2.4.1 Výroba formy 

Slévárenská forma se většinou skládá ze dvou hlavních částí, a to z 

vrchní částí formy ( tzv. vršku formy) a spodní částí formy ( tzv. spodku formy). Uvnitř formy 

může být založeno jedno či více jader zajišťujících požadované dutiny v odlitku.  Ty části formy, 

které přichází po odlití do styku s taveninou, se opatřují žáruvzdorným nátěrem (na bázi 

ZrO2*SiO2), který má zamezit tavení povrchu formy a penetraci tekutého kovu směrem do objemu 

formy, tavení křemenného ostřiva a vzniku tvrdých sklovitých připečenin na povrchu a taky 

částečně pod povrchem odlitku, neboť dochází též k penetraci roztaveného křemenného ostřiva do 

povrchového objemu odlitku.  Jsou-li odlévány odlitky větších rozměrů, u kterých je ve vztahu 

k jejich povrchu příliš mnoho tepla (tepla přehřátí taveniny i specifického tepla dané oceli), nestačí 

ošetřit vnitřní povrch formy a vnější povrch jader pouze žáruvzdorným nátěrem. V tomto případě 

se používá pro výrobu té části formy, kde se očekává její nadměrné tepelné zatížení, jiné než 

křemenné ostřivo.  Směsi ostřiva a pojivového systému zde na rozdíl od formovací směsi, která se 

vyrábí zpravidla za pomoci křemenného ostřiva, říkáme směs modelová respektive směs jádrová.   

Pro výrobu celých forem či jejich částí, kde není z hlediska tepelné 

zátěže možno použít křemenné ostřivo, se používá ostřiv, která mají výrazně vyšší tepelnou 
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odolnost, než ostřivo křemenné.  Jedná se většinou o chromitové ostřivo (na bázi Cr2O3) či ostřivo 

zirkonové (na bázi ZrO2). V poslední době se ve slévárenství začíná využívat rovněž   

syntetických ostřiv (na bázi Al2O3).   

Dojde-li v průběhu odlévání k erozi té části formy, která je tvořena 

žáruvzdorným materiálem, který tvoří oxidy Cr2O3,   ZrO2 nebo  Al2O3, uvedené oxidy se 

v tavenině nerozpustí, neboť jejich teplota tavení výrazně převyšuje teplotu taveniny. Zatímco licí 

teploty korozivzdorných ocelí leží v intervalu 1580 až 1620°C, teploty tavení čistých oxidů jsou 

mnohem vyšší:  

tliq (ZrO2)   = 2680°C 

tliq (Cr2O3) = 2435°C 

tliq (Al2O3) = 2050°C 

Pro srovnání zde uveďme ještě teplotu tavení oxidu křemičitého: 

tliq (SiO2) = 1713°C 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že žáruvzdorný materiál formy může být 

zdrojem nečistot v odlitku.  Zatímco křemenné ostřivo jako základní materiál formy se při erozi 

formy může roztavit a ve formě kapek strusky může v prostředí taveniny oceli vyplavat vzhůru, 

oxidy zirkonu, chromu a  hliníku tvoří v tavenině oceli pevné částice, které nejenom že hůře 

vyplouvají z taveniny oceli do horních částí odlitku, nýbrž  také výrazně zvyšují její viskozitu. 

Tím zabraňují  vyplouvání jakýchkoliv oxidických vměstků, a kromě toho snižují (díky vyšší 

viskozitě) dosazovací schopnost nálitků, a to dosti podstatným způsobem.  Nutno podotknout, že 

software simulující proces lití, dosazování a tuhnutí odlitků (například MAGMA SOFT)  počítá 

s termofyzikálními veličinami, které jsou zde konstantami, proto je třeba učinit vše pro to, aby 

nadměrný výskyt oxidů výše uvedených prvků, a to nejenom z žáruvzdorného materiálu, 

nezpůsoboval ovlivnění výsledku, který by byl diametrálně odlišný od původních předpokladů. 

 

4.2.4.2 Výroba taveniny 

Výrobě taveniny předchází celá řada úkonů, které musí být 

provedeny,  aby bylo možno připravit ocel  odpovídajícího chemického složení, požadované 

teploty a stupně desoxidace v plánovaném čase.   Je zde nutno zmínit zajištění tavebních surovin 

potřebné kvality a jejich kontrolu a přípravu tavicího agregátu včetně nádob na tekutý kov – pánví. 

Samotný proces vedení tavby je nutno stanovit, předepsat a rutinně zvládnout nejenom proto, aby 
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byla zajištěna kvalita produkovaných ocelí, nýbrž také pro uchování vysokého stupně bezpečnosti 

v průběhu tavení a odpichu, neboť se zde pracuje s tekutým a tedy žhavým kovem. 

 

Protože je výroba taveniny na výslednou kvalitu odlitku nejvíce citlivým souborem dílčích 

činností, je jí v této disertační práci věnována samostatná kapitola. 

 

4.2.4.3 Odlévání 

Způsob odlévání velmi úzce souvisí s reoxidačními pochody. Pod 

pojmem reoxidace rozumíme  společně sekundární a terciální oxidaci taveniny, tedy oxidaci kovu 

při jeho setrvání v pánvi a oxidaci taveniny při jejím plnění dutiny formy (oxidace sekundární) a 

oxidaci v odlitku, kdy je teplota mezi likvidem a solidem (oxidace terciální) [11].  

 

Rovněž způsob odlévání vyžaduje podrobnější rozbor a je mu v této práci věnována samostatná 

kapitola. 

 

5. VÝROBA TAVENINY PRO ODLITKY 

Z KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ v podmímkách slévárny S+C 

Alfanametal s.r.o., koncern 
5.1 Stanovení  a zajišťování kvality vsázkových surovin 

Kvalita použitých vsázkových surovin i jejich použití výrazně ovlivňuje  

cena na světových trzích. Tam, kde to situace umožňuje, tedy ve slévárnách s produkcí, která se 

opakuje, je vhodné vypracovat pro oddělení nákupu závazný seznam vsázkových materiálů a 

schválených, pokud možno dlouhodobě ověřených, dodavatelů. Zmíněný seznam by měl 

jednoduchou formou stanovovat mezní obsahy škodlivých prvků, kusovost surovin, případně i 

způsob výroby suroviny. Slévárna S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern takovým seznamem 

disponuje a používá jej. Protože je tématem této práce mikročistota a její dopad na mechanické 

vlastnosti korozivzdorných ocelí, je důležitým parametrem vsázkových surovin obsah kyslíku 

v nich. Jako příklad rozdílné kvality pro slévárnu zdánlivě lehce specifikovatelného materiálu 

uvádím výsledky rozboru niklu různých dodavatelů v laboratoři mateřské firmy Schmidt und 

Clemens Kaiserau, Německo. 
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Tab.5: Srovnání výsledků chemické analýzy niklu dodávaného ve formě katod a briket 

   

 
         

 
   

% 

sample source supplier designation C P S 
(LECO) Ni Co Cu V Fe 

1 Norwegen TKM 
Kathoden cut 

2"x2" 
0,003 0,001 <0,001 99,95 0,000 0,000 0,000 <0,01 

2 Falconbridge 
Norwegen 

Oosterom, 
Rotterdam 

Kathoden 0,002 0,001 <0,001 99,95 0,000 0,000 0,000 <0,01 

3   Metallium Kathoden 4x4 <0,01 0,001 <0,001 99,95 0,000 0,000 0,000 <0,01 

4   Stratton Kathoden 0,003 0,001 0,001 99,95 0,000 0,000 0,000 <0,01 

6 Finnland, 
Norilsk 

Hempel 
Kathoden 
max. 4" 

0,003 0,001 0,001 99,95 0,000 0,000 0,000 <0,01 

7 Brasilien Votorantim 
Kathoden 

4"x4" 
0,002 0,001 0,001 99,95 0,000 0,000 0,000 <0,01 

8.1 

BHP Billiton 
Australia 

  Briquettes 

0,004 0,001 0,004 99,91 0,030 0,000 0,000 0,006 

8.2 0,005 0,001 0,006 99,9 0,020 0,000 0,000 0,005 

8.3 0,025 0,001 0,010 99,89 0,020 0,000 0,000 0,009 

8.4 0,003 0,001 0,006 99,91 0,030 0,000 0,000 0,006 

8.5 0,002 0,001 0,006 99,92 0,030 0,000 0,000 0,007 

8.6 0,001 0,001 0,004 99,92 0,030 0,000 0,000 0,005 

 ppm % ppm 

sample Pb Sn Zn Bi Se Te Sb As N2 O2 
H2  /  

ppm 
1 8 < 40 < 2 < 2 < 2 < 2 < 5 < 5 - -   

2 10 < 40 5 < 2 < 2 < 2 < 5 < 5 - -   

3 10 < 40 5 < 2 < 2 < 2 < 5 < 5 0,001 0,007   

4 8 < 40 2 < 2 < 2 < 2 < 5 < 5 0,001 0,005   

6 8 < 40 < 2 < 2 < 2 < 2 < 5 < 5 - -   

7 11 < 40 2 < 2 < 2 < 2 < 5 < 5 0,001 0,007   

8.1                 0,002 0,023 5,42 

8.2                 0,001 0,024 5,89 

8.3                 0,001 0,036 4,76 

8.4 < 10 < 40 < 5 < 5 6 < 5 < 5 7 0,002 0,023 6,89 

8.5 < 10 < 40 < 5 < 5 10 < 5 < 5 10 0,001 0,03 7,22 

8.6                 0,001 0,025 7,16 

 

Zatímco vzorky elektrolyticky vyráběného niklu vykazují ve všech případech obsah síry 

menší než jednu tisícinu procenta, analýza šesti zkoumaných vzorků niklu vyrobeného společností 

BHP Billiton z Austrálie  ukazuje na síru ležící v poměrně širokém intervalu značně  vysokých 

hodnot: od čtyřech do deseti tisícin hmotnostního procenta, s průměrnou hodnotou  šest tisícin. 

Obsah kyslíku pak je v elektrolytickém niklu více než čtyřikrát nižší,  než jaký byl zjištěn 

ve vzorcích briketovaného niklu společnosti BHP Billiton.   Vysoký obsah kyslíku byl v minulosti 
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naměřen též u molybdenu dodaného ve formě lisovaných briket. Ten byl ještě o řád vyšší, 

dosahoval  hodnot 2300 ppm a ve slévárně S+C ALFANAMETAL způsobil problémy při výrobě 

superaustenitické slitiny Alloy 59, když zapříčinil  zhoršení svařitelnosti  z této slitiny vyrobených 

odlitků.  

Dalším vsázkovým materiálem, který je používán při výrobě korozivzdorných ocelí je 

ferochrom.  Ve snaze zjistit obsah kyslíku v něm (pro zakázku s vysokými požadavky na vnitřní 

kvalitu) byl vznesen dotaz na pracoviště analytické chemie laboratoří VTC (Vítkovice Testing 

Center), zda je možno ferochrom analyzovat, co se týče obsahu kyslíku a síry. Odpověď byla, že 

spíše ne než ano, že se jedná o značně nehomogenní materiál, což vyplývá ze způsobu jeho 

výroby. Zkouška však byla přesto provedena, zjištění pak bylo překvapivé: nejen že rozptyl 

výsledků jednotlivých měření obsahu kyslíku ve ferochromu byl úzký, zkoumaný vzorek 

ferochromu vykázal nižší hodnoty kyslíku, než zároveň testovaný vzorek metalického chromu, se 

kterým se původně přednostně počítalo do vsázky, a který je podstatně dražší než ferochrom. 

 

5.2 Přetavby (čištění) vratného materiálu 

Jedním ze způsobů, jakým je možno získat kvalitní vsázkový materiál pro 

výrobu austaniticko – feritických korozivzdorných ocelí je čisticí přetavba vlastního šrotu. Na 

rozdíl od výroby ostatních druhů korozivzdorných ocelí se tento způsob vyčištění vlastního šrotu 

jeví kvalitativně účinný a zároveň i ekonomicky výhodný.  

 

5.2.1 Ekonomické a kvalitativní hledisko použitelnosti čisticí přetavby šrotu  

Obě kritéria – ekonomické i kvalitativní spolu úzce souvisí.  Jestliže je 

nutno zajistit  maximální obsah uhlíku na určité úrovni (v případě austeniticko – feritických ocelí  

je /%C/ ≤0,03 ),  je potřeba provést výpočet vsázky (s ohledem na znečištění kelímku pece 

předchozí tavbou nebo s ohledem na možnou chemickou nehomogenitu ferochromu) na hodnotu 

/%C/ ≤0,025.  Cena použitelného ferochromu (s garantovaným a cílové hodnotě v oceli 

odpovídajícím obsahem uhlíku) je vyšší, než cena ferochromu s garantovaným obsahem uhlíku 

/%C/ ≤0,03. Ferochrom s nízkým uhlíkem ( /%C/ ≤0,02)  obsahuje běžně méně chromu, a to 

v řádu procent než ferochrom s obsahem uhlíku /%C/ ≤0,03. Naproti tomu běžné austenitické 

korozivzdorné oceli mají horní hranici uhlíku oproti austeniticko – feritickým korozivzdorným 

ocelím více než dvakrát výše položenou:  /%C/ ≤0,07;  martenzitické korozivzdorné oceli mají 

tuto hranici vyšší dvakrát:    /%C/ ≤0,06 .  
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Z výše uvedeného plyne, že vytvoření vsázky pro martenzitické a 

austenitické korozivzdorné oceli je možné za pomoci běžného nízkouhlíkatého ferochromu 

s obsahem uhlíku /%C/ ≤0,03, u ocelí austeniticko – feritických pak je nutné použití ferochromu 

s uhlíkem ještě nižším,  nebo je také možné použít čistého metalického chromu, což  však cenu 

výsledného produktu – odlitku zvyšuje.  

Použití vlastního legovného šrotu jako vratného materiálu má rovněž svá 

úskalí: Při každém dalším použití do vsázky vzrůstá obsah uhlíku v tavenině.  Zejména u ocelí 

austeniticko – feritických je použití vlastního šrotu jako legovaného materiálu z výše uvedeného 

důvodu nemožné.  Oceli austenitické je možno vyrábět s omezeným množstvím vlastního šrotu, 

přičemž je nutná jistá míra obezřetnosti, neboť díky narůstajícímu obsahu uhlíku ve výrobním 

cyklu narůstá i pravděpodobnost výroby taveniny s neshodným chemickým složením. Pro výrobu 

korozivzdorných martenzitických ocelí je použití vlastního šrotu zcela nevhodné, neboť tyto oceli 

mají nižší obsah chromu než oceli již uvedené a opětovné použití šrotu vede zpravidla ke 

kontaminaci taveniny dusíkem a ke vzniku dusíkových bublin. Je to způsobeno tím, že rozpustnost 

dusíku v tuhém roztoku se snižujícím se  obsahem chromu klesá. V souvislosti se šrotem obecně 

je nutno zmínit možnost použití nakupovaného šrotu, který pochází z korozivzdorných ocelí 

válcovaných. Jedná se o odstřižky, zbytky po řezání laserem, vodním paprskem či lisování.  Tyto 

materiály bývají vysoce čisté.  

Pro výrobu austeniticko – feritických ocelí je výhodné nechat vlastní šrot  přetavit v ocelárně,  

snížit v něm obsah uhlíku a vytvořit tak základ vsázky, do které je již možno použít ferochrom 

s běžným obsahem uhlíku  /%C/ ≤0,03. Naproti tomu u ocelí austenitických a 

martenzitických je vhodné vlastní šrot prodat a vsázku sestavit z běžných slévárenských 

surovin a nakupovaného šrotu ve formě válcovaného materiálu. 

 
Tab.6.: Příklady chemického složení austeniticko - feritických  ocelí 

Sk
up

in
a 

oc
el

í Označení oceli 
C 

max 
Si 

max 
Mn 
max 

P 
max 

S 
max Cr Mo Ni N Cu 

Značka 
Číselné 

označení 

A
us

te
ni

ti
ck

o-
 

fe
ri

ti
ck

é 
oc

el
i GX2CrNiMoN22-5-

3 1.4470 
0,03 1,00 2,00 0,035 0,025 

21,00 
až 
23,00 

2,50 až 
3,50 

4,50 až 
6,50 

0,12 až 
0,20 - 

GX2CrNiMoCuN25-
6-3-3 

1.4517 
0,03 1,00 1,50 0,035 0,025 

24,50 
až 
26,50 

2,50 až 
3,50 

5,00 až 
7,00 

0,12 až 
0,22 

2,75 
až 

3,50 

- G2607Cu 0,03 1,00 1,5 0,03 0,02 
26,00 
až 
28,00 

3,50 až 
4,50 

5,50 až 
7,50 

0,18 až 
0,20 

2,50 
až 
3,50 
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5.2.2 Technologie čisticích přetaveb v ocelárně firmy ŽĎAS a.s.  
Slévárna S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern kooperuje s ocelárnou 

firmy ŽĎAS a.s. v oblasti čisticích přetaveb od roku 2003.  V počátcích spolupráce byl přetavován 

šrot z austenitické nízkouhlíkové korozivzdorné oceli 1.4408S, v dalším průběhu byly zahájeny 

přetavby šrotu austeniticko – feritické korozivzdorné oceli  G2607Cu  (dle interního označení 

koncernu Schmidt und Clemens) a posléze i přetavby šrotu žáruvzdorných ocelí pro použití 

v petrochemických pecích a šrotu žáruvzdorné niklové slitiny 2.4879. Protože předmětem této 

disertační práce je vliv stupně mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí, 

omezím se na popis technologie, která je v ocelárně firmy ŽĎAS uplatňována pro čisticí přetavby 

šrotu z oceli austeniticko – feritické, tedy oceli G2607Cu, jejíž chemické složení  je uvedeno 

v tab.6. V tab.7 uvádím analýzu bloků jednotlivých přetaveb (označeno Duplex blok X) Pro 

zajímavost je v zde uvedena i analýza z přetavby šrotu 1.4408, který se takto běžně nezpracovává 

z důvodů uvedených v kapitole 5.2.1. Přetavba byla provedena z důvodu náhlého poklesu 

výkupních cen šrotu, a proto byl šrot  zhodnocen  tímto způsobem. 

Tab.7: Příklady chemického složení bloků z přetaveného (čištěného)  šrotu 

S
ku

pi
na

 
oc

el
í Označení oceli 

C 
max 

Si 
max 

Mn 
max 

P 
max 

S 
max Cr Mo Ni N Cu Al Značk

a 
Číselné 

označení 

au
st

en
it

ic
ko

- 
fe

ri
ti

ck
á 

- G2607Cu 0,03 1,00 1,50 0,03 0,02 
26,00 
až 
28,00 

3,50 až 
4,50 

5,50 až 
7,50 

0,18 až 
0,20 

2,50 až 
3,50 - 

Duplex blok 1 0,021 0,20 0,48 0,021 0,007 23,75 3,05 7,1 0,039 1,63 0,005 

Duplex blok 2 0,019 0,28 0,57 0,022 0,004 23,75 3,35 7,49 0,034 2,89 0,002 

Duplex blok 3 0,022 0,34 0,56 0,013 0,006 24,17 3,28 6,78 0,037 2,31 0,015 

Duplex blok 4 0,19 0,36 0,66 0,013 0,003 25,52 2,8 7,3 0,035 1,4 0,026 

au
st

en
i-

  
ti

ck
á 

GX5CrNi
Mo 19-1-2 

1.440
8 

0,07 1,50 1,50 0,04 0,03 
18,00 
až 
20,00 

2,00 až 
2,50 

9,00 až 
12,00 - - - 

4409 blok 1 0,023 0,50 0,64 0,02 0,017 17,32 1,79 10,16 0,023 - 0,019 
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Označení Duplex blok 1 neznamená jeden konkrétní blok, nýbrž skupinu 

bloků jedné konkrétní přetavby. Pro zjednodušení označení bloků ve skladu tavebních surovin pro 

použití v tavírně (slévárny S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern jsou bloky takto označovány, 

každý z bloků je navíc zvážen a označen svou hmotností. Výpočet vsázky je připravován 

s ohledem na chemické složení a hmotnost daného bloku. 

 

 

5.2.2.1 Popis jednotlivých kroků čisticí  přetavby  

1/ tavení slévárenského šrotu v EOP (elektrická oblouková pec): v tomto kroku se šrot pouze  

roztaví, výjimečně se snižuje obsah křemíku v roztavené oceli dmycháním kyslíku do 

taveniny.  Jestliže se tak děje, cílovým obsahem Si je 0,18 až 0,2 %. 

2/  odpich taveniny na předem nastavené teplotě do pánvové pece 

3/  transport pánvové pece do její první pracovní pozice 

4/ ohřev taveniny v pánvové peci, chemická homogenizace: ohřev se provádí dmycháním 

kyslíku, při němž dochází k oxidaci uhlíku, v tomto kroku je již připravována struska na 

hladině taveniny  

5/ transport pánve do kesonu 

6/ VOD PROCES neboli oxidační vakuování v kesonu: při tomto kroku je seshora do taveniny 

dmychán kyslík s cílem snížit obsah uhlíku na hodnotu 0,001%. Zároveň je do dna pánvové 

pece (přes porézní argonovací kámen) přiváděn argon, kterým je tavenina probublávána.  Nad 

hladinou taveniny je vytvořen podtlak 0,3 torr.  Při těchto teplotně-tlakových podmínkách 

předbíhá oxidace uhlíku oxidaci chrómu. 

7/ VCD PROCES neboli vakuová uhlíková desoxidace: při podtlaku 0,3 torr reagují zbytky 

kyslíku v tavenině s uhlíkem, přičemž produktem jsou bublinky CO. Nutno podotknout, že 

v tomto kroku již kyslík není do taveniny dmychán, argonem je však tavenina probublávána 

stále. Hladina taveniny je pokryta struskou, probíhá jemné čeření taveniny bublinkami argonu 

a oxidu uhličitého. Vměstky jsou těmito bublinkami vynášeny nahoru do strusky. 

Mechanismus  čištění taveniny je dvojí: 

a/ při optimálním struskovém režimu (jedná se o optimální viskozitu a bazicitu strusky a 

obsah FeO, který činí 0,5%) jsou z taveniny přes fázové rozhraní  tavenina/struska  

transportovány oxidy a sulfidy do strusky 
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b/ čeření argonem při současné uhlíkové desoxidaci pomáhá vynášet vměstky a sulfidy ke 

strusce, přičemž důležitější z obou bodů je bod ad a/, neboť bez zachytávání sulfidů a 

oxidů struskou by tyto zůstávaly v tavenině oceli 

 

Důležitou podmínkou fungování procesů VOD a VCD je zakrytí 

celého povrchu hladiny taveniny oceli struskou, struska se nesmí protrhnout, na hladině se nesmí 

vytvořit tzv. oko.   

 

Velmi významný vliv na fungování procesů VOD a VCD má druh 

použité strusky, tato může být dvojího druhu: 

• syntetická LDSF , která je velmi homogenní, neboť se vyrábí: 

- přetavením 

- zchlazením 

- rozdrcenm 

• struska sintrovaná je oproti syntetické strusce značně nehomogenní 

 
 

5.2.2.2 Základní parametry čisticí přetavby 
 
Hmotnost přetavovaného šrotu:  18,5  t 

Chemické složení šrotu:          G2607Cu ( viz tab.6 )   

Tvar přetaveného šrotu:                   ingot kruhového průřezu D270 

Hmotnost jednoho ingotu:              400 až 420 kg 

Chemické složení ingotu:                viz tab.7: Duplex blok 

Výnos vyčištěné oceli:                    84 až 90% vsazené hmotnosti  

 
        

5.3 Proces tavení ve slévárně S+C ALFANAMETAL s.r.o, koncern 

Příprava taveniny se v podmínkách slévárny S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern 

provádí v kelímkové středofrekvenční indukční peci s neutrální vyzdívkou. Pec nese typové 

označení   2MTK 650 St 580 a používá se k přípravě taveniny legovaných litin, nízko a vysoce 

legovaných ocelí (například ocelí chrom-niklových), niklových a kobaltových slitin. Jako 

vsázkových surovin může být použit šrot o stejném chemickém složení, jako má požadovaná 

slitina, nebo směs šrotů různého chemického složení, čisté neželezné kovy či jejich feroslitiny a 
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slévárenské železo. K dezoxidaci se používají dezoxidační feroslitiny, slitiny kovů bez obsahu 

železa nebo hliník. Vsázkové suroviny jsou roztaveny, vzniklá tavenina se přehřívá na 

předepsanou odpichovou teplotu a po dezoxidaci se vylévá z pece do předehřáté licí pánve. 

Množství připravované taveniny leží v intervalu 350 až 560 kg, toto je závislé na měrné hmotnosti 

připravované slitiny i stupni opotřebení či zanesení kelímku pece a také minimální možnou 

výškou hladiny taveniny v kelímku. Tavicí zařízení je provozováno v jednosměnném, 

dvousměnném nebo třísměnném provozu. 

5.3.1 Technické parametry tavicího zařízení  
 

Typ tavicího zařízení:   MTK 650 St 580 

Výrobce tavicího zařízení: AEG-Elotherm GmbH, Remscheid–Hasten, Spolková 
Republika Německo 

Druh tavicího zařízení:  středofrekvenční indukční kelímková pec 

Technické provedení: dvě objemem stejné kelímkové pece, v provozu může být 
pouze jedna z nich (pro obě pece slouží pouze jeden 
frekvenční měnič) 

El. příkon pece:   725 kVA 

El. výkon pece:   580 kW při napětí 1300V a frekvenci 1000Hz 

Objem tavicího kelímku:  600 kg tekutého kovu 

Tavené slitiny: legované litiny, nízko- a vysoce legované oceli, niklové a 
kobaltové slitiny 

Rozměry tavicího kelímku: 

hloubka:                                   870 

průměr:                                    360 

síla stěny (výdusky):                70 

Obsluha tavicího zařízení:      jeden slévárenský dělník (tavič) 

 

5.3.2 Popis tavicího zařízení MTK 650 St 580 

Tavicí zařízení je tvořeno  dílčími konstrukčními skupinami, které jsou 

funkčně spojeny v jeden celek [12]:     
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a/ Tavicí kelímek je vydusán uvnitř vodou vychlazované měděné cívky. Tvoří jej vrstva na 

povrchu sintrované výdusky, výduska tvoří i dno. Kelímek je ve své horní části opatřen límcem 

zabraňujícím přelití taveniny na podlahu tavírny, tento límec přechází ve směru lití v licí 

hubičku. Ve spodní části kelímku je ve dně (v žárobetonu a výdusce) usazen porézní 

argonovací kámen, do něhož je možno přivádět nemagnetickou trubkou a hadicí během tavení 

inertní plyn argon.  Umístění argonovacího kamene je znázorněno na obr.12: 

 

 

Obr.12: Sestava tavicího kelímku s umístěním porézního argonovacího kamene 

b/ Měděná cívka je svinuta z dutého čtyřhranného pravoúhlého profilu, jednotlivé závity jsou od 

sebe vzájemně odizolovány. Konce cívky jsou přírubami uzpůsobeny k montáži dutých, vodou 
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vychlazovaných elektrických kabelů. Zevnitř je povrch cívky vymazán žárobetonem. Mezi 

žárobeton a výdusku se před každým dusáním umísťuje žáruvzdorná kluzká fólie. Zvenčí je 

cívka zpevněna pertinaxovými výztuhami, kterými je cívka upevněna ke skeletu pece. 

c/ Skelet pece je tvořen ocelovými nosníky, měděným stíněním cívky a otočným uložením pro 

vyklopení pece při odpichu 

d/ Hydraulické vyklápění každé pece je tvořeno ovládacím pultem vyklápění, jedním 

elektrickým a jedním ručním (havarijním) hydraulickým čerpadlem, hydraulickým rozvodem 

(hadicemi a trubkami) a dvojicí hydraulických válců. 

e/ Frekvenční měnič tavicího zařízení vytváří spolu s cívkou kelímku magnetické pole, jehož 

účinkem je v průběhu tavby vsázkový materiál postupně ohříván v pevném stavu, posléze taven 

a nakonec v roztaveném stavu přehříván na odpichovou teplotu. Střídavý proud je usměrněn a 

střídačem rozkmitán na frekvenci 1000 Hz. K usměrnění slouží skupina usměrňovacích 

tyristorů, k rozkmitání slouží skupina spínacích tyristorů. Obě skupiny tyristorů jsou chlazeny 

pomocí vodou vychlazovaných lišt, na kterých jsou upevněny. 

f/ Kondenzátorová baterie slouží ke zdvojnásobení napětí  na  1300 V. Kondenzátorová baterie 

je chlazena vodou. 

g/ Primární a sekundární chladicí okruh slouží ke chlazení: 

- cívek v tavicích kelímcích 

- usměrňovacích tyristorů 

- spínacích tyristorů (střídače) 

- kondenzátorové baterie 

- přívodních pevných a flexibilních vodičů proudu k cívce tavicího kelímku  

Primární okruh je sekundárním okruhem ochlazován prostřednictvím výměníku Alfa Laval (typ 

voda/voda) 

5.3.3 Vedení tavby 

Vedení tavby se řídí pravidly, která jsou předepsána v obecné návodce pro 

tavení a dále v materiálově specifické tavební návodce.  

5.3.3.1 Obecná tavební návodka 

V obecné pracovní návodce je předepsáno: 

1/  podle jakých písemných podkladů lze tavbu zahájit a jaké se vedou písemné doklady o tavbě 
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2/ jakým způsobem a jak dlouho je tavenina argonována 

3/ jakých vsázkových surovin je možno použít k přípravě taveniny 

4/ jak jsou ve slévárně S+C ALFANAMETAL s.r.o, koncern číslovány tavby 

5/ jakým způsobem a ve kterém okamžiku tavby je odebírán první a konečný vzorek pro tavební 

analýzu 

6/ ve kterých údobích tavby je třeba taveninu dezoxidovat, je zde rovněž odkazováno na existenci 

materiálově specifické návodky pro tavení 

 

 
5.3.3.2 Materiálově specifická tavební návodka 

Tato návodka se pojí s konkrétní vyráběnou slitinou či se skupinou 

ocelí, které se taví stejným či podobným způsobem. Předepisuje: 

 
1/ v jakém pořadí se jednotlivé vsázkové suroviny nasazují do kelímku tavicí pece 

2/ kdy je nutno začít vzniklou taveninu argonovat 

3/ jaké teploty je třeba docílit teploty pro provedení 1.desoxidace 

4/ jakou dezoxidační přísadu a  jaké její množství je potřeba nasadit do pece pro 1. desoxidaci 

5/ nutnost udržovat hladinu taveniny při ohřevu a při ztlumeném tavicím výkonu (v průběhu 

tavební analýzy) pod krycí struskou 

6/ jakou dezoxidační přísadu a  jaké její množství je potřeba nasadit do pece pro  2. desoxidaci 

7/ jakou dezoxidační přísadu a  jaké její množství je potřeba nasadit do pece pro 3. desoxidaci 

 

5.3.3.3 Dezoxidace oceli 

Dezoxidace ocelí je proces, při kterém je snižována aktivita kyslíku 

v  tavenině na technologicky požadovanou hodnotu, která zajišťuje, že v oceli nenastane reakce 

kyslíku s uhlíkem a v odlitku nevzniknou bubliny oxidu uhelnatého.  Pro oceli na odlitky se 

k desoxidaci používá zejména hliník,  případně v kombinaci s dalšími prvky jako Si, Ti, prvky 

vzácných zemin nebo Ca. Při dostatečném obsahu zbytkového hliníku (více než cca 0,03% Al je 

produktem desoxidace oxid hlinitý. Dezoxidační reakci je  v tomto případě  možné  popsat rovnicí 

(5.1)   [13]: 

2 ] + 3 ] =     (5.1) 

 

Reakce může teoreticky probíhat oběma směry a je závislá na teplotě podle rovnice  (5.2)  
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] = 
]
∙ ∆ °

     (5.2) 

Pro ocel o daném chemickém složení je za předpokladu dosažení 

termodynamické rovnováhy mezi hliníkem a kyslíkem v tavenině aktivita kyslíku závislá podle 

rovnice (5.2) pouze na teplotě.  S poklesem teploty roste v tavenině celkové množství vměstků 

oxidů Al2O3  a koncentrace v tavenině rozpuštěného kyslíku a hliníku klesá [13].  

 

 
Obr.13:  Průběh desoxidačních křivek hliníku  

v závislosti na teplotě  
 
 
Chování kyslíku ve slitinách železa obsahujících silná dezoxidovadla 

je možné posuzovat pomocí interakčních koeficientů. Interakční koeficienty prvního řádu určují 

polohu minima na křivkách rozpustnosti a interakční koeficienty druhého řádu pak polohu 

maxima rozpustnosti kyslíku v železe.  Na základě znalostí skutečného průběhu dezoxidačních 

křivek je možné stanovit nejen minimální koncentraci dezoxidačního prvku, ale i jeho optimální 

rozmezí. Průběh dezoxidačních křivek v závislosti na obsahu dezoxidovadla  X je uveden na obr. 

10 [14]. 
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Obr.14:  Průběh desoxidačních křivek různých prvků 

Koncentraci dezoxidovadla, při které je dosaženo minima rozpustnosti 

kyslíku, je možné stanovit podle rovnice (5.3)  

 

% ∗ = − , ∙ 	 ∙     (5.3) 

 

kde % ∗ je obsah prvku [hmot.%] při minimálním obsahu kyslíku v soustavě Fe-X-O; 

m, n jsou stechiometrické koeficienty vznikajícího oxidu XmOn při dezoxidaci [15]. 

 

Podobně jako lze na dezoxidační křivce stanovit minimum obsahu kyslíku,  lze podle vztahu (5.4) 

stanovit  i  jeho maximum. Znalost maxima je důležitá pro vymezení optimálního rozmezí 

množství dezoxidovadla z hlediska efektivnosti desoxidace a také z hlediska dosažení maximální 

oxidické mikročistoty oceli [15]. 

 

∙ % + ∙ % + = 0                                   (5.4) 

= 4,6 	 + 	 	 ∙ ; = 2,3 	 	+ 	 ∙     (5.5) 
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Jeden kořen kvadratické rovnice určuje polohu minima a druhý pak 

polohu maxima rozpustnosti kyslíku v soustavách Fe-X-O. Použijeme-li pro stanovení minima a 

maxima kyslíku  v soustavě Fe-Al-O hodnoty interakčních koeficientů z tab.8, pak minima 

kyslíku je dosaženo při 0,03 % Al a maxima při 0,356% Al  [15]. Minimální koncentrace hliníku 

pro dosažení minima kyslíku stanovená ze vztahu (5.4) velice dobře v praxi souhlasí s v praxi 

provozně udržovanou spodní koncentrací hliníku cca 0,03%.  Maximální koncentraci hliníku je 

nutné udržovat rovněž s ohledem na tloušťku odlitků podle rovnice (5.6), aby v odlitcích 

nedocházelo ke vzniku lasturových lomů [15]. 

 

% . ] ≥ ,
/       (5.6) 

kde symbol R vyjadřuje střední tloušťku stěny odlitku, uvedenou rovnici experimentálně vyvinul 

prof.Ing.Karel Stránský. DrSc. Platí pro 2R = 2 až 38 cm. 

 

Tab.8:  Hodnoty interakčních koeficientů v soustavě Fe-X-Al  [12] 

 -10,6  0,045 

 -13,7  -0,001 

 
V případě nižší aktivity hliníku se mohou na dezoxidačních reakcích 

podílet i slabší dezoxidační prvky, jako např. Si, Mn atd. Výsledkem těchto reakcí pak budou 

komplexní oxidy, což vede nejen ke změně chemického složení těchto produktů, ale může 

docházet i ke změně jejich morfologie.  V případě současné desoxidace více prvky nelze v rovnici 

(5.2) považovat aktivitu Al2O3  za jednotkovou.  Snížení aktivity oxidu Al2O3  vede zároveň i ke 

snížení rovnovážné aktivity kyslíku, což je současně základem tzv. kombinované desoxidace více 

prvky. Případ současné oxidace hliníku, křemíku a manganu a jí odpovídající aktivita kyslíku je 

vyjádřena vztahem (5.10). Tento vztah umožňuje stanovit teplotu, případně rovnovážné aktivity 

těchto prvků, při které je z termodynamického hlediska společná reakce všech nebo některých 

prvků pravděpodobná. Termodynamická data pro stanovení aktivit jednotlivých oxidů 

v komplexních oxidech se však získávají obtížně [16]. 
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Desoxidační reakce těchto tří prvků v tavenině popisují rovnice: 

 

2 ] + 3 ] = 〈 〉    (5.7) 

] + 2 ] =      (5.8) 

] + ] =      (5.9) 

 

	 = 	 ∙ 	
		

/
= 	 ∙ 	

	
/ = ∙ 	

	 	 	 (5.10) 

 
 
Pozn.: V podmínkách slévárny  S+C ALFANAMETAL je desoxidace prováděna ve třech 

stupních: 

1.desoxidace se provádí po vzniku tekuté fáze a jejím ohřevu na předepsanou teplotu ještě 

před nasazením feroslitin, metalického chromu a metalického molybdenu  

 2.desoxidace se provádí zhruba 1 minutu před odpichem  

3.desoxidace se provádí přidáním dezoxidovadla do licí pánve při odpichu 

Protože je v podmínkách slévárny S+C ALFANAMETAL s.r.o 

koncern, používán pro třetí stupeň  desoxidace taveniny korozivzdorných ocelí vápník (ve 

formě komplexního desoxidovadla CaSiMn s obsahem 30 %Ca; 50%Si a 18%Mn), je 

nutno ještě zmínit jeho vliv na morfologii  oxidů a sulfidů   ocelích: 

Přídavkem zdroje vápníku, kterým může být již zmíněné 

desoxidovadlo CaSiMn, dále  FeSiCa či NiCa, lze docílit modifikace vměstků. Modifikací 

sulfidů a oxidů se myslí změna jejich morfologie na vměstky typu Ib. Modifikací vměstků 

se dosahuje zejména zvýšení houževnatosti oceli a plastických vlastností při zachování 

pevnostních charakteristik ocelí.  Vápník reaguje s oxidem hlinitým, který vznikl při 

předchozí desoxidaci oceli hliníkem a snižuje teplotu tavení vměstků.  U nelegovaných 

ocelí se s rostoucím obsahem vápníku v oceli vměstky zmenšují, ubývá vměstků II. typu a 

přibývá vměstků typu l b.  S rostoucím obsahem vápníku v oceli se zkracuje celková délka 

sulfidů II. typu. Při určité koncentraci vápníku, která závisí na chemickém složení oceli,  se 

začnou objevovat oxosulfidy Ib typu, jejichž počet dále s rostoucím obsahem vápníku 

v oceli roste a při určitém obsahu vápníku v oceli se vměstky II.typu přestanou v oceli 

vyskytovat [17].   
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6. ODLÉVÁNÍ  KOROZIVZDORNÝCH  OCELÍ  DO 

PÍSKOVÝCH FOREM 

 

6.1 Simulace procesu odlévání a tuhnutí 

Proces odlévání a tuhnutí každého odlitku, který je ve slévárně S+C 

ALFANAMETAL s.r.o, koncern vyráběn za pomoci nového modelového zařízení, byl ještě před 

výrobou modelu simulován. K tomuto je používán jeden ze simulačních programů firmy 

MAGMASOFT, které umožňují provádět  následující  simulační výpočty: 

 

• plnění a tuhnutí odlitků 

• zbytkových pnutí odlitků     

• struktury odlitků 

• vzniku a transferu oxidů vzniklých reoxidací  

 

Podle výkresu zákazníka jsou zpracována 3D data odlitku včetně návrhu 

vtokové soustavy a jeho nálitkování.  Tato data jsou posléze použita pro simulaci v 

odpovídajícím  programu firmy MAGMASOFT. V závislosti na výsledku simulace je (či není) 

optimalizována vtoková soustava (a nálitkování) a následuje výroba modelu. Odlitky vyrobené za 

pomoci nového modelového zařízení jsou jakožto prototypy testovány z hlediska rozměrů, 

povrchových a vnitřních vad.  V podmínkách firmy S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern, je 

využíváno těch programů, které umožňují zkoumat pouze plnění a tuhnutí odlitků, a tím i  

dosazování nálitků. V současnosti se nevyužívá ten software firmy MAGMASOFT, který 

umožňuje simulovat v odlitku napěťové stavy a  vznik  či distribuci oxidů. 

  
6.2 Reoxidační pochody 

Reoxidačními pochody rozumíme oxidaci dříve již dezoxidované taveniny, 

a to během setrvání tekutého kovu v pánvi, posléze v průběhu plnění dutiny formy   a v neposlední  

řadě při  tuhnutí odlitku  v rozsahu teplot mezi solidem a likvidem [11].  Pro zamezení oxidace 

taveniny v pánvi vzdušným kyslíkem je zapotřebí použití dostatečného množství krycí strusky a 

nastavení odpichové teploty tak, aby nebylo potřeba příliš dlouho čekat na dosažení licí teploty 

v pánvi, neboli aby tavenina v pánvi nebyla zbytečně dlouho vystavena působení vzdušného 

kyslíku. Pro objasnění mechanismu   oxidace taveniny v průběhu odlévání a na počátku tuhnutí 
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odlitku je potřeba provést rozbor vlivu proudění taveniny ve formě. Toto proudění může být 

laminární nebo turbulentní. 

 

6.2.1 Laminární proudění taveniny 

Laminární proudění lze klasifikovat pomocí hodnoty bezrozměrného 

Reynoldsova kritéria vyjádřeného rovnicí (6.1) . 

 

= ∙
     (6.1) 

 

Kde  je rychlost proudící kapaliny ∙ ] 
								  je hydraulický průměr, je to poměr plochy daného průřezu k jeho obvodu ]  

        je kinematická viskozita taveniny . ], (podle [18] cca 0,6 − 1,3 ∙ 10 ∙ ) 

Hodnota Reynoldsova čísla nabývá pro laminární proudění u vody hodnoty cca 2300. Vzhledem 

k podobné hodnotě kinematické viskozity vody a tavenin slitin železa lze tuto hodnotu také 

považovat za mezní pro laminární proudění tavenin. Podle [19] je kritická hodnota Reynoldsova 

čísla pro laminární proudění taveniny cca 2000.  

 

Příklad možnosti dosažení laminárního proudění při odlévání slitin železa: 

Mějme vtokový kůl kruhového průřezu o průměru 40 mm, licí výšku v rozmezí 100 až 400 mm a 

kinematickou viskozitu = 1,1 ∙ 		10 ∙  . Rychlost lití se řídí Torricelliho vztahem (6.2), 

používaným při řešení rychlosti proudění taveniny z pánve přes hubičku, případně ze sifonové 

pánve. 

. = 2 ∙ ∙     (6.2) 

kde  je tíhové zrychlení ∙ ] 
        je licí výška ] 
Pro tyto podmínky lze určit, že Reynoldsovo kritérium nabývá v závislosti na licí výšce hodnot 

ležících přibližně v intervalu 51000; 102000 , které odpovídají plně vyvinutému turbulentnímu 

proudění. Ze vztahu (6.1) lze pro dané podmínky určit maximální hydraulický průměr  (pro 

= 2300 , který zajistí laminární proudění taveniny. Z velice nízké hodnoty kritického 

průměru  vyplývá, že u slitin železa k laminárnímu proudění ve vtokové soustavě 

nedochází [20]. 
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6.2.2 Turbulentní proudění taveniny 

Turbulentní proudění je nejrozšířenější formou pohybu hmoty při odlévání 

ocelí. Při vyšších středních rychlostech proudící taveniny dochází k tvorbě rušivých vírů v průřezu 

proudu kapaliny způsobující proplétání proudových vláken - proudnic.  

Míru turbulence lze popsat také pomocí Reynoldsova čísla, jehož hodnota 

pro turbulentní proudění vody je vyšší než cca 7800. Podobně jako v případě kritické hodnoty 

Reynoldsova čísla pro laminární proudění musíme vycházet z údajů získaných při modelování 

proudění tavenin měřených na vodě. Podle [19] je oblast vírnatého (přechodového) proudění u 

tavenin mezi oblastí čistě laminárního proudění a plně vyvinutého turbulentního proudění, t.j. 

v rozmezí Reynoldsova čísla 2000 – 20 000. Nad hodnotou 20000 je při proudění taveniny 

dosaženo plně turbulentního proudění, při hodnotách pod 2000 je dosaženo proudění čistě 

laminárního. Rychlostní profil při turbulentním proudění je značně rozdílný od rychlostního 

profilu proudění laminárního. Při laminárním proudění je rychlostní profil kapaliny kanálem  

s kruhovým průřezem  přibližně parabolický s maximem v ose kanálu. Na rozdíl od toho nemá 

rychlostní profil při turbulentním proudění stejným kanálem parabolický průběh, nýbrž je 

přibližně v celém průřezu konstantní.  Výjimku tvoří tenká (mezní) vrstva u povrchu kanálu, kde 

rychlost proudění roste z téměř nulové hodnoty až na střední rychlost proudění. Při turbulentním 

proudění kapaliny (taveniny) v mezní vrstvě dochází k tvorbě výrazných gradientů, a to nejen 

v rychlosti proudění, ale i  teplotních a koncentračních gradientů  [20].   

 
6.2.3 Vliv způsobu odlévání na rozsah reoxidačních pochodů 

Jiná situace, než v případě plnění vtokové soustavy formy, nastává při 

proudění kovu v dutině formy. PŘIBYL [21] upozornil na to, že charakter proudění závisí na tom, 

v jakém směru se forma plní kovem a současně jaký mají stěny stupeň průtočnosti. Shora se 

kovem plní i poměrně tenké stěny turbulentně, ve vodorovném směru mohou mít v místech 

s téměř nulovou průtočností proudění laminární, při plnění tenké stěny zdola může probíhat 

laminární proudění nejen v místech s téměř nulovou průtočností, ale i v místech průtočných. 

Současně uvedl, že při klidném stoupání rozlehlé hladiny kovu v dutině formy při plnění spodem 

se stoupající hladina nepromíchává a chová se jako laminární proud. Rychlost stoupání hladiny je 

velmi nízká a takto laminárně proudící ocel se obohacuje o produkty svých reakcí s okolím jen při 

styčném povrchu, odkud se hlouběji dostávají jen působením lineární difuze [20]. 

Z výše uvedeného vyplývá příčina úbytku dezoxidačních přísad v průřezu 

proudící taveniny ve vtokové soustavě.  Touto příčinou je vedle turbulentního charakteru proudění 

ve vtokové soustavě též její délka. Reoxidaci  naopak snižuje klidné a rychlé plnění dutiny formy 
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při zamezení turbulence v ní. Obojí bývá zpravidla problém více technologický, než metalurgický 

[20]. 

Důležité je zmínit rovněž aspekt použití filtračních keramických filtrů, který 

vedle role filtrovat taveninu z vtokové soustavy ovlivňuje charakter proudění taveniny na výstupu 

z filtru. Po průchodu filtrem je proud taveniny laminarizován, stupeň laminarizace je přitom vyšší 

u filtrů s přímými otvory než u filtrů pěnových [20]. 

 
6.2.4 Kyslík v oceli během odlévání (reoxidace) 

Jak již bylo zmíněno výše, vliv na výslednou vnitřní i povrchovou kvalitu 

odlitku při jeho odlévání má vedle dobře navrženého způsobu dezoxidace také jeho geometrický 

faktor. Tím se rozumí délka vtokové soustavy, způsob zavtokování (seshora, spodem, z boku), 

způsob nálitkování (na vršku odlitku, ze strany odlitku), druh použitých keramických filtrů 

(pěnové či s přímými otvory), licí výška i stupeň přehřátí taveniny.  Objevují-li se opakovaně vady 

v určitých místech odlitku, nepomůže zpravidla zvýšení koncentrace dezoxidačního prvku. Těmito 

místy, kde vady opakovaně vznikají, bývají neprůtočné dutiny formy či vodorovné plochy v jejím 

vršku [21]. 

Vznik vad s reoxidací spojených je možno objasnit na příkladu taveniny, 

která není homogenní z hlediska aktivity kyslíku, což může být zapříčiněno vysokou aktivitou 

částic FeO a MnO. Jestliže místa s vyšší aktivitou kyslíku, která je důsledkem plnění formy 

taveninou, neobsahují oxidy FeO a MnO, jsou  dezoxidována prvky s vysokou afinitou ke kyslíku 

z okolní taveniny. Zároveň se zde při dezoxidaci vedle koncentračního gradietu uplatňuje i 

mechanismus proudění taveniny. Po naplnění formy pohyb taveniny ustává. Na rozhraní 

forma/odlitek vzniká licí kůra, která izoluje taveninu od oxidačního prostředí. Vzniká 

bezprostředně po naplnění formy kovem. Její stálost je dána množstvím tepla, v tepelných uzlech 

může být tato vzniklá vrstva později roztavena a může opětovně reagovat s taveninou. Licí kůra 

má schopnost izolovat taveninu od oxidačního prostředí. Neplní-li se již forma taveninou, 

dezoxidace v ní probíhá difuzními pochody.  

Na to, jak reagují oxidické produkty s taveninou, má vliv charakter těchto 

oxidů, zda jsou tuhé či tekuté. U tekutých je výměna kyslíku mezi taveninou a oxidy intenzivnější 

než u oxidů tuhých. Tekuté oxidy mohou vést v důsledku přechodu kyslíku z nich k uhlíku a tím 

k výskytu bublin CO, tuhé pak k výskytu sekundární struskovitosti. Sekundární struskovitost 

mohou způsobovat také nízkotavitelná eutektika ∙ 	 	 ∙ 	 ; 		 ∙ 	 	 ∙ 	 , jestliže 

není v jejich blízkosti dostatek silného dezoxidačního prvku a jestliže se tyto 

é	 	  zachytí na povrchu pískové formy.  Pak mohou způsobovat též 
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lokální připečeniny.  Přítomnost prvků v oceli tvořících tuhé nerozpustné oxidy, např.  Cr a Ti 

zvyšuje sklon k tvorbě vad zapříčiněných reoxidací typu sekundární struskovitost. Do těchto 

komplexních nízkotavitelných oxidů mohou koagulovat další oxidické složky z rozplavených 

formovacích směsí a odpadlých keramických žáruvzdorných nátěrů [21] .   

Závěrem je možno konstatovat, že reoxidační děje mohou být  zdrojem 

vnitřního znečištění odlitku  mikroskopickými a makroskopickými vměstky  i zdrojem vnějších 

povrchových defektů způsobených oxidickými plenami či sekundární struskou. Příčinou 

sekundární struskovitosti mohou být kromě tekutých nízkotavitelných komplexních oxidů také 

komplexní oxidy složitější, které obsahují také částečky keramického materiálu formy. 
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7. CÍLE  DISERTAČNÍ  PRACE 

Počet cílů této disertační práce je vyšší, než bývá obvyklé. První cíl (7.1) je cílem podpůrným 

ke splnění cílů hlavních (7.2 a 7.3). Celkový proces výroby odlitku je totiž souborem procesů 

dílčích, z nichž jeden každý může ovlivnit jeho výslednou kvalitu. Proto autor této práce klade 

důraz na definici dílčích procesů, a to formou jednotlivých výrobních návodek tak, aby byl proces 

výroby odlitků maximálně reprodukovatelný. 

 

7.1 Definice výrobních podmínek odlitků  

 

7.1.1 Vypracování obecné tavební návodky pro výrobu korozivzdorných 

ocelí v indukčních pecích 

Po všech stránkách zvládnutý proces přípravy taveniny korozivzdorných 

ocelí je základním předpokladem pro výzkum vlivu mikročistoty na mechanické vlastnosti 

korozivzdorných ocelí. Obecná tavební procedura má předepisovat, jak a podle jakých podkladů je 

nutno vést tavbu, z jakých jednotlivých úkonů se tavební proces skládá, jaké se vedou o tavbě 

záznamy, jaké jsou odpovědnosti za úkony spojené s procesem. Vedle obecné procedury je nutno 

vypracovat rovněž materiálově specifickou proceduru pro přípravu taveniny konkrétní skupiny 

ocelí. Vedle tavebních procedur je též nutno zvládnout procesy spojené s údržbou tavicích 

agregátů a pánví. Jak obecná, tak i materiálově specifické tavební návodky mají umožnit 

reprodukovatelnost předepsaných podmínek, za kterých se korozivzdorné oceli připravují v 

tavírně.  

 
7.1.2 Vypracování souboru návodek pro výrobu slévárenské formy 

Optimalizace parametrů výroby formy je nutná z hlediska minimalizace těch 

druhů vad, které by svým projevem překryly indikaci mikrovměstků. Jedná se zejména o 

stanovení souboru procedur předepisujících jednotlivé kroky přípravy formy, jako jsou 

například výroba a kontrola jakosti furanové směsi, aplikace nátěru na formu a jádro, sušení forem 

a jader. I v tomto případě je cílem soubor návodek pro výroby formy umožňujících 

reprodukovatelnost předepsaných podmínek výroby odlitků. 
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7.1.3 Vypracování  návodky pro odlévání slévárenských forem 

Soubor činností spojených s odléváním má zajistit kontrolu a přípravu 

forem před odlitím spočívající například v předehřevu vtokových soustav teplým vzduchem, 

v založení vtokových filtrů, uspořádání forem v licím poli a v neposlední řadě odlévání samotné. 

Pro soubor činností spojených s odléváním je nutno rovněž stanovit proceduru, která tyto činnosti 

definuje. Například udržení laminárního proudu při odlévání přímo předurčuje stupeň reoxidace 

taveniny ve formě.   

 
 

7.2 Zjištění vlivu stupně mikročistoty na mechanické vlastnosti vybraných 

korozivzdorných oceli 

Korozivzdorné oceli lze vyrábět za použití různého množství šrotu, který 

může mít různou kvalitu v rozmezí  od  vlastního vratného materiálu, který tvoří části vtokových 

soustav, nálitky či zmetkové odlitky přes nakupovaný odpad válcovaného materiálu (legované 

plechy) až po  metodami VOD a VCD vyčištěného vlastního vratného materiálu. Kvalita ostatních 

vsázkových surovin, jako jsou slévárenské železo, nikl, chrom, molybden, feroslitiny a  

dezoxidační přísady, může rovněž výrazně ovlivnit kvalitu vyráběné oceli. Nutnou podmínkou pro 

sledování vlivu mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí je stanovení jakosti 

vstupních surovin formou interních materiálových listů pro jednotlivé vstupní suroviny, dle 

kterých pak budou nakupovány tak, aby v průběhu výroby nekolísala jejich kvalita. Stupeň 

mikročistoty může ovlivňovat rovněž způsob vedení tavby, především druh a dávkování 

dezoxidačních přísad. 

Zjištěné výsledky budou zapracovány do materiálově specifické tavební návodky tak, aby byly 

optimalizovány výrobní náklady zkoumané skupiny ocelí. Bude-li předpokládaná závislost 

(ovlivnění mechanických vlastností stupněm mikročistoty  potvrzena, nabízí se pokračování 

výzkumu závislosti vlivu mikročistoty na creepové vlastnosti   žáruvzdorných materiálů pro 

použití v petrochemických pecích. Tyto žáruvzdorné oceli a slitiny tvoří většinovou část 

produkce společnosti. 
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7.3 Stanovení korozních charakteristik u těch vzorků zkoumaných 

korozivzdorných ocelí, které vykazují rozdílný stupeň mikročistoty 

Je-li nutné znát dopad stupně mikročistoty na mechanické hodnoty 

vyráběných korozivzdorných ocelí, a je-li zároveň nutné umět výsledné mechanické vlastnosti 

ovlivnit, je třeba také znát míru ovlivnění korozních vlastností vyráběných ocelí jejich 

mikročistotou.  Jde tedy o zjištění korozních charakteristik těchto ocelí při různých stupních 

mikročistoty:  

 

• korozně elektrochemické měření bodové koroze, depasivace, repasivace, kritické 

teploty bodové koroze 

• prověření stavu hranic zrn elektrochemickou reaktivační metodou (EPR) ve 

vybraném elektrolytu 

• metalografické zhodnocení charakteru napadení po zkouškách  

  



  53 

 
Dulava, M.: Vliv mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí 

Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, 2012 

EXPERIMENTÁLNÍ  ČÁST 

  

7.4 Výběr skupiny korozivzdorných ocelí a jejího představitele  pro 

výzkum závislosti mechanických vlastností na mikročistotě 

   Pro zkoumání vlivu mikročistoty na mechanické vlastnosti byla zvolena 
skupina austeniticko-feritických (duplexních) korozivzdorných ocelí a austenitických 
korozivzdorných ocelí. Bylo tak učiněno z důvodů: 

a/ jedná se o chrom-niklové oceli z výrobního sortimentu firmy, ve které je autor této práce 
zaměstnán (slévárna S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern) 

b/ konkrétní typ odlitku z duplexní (austenitické) oceli, který se pro výzkum nabízí, je vyráběn 
ve výše uvedené společnosti v časovém období od počátku roku  2007 až do současnosti 

c/ odpovídající normou předepsaný druh tepelného zpracování nevede k rozdílným výsledkům 
mechanických hodnot  

Zejména poslední z výše uvedených tří bodů (ad c/) činí skupiny duplexních  
a austenitických ocelí jako nejvhodnější k provedení experimentů, neboť konečné tepelné 
zpracování těchto korozivzdorných ocelí nevede  k různým  výsledkům mechanických hodnot na  
rozdíl od materiálů martenzitických, které je nutno po zakalení popustit. Přestože je ve slévárně 
společnosti S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern dlouhodobě vyráběno velké množství odlitků z 
martenzitických korozivzdorných ocelí typu 13–4 či 16–5–1 (jedná se o rozváděcí lopatky, 
lopatky oběžných kol peltonovy a kaplanovy turbíny či celá oběžná peltonova a francisova kola), 
nejedná se o opakovanou produkci totožných odlitků. Délka výdrží na kalicí i popouštěcí teplotě 
se volí v závislosti na tloušťkách stěn odlitků, přičemž tyto rozměry jsou i v rámci jednoho odlitku 
rozdílné. Proto i výsledné mechanické hodnoty u těchto martenzitických korozivzdorných ocelí 
vykazují značný, byť normou (či se zákazníkem sjednanými podmínkami) tolerovaný rozptyl. 

 

7.4.1 Austenitická korozivzdorná ocel  1.4552  (varianta G4552DT) 

Austenitická  ocel 1.4552 ( GX5CrNiNb19-11)  je běžnou korozivzdornou 

ocelí, která je stabilizovaná niobem, a která není legována molybdenem. Používá se hlavně 

v chemickém průmyslu, je vhodná pro výrobu tlakových nádob [22]. Vzhlede k absenci 

molybdenu jako legujícího prvku,  je dobře svařitelná a lze ji použít také jako přídavného 

svařovacího materiálu ke svárovým spojům v železničním kolejovém svršku, neboť při 

odporovém svařování (které je zde používáno) a následném ochlazení pomocí odvodu tepla do  

svařováním spojovaných kusů nedochází k tvorbě intermetalických fází. Chemické složení této 
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oceli a její mechanické hodnoty jsou uvedeny v tab.9 [23]. Pro srovnání jsou zde uvedeny 

chemické složení a mechanické hodnoty původní korozivzdorné oceli 1.4552 . 

Tab.9:  Chemické složení a mechanické vlastnosti oceli G4552DT 

C Si Mn Cr Ni Nb P S Rp(0,2) Rm A5 KV 

[ % hmotnostní ] [ Mpa ] [ % ]  [ J ] 
G4552DT 

0,06 až 
0,09 

0,3 
až 
1,0 

0,5 
max. 

18,5 
až 

19,5 

8,0 
až 
9,0 

0,69  
až    
0,9 

0,04 max. 
0,04 
max. 210 480 30 60 

1.4552 dle DIN EN 10283/1998 

0,07 
max. 

0,8 
max

. 

1,0 
max. 

18,00 
až 

20,0 

9,0 
až 

12,0 

8*%
C; 

≤1,00 
0,035 max. 

0,025 
max. 175 440 25 40 

 

7.4.2 Austeniticko-feritická korozivzdorná ocel G2607Cu 

Austeniticko-feritická  (nebo také superduplexní) korozivzdorná ocel 

G2607Cu je variantou austeniticko – feritické oceli 1.4517 dle DIN EN 10283/1998. Tato ocel se 

používá v chemickém průmyslu, je vhodná pro výrobu tlakových nádob. Dobře odolává účinkům  

sirných kyselin,  zejména však odolává  účinkům neoxidických kyselin  [24]. Rozdíl         

v chemickém složení obou výše uvedených materiálů není velký, nicméně pro minimální hodnoty 

obsahu chrómu, molybdenu a dusíku jsou indexy odolnosti proti bodové korozi  již značně 

odlišné, neboť dle vztahu pro výpočet indexu bodové koroze  (7.1) vychází : 

 

 . 			=  34,67 

	 =  40,43 

 

= % + 3,3. % + 16. %    (7.1) 

kde PREN = pittig resistance equivalent number = index odolnosti proti 

bodové korozi 

 

S indexem odolnosti proti bodové korozi souvisí rozlišení mezi tzv. 

duplexními  (austeniticko – feritickými) a superduplexními ocelemi, přičemž superduplexní oceli 

vykazují vyšší korozní odolnost ve srovnání s ocelemi duplexními, což platí zejména o korozi 

v prostředí bohatém na chloridy, např. v Severním moři. Touto hranicí je 			 ≥  40  [25].  

Snaha o dosažení takových korozivzdorných  vlastností, kterých dosahují oceli superduplexní, 

vedla k úpravě chemického složení zákazníkem původně požadované oceli 1.4517 na chemické 
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složení odpovídající oceli G2607Cu, viz. tab.10 [26]. Na obr.15 jsou v grafu zakresleny oblasti 

výskytu superduplexních, duplexních a tzv. lean-duplexních ocelí v závislosti na jejich 

chemickém složení. Je zde rovněž vyznačena maximální rozpustnost dusíku v tuhém roztoku 

v závislosti na obsahu chromu [27]. 

Tab.10: Srovnání chemického složení duplexní a superduplexní oceli 1.4517 a G2607Cu 

Označení oceli 
C 

max 
Si 

max 
Mn 
max 

P 
max 

S 
max Cr Mo Ni N Cu 

Značka 
Číselné 

označení 

GX2CrNiMoCuN25-
6-3-3 

1.4517 0,03 1,00 1,50 0,035 0,025 
24,50 

až 
26,50 

2,50 až 
3,50 

5,00 až 
7,00 

0,12 až 
0,22 

2,75 až 
3,50 

- G2607Cu 0,03 1,00 1,50 0,030 0,020 
26,00 

až 
28,00 

3,50 až 
4,50 

5,50 až 
7,50 

0,18 až 
0,25 

2,50 až 
3,50 

 

 

Obr.15:  Austeniticko – feritické oceli a rozpustnost dusíku v tuhém roztoku 
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7.5 Korozní charakteristiky zkoumaných ocelí 

Pro srovnání korozní odolnosti různých austenitických a austeniticko - 

feritických ocelí uveďme dva příklady.  Na obr.16 jsou vyneseny korozní křivky austenitických  

ocelí: 1.4307 (Cr/Ni  = 18/9) a 1.4404 (Cr/Ni/Mo = 17/12/2) a korozní křivky ocelí zvané lean 

duplex steels : 1.4062 (Cr/Ni = 22/2) a 1.4362 (Cr/Ni = 23/4). Jednotlivé body křivky konkrétní 

oceli spojují místa se stejným korozním úbytkem materiálu 0,2 mm/ rok.  Ze závislostí 

vynesených do grafu vyplývá, že pro průmyslová zařízení jsou tzv. lean duplexní oceli vhodnější 

než klasické kyselinovzdorné oceli.  Nejlepší výsledky vykazuje lean duplex 1.4362 (23/4), 

nejhorší pak obyčejná kyselinovzdorná ocel 1.4307 (18/9) [28]. 

 

 

Obr.16:  Srovnání korozní odolnosti ocelí austenitických  a tkz. lean duplex ocelí 

 

Druhým příkladem je skupina ocelí, které jsou pro jejich lepší  přehlednost 

(některé z nich jsou legovány též dusíkem a mědí) uvedeny v tab.11: v grafu (obr.17) jsou 

zaneseny hmotnostní úbytky různě legovaných ocelí, z nichž první - austenitická, která je 

evidentně nejdražší, vykazuje nesrovnatelně horší korozní odolnost, než poslední v tabulce 

uvedená – superduplexní ocel S32520. Tato však má (ve srovnání s duplexními ocelemi S32550 a 

S32750)  chemické složení jen mírně odlišné, přesto je její korozní odolnost v popisovaném  testu 

ve srovnání s nimi  velmi výrazně lepší. Z uvedeného plyne, že volbu materiálu pro konkrétní 

korozní prostředí je potřeba provádět pokud možno na základě korozních zkoušek simulujících 

reálné podmínky nasazení této oceli v průmyslové praxi [28]. 
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Tab.11: Oceli testované v 	⊙ %	 + 	  (80 a 85°C) 

ocel 
Cr Ni Mo N Cu 

střední obsah [ % hmotnost. ] 

904L 21 25,5 4,5 - 1,5 
S32550 25,5 5,5 3,4 0,175 2 

S32750 25 7 4 0,28 - 
S32760 25 7 3,5 0,25 0,75 
S32520 25 6,5 3,5 0,25 1,5 

 

 

 

 

Obr. 17: Hmotnostní úbytek vybraných ocelí testovaných v 

	⊙ %	 + 	  při teplotách 80 a 85°C 

 

7.5.1 Bodová koroze 

Již v kapitole 8.1.2  byl zmíněn pojem bodové koroze. Bodová i štěrbinová 

koroze výrazným způsobem ovlivňují životnost kovových součástí, které jsou vystaveny 

koroznímu prostředí, zejména pak prostředí, ve kterém se vyskytují chloridové ionty. Kvůli 

velkému výskytu chloridonosných médií, nabývá tento druh lokální koroze, tak jako i koroze 

štěrbinové na významu při použitelnosti a nasazení nerezavějících ocelí. Bodová koroze zpočátku 
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způsobuje jehlovité prohloubeniny, které se rozrůstají do děr s již výrazně většími průměry. 

Zpravidla napadá bodová koroze oceli, které jsou v pasivovaném stavu, není tedy při jejím vzniku 

nikterak patrný hmotnostní úbytek materiálu. Bodová koroze vzniká díky výměně mezi 

chloridovými ionty a pasivační vrstvou. Dochází přitom k jejímu  bodovému narušení. Zároveň 

jsou bodová i štěrbinová koroze urychlovány tzv. tvarovým faktorem, tvar póru či štěrbiny mají na 

uvedené druhy lokální koroze autokatalytický účinek [29].   

 

7.5.1.1 Index odolnosti proti bodové korozi 

Odolnost proti bodové korozi vzrůstá s tzv. indexem odolnosti proti 

bodové korozi, který značíme PREN, z angličtiny pittig resistance equivalent number. V grafu 

na obr.18 je tento index schematicky vyjádřen jednak v závislosti na druhu korozivdorných ocelí 

(dělení dle stuktury), dále i v závislosti na chemickém složení v rámci jednotlivých druhů [30].  

 

 

Obr.18  Korozivzdorné oceli a jejich index odolnosti proti bodové korozi  (PREN) 
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7.5.1.2 Kritická teplota bodové koroze 

V souvislosti s fenoménem vzniku bodové koroze je nutno 

objasnit vliv teploty na tento druh lokální koroze.   Vzrůstající teplota bodovou korozi urychluje, 

přičemž od určité teploty, kterou nazýváme kritickou, a která je pro každý jeden typ 

korozivzdorné oceli jedinečná, rychlost koroze výrazně narůstá.  Zkoušení odolnosti proti bodové 

korozi se provádí podle americké normy ASTM G48-00, která rovněž stanovuje vztah (7.2) pro 

určení její kritické teploty [31].  V grafu (obr.19) jsou vyznačeny kritické teploty bodové koroze 

pro austenitické a austeniticko- feritické (duplexní) konkrétní korozivzdorné oceli. 

Z vyobrazených závislostí vyplývá, že nejlepších výsledků dosahují opět oceli superduplexní. 

 

= 2,5	 ∙ % 7,6	 ∙ % 31,9	 ∙ 	% 41,0   (7.2) 

  

 

Obr.19: ASTM G48  kritické teploty bodové koroze pro  konkrétní oceli různých typů 
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7.5.2 Mezikrystalová koroze 

Mezikrystalová koroze je degradačním jevem, který vede ke koroznímu 

praskání, při němž se vlivem pnutí za současného působení korozního prostředí porušuje celistvost 

materiálu po hranicích zrn. Podobně jako v případě bodové či štěrbinové koroze není 

mezikrystalová koroze provázena viditelnými úbytky korodovaného materiálu, o to více je však 

nebezpečná.  Napadá v prvé řadě ty části objemu korozivdorné slitiny, které byly nějakým 

způsobem tepelně ovlivněny (zcitlivěny), zejména při výrobním svařování.  Korozivzdorné slitiny 

austenitické i austniticko – feritické jsou totiž používány ve stavu tepelně zpracovaném  

tzv. rozpouštěcím žíháním s následným prudkým ochlazením ve vodě. Při tomto druhu žíhání  

jsou rozpuštěny karbidy chromu  a 	,	  nitridy chromu 	  a intermetalické fáze     

; . Pro rozpuštění uvedených sloučenin a fází je nutná prodleva na teplotě,  jejíž výše je odvislá 

od chemického složení dané  slitiny, vliv jednotlivých legujících  prvků slitiny je graficky 

znázorněn v  obr.6.  Prodleva se volí zpravidla 1 h pro 25 mm tloušťky stěny materiálu.      

Následuje ochlazení ve vodě, přičemž mezi vyjmutím materiálu z pece a ochlazením ve vodě 

nesmí teplota tepelně zpracovávaných dílců podkročit teplotu počátku vzniku karbidů, nitridů i 

intermetalických fází,  z grafu na obr.6 je nutnost rychlého ochlazení patrná.  

Vznik mezikrystalové   koroze popisují tři teorie:  

a/ Teorie ochuzení:   změnou chemického složení tuhého roztoku na rozhraní zrn v okolí       

precipitátů 

b/ Teorie pnutí:    energetickými rozdíly v místech vylučování sekundární fáze 

c/ Teorie mikročlánků:    rozpouštěním rozhraní zrn následkem vzniku místních článků, ať je    

precipitát anodou, nebo katodou 

 

7.5.2.1 Teorie ochuzení 

Teorie ochuzení vysvětluje mezikrystalovou korozi snížením 

obsahu chromu v okolí vylučujících se karbidů a nitridů chromu, t.j.ochuzením hranic zrn o 

chrom. Difúze uhlíku a dusíku (intersticiálně rozpuštěných v tuhém roztoku) k hranicím zrn 

probíhá rychleji než difuze chromu. Proto uhlík (popř. dusík) potřebný k tvorbě karbidů (nebo 

nitridů), není-li již na rozhraní zrn následkem vnitřní adsorbce, difunduje k rozhraní i z vnitřku 

zrn, kdežto potřebný chrom pochází v prvních stadiích jen z rozhraní, popř. z okrajů zrn austenitu. 

Vlivem toho klesne obsah chromu v povrchové vrstvě zrna tak, že tato vrstva přestává být schopna 

pasivace a materiál podléhá rychle korozi [32].  V úvodu kapitoly 8.2.2 je popsán způsob, jak lze 

tento rovnovážný stav porušit tepelným zpracováním zvaným rozpouštěcí žíhání s následným 



  61 

 
Dulava, M.: Vliv mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí 

Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, 2012 

ochlazením ve vodě tak, aby nastal při teplotě okolního prostředí stav nerovnovážný, stav při 

kterém se na hranicích zrn nenacházejí karbidy a nitridy chromu a povrch zrn o chrom není 

ochuzen.  Je značný rozdíl mezi korozivzdornými ocelemi duplexními a superduplexními. Na obr. 

20 jsou znázorněny oblasti v okolí V- sváru (nebo v něm), které jsou ochuzeny o chrom v případě 

duplexní oceli 1.4462 a superduplexní oceli 1.4501.  Duplexní ocel je náchylná k ochuzení 

v  tepelně ovlivněné zóně, zatím co superduplexní ocel je náchylná k ochuzení přímo v kořeni 

svárového kovu [33].  

 

 

 

Obr.20:  Příklad rozdílu oblasti ochuzení u duplexní a superduplexní oceli  

           v okolí V-svaru či přímo v něm 
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7.5.2.2 Teorie pnutí 

Podle teorie pnutí vznikají velká vnitřní pnutí v místech, kde se začíná 

vylučovat a postupně roste druhá fáze (na hranicích různě orientovaných zrn). Následkem toho 

jsou ve struktuře oceli značné energetické rozdíly, které se mohou projevit nejen v rozdílech 

potenciálů, ale v nižší polarizaci anodového děje v oblastech rozhraní zrn   a dále v nedokonalé 

pasivaci hranic [32]. 

 

7.5.2.3 Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi elektrochemickou 

polarizační potencio - kinetickou reaktivační metodou 

 

Stupeň zcitlivění k mezikrystalové korozi je možno zjistit korozními 

zkouškami, a to buď standartními destruktivními ponorovými zkouškami, které jsou poměrně 

dlouhodobé, nebo nedestruktivní elektrochemickou  polarizační potenciokinetickou reaktivační 

(dále jen EPR) metodou. 

EPR metoda byla vyvinuta pro posuzování náchylnosti 

korozivzdorných ocelí a slitin k mezikrystalové korozi.  Tato metoda je založena na umělém 

vytvoření elektrochemické nestability mezi kovem a elektrolytem se sledováním elektrochemické 

odezvy s přímou spojitostí s anodovým rozpouštěním – korozním procesem. Při polarizaci 

z pasivní oblasti je sledována reaktivace, která je závislá především na rozdílu obsahu legur  

v tuhém roztoku a v ochuzených oblastech.  Zcitlivěné hranice zrn jsou v důsledku ochuzení o 

chrom pod mezí pasivovatelnosti pokryty nedokonalým pasivním filmem; při reaktivaci jsou proto 

hranice přednostně rozpouštěny a vzrůstá proudová hustota.  Ostatní povrch, který má chromu 

dostatek, má odolný pasivní film, který zůstává nedotčený, nebo se jeho napadení projeví na 

polarizační křivce pouze malým rozdílem hodnot. 

Pro hodnocení stupně zcitlivění se obvykle používá poměru reaktivační 

proudové hustoty  	  ke kritické pasivační proudové hustotě  (která je měřítkem korozní 

odolnosti slitiny) nebo poměru prošlých nábjů /  (  - při sestupném potenciálu,  - při 

vzestupném potenciálu). Polarizační křivka s označením základních oblastí a charakteristiktik je 

na obr. 21 [34], na obr. 22 je pak uvedena polarizační křivka  duplexní oceli. 
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Obr.21: Polarizační křivka korozivzdorné oceli 05Cr18Ni9 (elektrolyt – vodný roztok 

 , ∙ , rychlost změny potenciálu ∙ ) 

s vyznačením charakteristických oblastí a popisem veličin [36] 

 A - oblast aktivity, P- oblast pasivity, T-oblast transpasivity 

 - potenciál přepětí vylučování vodíku, -pasivační potenciál 

- potenciál reaktivace, - potenciál plné pasivace 

 - potetenciál repasivace, - depasivační potenciál  

- transpasivační potenciál  

- transpasivační potenciál s maximální proudovou hustotou 

 - potenciál sekundární pasivity, 

 - kritická pasivační proudová hustota,  

- kritická reaktivační proudová hustota 

 . - korozní proudová hustota v pasivním stavu 

 - kritická transpasivační proudová hustota 

 - proudová hustota sekundární pasivity 
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Obr.22:  Polarizační křivka  duplexní oceli 02Cr22Ni6Mo3N zcitlivěná při 750°C a v roztoku 

    0,5M  + 0,01M 	při 70°C a 3,6V/h [35]. 

 

7.6 Výběr konkrétního typu odlitku  

7.6.1 Odlitek lopatky z austeniticko – feritické oceli 

 

 

Pro sledování závislosti vlivu stupně mikročistoty na mechanické vlastnosti 
austeniticko – feritické korozivzdorné oceli  byl vybrán odlitek lopatky třílisté vrtule míchadla 
odsiřovací jednotky tepelné elektrárny spalující hnědé uhlí. Odlitek ze superduplexní oceli 
G2607Cu se dodává ve stavu po rozpouštěcím žíhání s následným zchlazením ve vodě.  

Lopata má obrobený čep, kterým se pomocí svárového spoje upevňuje 
k náboji.  Čep je obroben do návarového úkosu, který je zakončen zaváděcím koncem válcovitého 
tvaru, kterým je osa lopaty polohována v náboji.   Svárový spoj lopatky s nábojem je vůči 
podélnému a příčnému směru (vůči ose otáčení vrtule míchadla) rozdílného tvaru. Z hlediska 
podmínek svařování, zejména vnosu tepla do okolí svárového spoje  není  vetknutí čepu do náboje 
vhodným technickým řešením, neboť svárový spoj  nelze  následně vyžíhat rozpouštěcím žíháním 
a zchladit. 

Lopatky se dodávají včetně rozměrových protokolů, jejichž součástí je 
hmotnost každé jedné lopaty. Váhově jsou trojice lopatek vybírány tak, aby po svaření s nábojem 
nepřekročily předepsané maximální dynamické nevyvážení. Na obr.23 je vyobrazena trojice 
těchto lopat v expedičním stavu. Na horní lopatě je dobře rozeznatelný jak litý (hrubý), tak i 
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broušený povrch. Na obr.24 je  pak znázorněna  nesouměrnost svárového spoje  čep-náboj 
míchadla. 

 

     Obr. 23:  Jedna sada lopat třílisté vrtule WJ 1200 v expedičním stavu 

 

 
Obr.24:  Nesouměrnost svárového  

spoje  čep - náboj  
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7.6.1.1 Sestava míchadla 

  
Míchadlo tvoří:  
1/ motor s převodovkou v horní části 
2/ dutá hřídel, kterou je veden vzduch k provzdušňovacím rourám  
3/ náboj se třemi lopatami  
4/ provzdušňovací roury 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr.25: Sestava míchadla vápenno-sádrového rmutu 
 
 
7.6.1.2 Použití míchadla 

Kouř obsahující vodní páru a oxidy síry je ve spalinové cestě 
sprchován vodou za vzniku kyselin siřičité a sírové. Vodný roztok kyselin padá do nádrže s 
vápenným mlékem, které je mícháno a provzdušňováno míchadlem. 

Při provzdušnění a míchání rmutu dochází k oxidaci oxidu 
siřičitého z kyseliny siřičité na oxid sírový: 

2  + ⟶ 2     (7.3) 
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Oxid sírový se ve vodním prostředí rozpouští na kyselinu sírovou: 

 

2  + ⟶	     (7.4) 

 

Kyselina sírová reaguje s vápenným mlékem za vzniku hydrátu: 

 

	+ 	 ⟶ ∙   (7.5) 

 

Hydrát síranu vápenatého je z reakčního prostoru odváděn do místa sušení, kde ztrácí polovinu  

molekuly vody za vzniku sádry, která je odpadním a zároveň i výrobním  produktem procesu  [37]. 

 
 

∙ 	 + 	 ⟶ ∙ +	   (7.6) 

 
 

 
7.6.1.3 Požadavky na vlastnosti dílce (odlitku) 

1/ Povrch lopatek míchadla je vystaven kyselému prostředí a také prostředí obsahující 

chloridové ionty při teplotách až  50°C, proto je zde nutná korozivzdornost, zejména 

odolnost proti bodové korozi 

2/  Povrch lopatek je namáhán abrazí vlivem pohybu v prostředí vápenno - sádrového rmutu, 

který v průběhu procesu mění svou specifickou hmotnost i chemické složení od čistého 

vápenného mléka přes vápenno - sádrový rmut až po rmut síranu vápenatého s vodou. 

Proto musí být materiál lopatek odolný proti otěru. 

3/ Objem lopatek je namáhán dynamicky se měnícím napětím, neboť rmut není homogenní v 

důsledku pulzního profukování vzduchem, toto provzdušňování má vedle oxidace oxidu 

siřičitého na oxid sírový za cíl udržet turbulentní proudění rmutu v reakčním prostoru. 

Proto musí být materiál odolný proti mezikrystalové korozi zejména v oblasti čepu, kde 

může být v okolí svarového spoje zcitlivěn. 
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7.6.1.4 Volba materiálu dilce (odlitku) 

Materiál lopatky míchadla vápenno-sádrového rmutu byl 

zákazníkem požadován a posléze i výrobcem nabídnut s ohledem na fyzikálně chemické 

podmínky, za kterých dochází k míchání rmutu.  Důležitými parametry, na které zákazník kladl 

největší důraz, byly index odolnosti proti bodové korozi a kritická teplota nabízené oceli, při 

jejímž překročení k bodové korozi dochází, jsou-li v míchaném rmutu přítomny chloridové ionty.  

Maximální teplota při míchání již sádrového rmutu bezprostředně před jeho přečerpáním 

z reakčního prostoru do prostoru sušení  je 50°C.  Ze zadání zákazníka tedy vyplynul 

superduplexní materiál  ( 			 ≥  40) s kritickou teplotou počátku bodové koroze	 ° ≥
 . 

V kapitole 8.1.2 jsou uvedeny vztahy pro výpočet indexu 

odolnosti proti bodové korozi (8.1) a pro výpočet kritické teploty vzniku bodové koroze (8.2). 

Dosazením hodnot hmotnostních obsahů prvků, které jsou relevantní pro korozní odolnost daného 

typu, do  rovnice (8.1), byly vypočteny hodnoty indexu odolnosti proti bodové korozi minimální, 

hodnoty odpovídající středním obsahům relevantních prvků a hodnoty indexu odolnosti proti 

bodové korozi maximální. Taktéž hodnoty kritické teploty počátku bodové koroze byly vypočteny 

(dle rovnice 8.2) pro minimální, střední a maximální obsahy relevantních prvků.  

7.6.1.4.1 Původně navrhovaný materiál dílce (odlitku) 

Původním materiálem, který připadl v úvahu pro výrobu 

lopatek míchadla, byla austeniticko-feritická ocel 1.4517 dle DIN EN10283/1998, která díky 

střednímu obsahu mědi (cca 3%) dobře odolává sirným kyselinám, a jejíž chemické složení je 

uvedeno v tab. 10.   Tato ocel je velmi podobná ocelím S32760 a S32520, jejichž střední obsahy 

hlavních legujících prvků jsou uvedeny v tab.11.,  a jejichž korozní odolnost  v roztoku kyseliny 

sírové navíc obsahujícím chloridové ionty  je uvedena v grafu na obr. 17.   Při podrobnější analýze  

parametrů    a  ve vztahu k možným koncentracím relevantních prvků byla  tato ocel 

však shledána jako nedostačující, neboť  nedosahovala hodnot, které zákazník požadoval. 

Hodnoty  parametrů  a  oceli 1.4517 jsou uvedeny v tab.12. Relevantními prvky jsou 

chrom, molybden a dusík, jejichž hmotnostní koncentrace ve slitině se dosazují do vztahů (7.1) a 

(7.2). 
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Tab.12: Parametry  a  oceli 1.4517 v závislosti na obsahu relevantních prvků: 

Duplexní 
ocel 

PREN(min) PREN(typický) PREN(max) 

min1) střední1) max1) 

1.4517 

34,67 38,12 41,57 

CPT(min) CPT(typická) CPT(max) 
(°C) 

43,1 51,0 58,9 
1) minimální, střední a maximální obsahy relevantních prvků  

 

7.6.1.4.2 Optimalizovaný materiál dílce (odlitku) 

Ve snaze vyhovět požadavkům zákazníka byla vyvinuta 

austeniticko-feritická ocel, kterou výrobce Schmid und Clemens nazval G2607Cu.  Chemické 

složení této oceli je uvedeno v tab. 10.    Hodnoty  parametrů  a  oceli G2607Cu jsou 

uvedeny v tab.13 .  a zadání zákazníka ( 			 ≥  40 a ° ≥  ) již vyhovují. 

Tab.13: Parametry  a  oceli G2607Cu v závislosti na obsahu relevantních prvků: 

 

 

 

 

 

 

Minimální obsah feritu v této oceli je nastaven mírně nad 

50% a může dosahovat maximální hodnoty 55%. Mimořádná pozornost byla věnována 

svařitelnosti optimalizovaného materiálu, neboť  pro duplexní oceli platí pravidlo, že teplota mezi 

jednotlivými housenkami  v případě tloušťky stěny základního materiálu větší než 15 mm, nesmí 

překročit 150 °C.  Pro materiály superduplexní je však tato teplota omezena na 100°C. Pro oba 

případy (oceli duplexní a superduplexní) platí výše uvedené pravidlo v případě, že není možno 

provést následné rozpouštěcí žíhání s následujícím ochlazením ve vodě, při kterém by se 

rozpustily intermetalické fáze vzniklé při ohřevu teplem svařování. Tento druh tepelného 

zpracování provedený následně po navaření lopatek na čep není možný, neboť při teplotě 

rozpouštěcího žíhání by došlo k pokřivení lopatek jejich vlastní vahou.    Omezení maximální 

teploty mezi housenkami má přímou souvislost s hraniční tepelnou energií, kterou je možno při 

svařování vnášet do svaru a jeho okolí. Pro materiály duplexní je Emax(duplex) = 2,5 kJ.mm-1, pro 

Superduplexní 
ocel 

PREN(min.) PREN(typický) PREN(max) 

min1) střední1) max1) 

G2607Cu 

34,67 38,12 41,57 

CPT(min) CPT(typická) CPT(max) 
(°C) 

56,3 63,8 71,2 
1) minimální, střední a maximální obsahy relevantních prvků  
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materiály superduplexní je to však pouze  Emax(superduplex) = 1,5 kJ.mm-1 [38].  Z obr.24 je patrný 

tvar svarového spoje čepu lopaty a náboje, který je z hlediska vnosu energie při svařování značně 

nevýhodný.  O důležitosti rychlosti ochlazení po rozpouštěcím žíhání píše Dillon v publikaci 

Mimořádné korozní problémy v chemickém průmyslu. Uvádí fakt, že materiálové normy (ASTM) 

neuvádí přesný způsob ochlazení po rozpouštěcím žíhání, že ochlazení je zde předepsáno vágně 

jako ochlazení ve vodě či „v ostatních prostředcích“. Uvádí příklad léta zažitého způsobu 

zpracování, po kterém duplexní materiál ztratil odolnost proti korozi [39]. Tepelné zpracování po 

svařování je analogicky vágně předepisováno v normách ČSN EN 10283/2010 „po dohodě může 

být tepelné zpracování po svařování vypuštěno“ [40]  a SEW 410/1998 jenom doporučuje 

„rozpouštěcí žíhání s ochlazením ve vodě pouze v případě velkých svařování“ [41]  a  DIN EN 

10213-4/1996 zakazuje pouze použití tlakových nádob z duplexních ocelí ve stavu precipitačního 

vytvrzení [42]. Jinak se o tepelném zpracování tato norma nezmiňuje vůbec. 

Příklady vzniku fáze sigma v průběhu svařování materiálu 

G2607Cu při použití vyšší než povolené hraniční energie pro superduplexní ocel jsou uvedeny na 

obr. 26 až 27 a obr.29.  Dílec, na kterém bylo svařováno, nebyl posléze nijak tepelně zpracován. 

 

  

Obr.26: Fáze sigma ve svarovém kovu   Obr.27: Rozhraní svarového kovu a tepelně          
ovlivněné oblasti, tato je bez fáze sigma 
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Obr.28: Struktura základního materiálu bez          Obr.29: Fáze sigma vyloučená ve vzdále- 
vyloučené fáze sigma                nosti  zhruba 5 mm od svaru, orientace je 

            se svarem rovnoběžná 
 
S výše popsaným nebezpečím vzniku intermetalických fází, z nichž je zde dokumentována pouze 
fáze sigma, a nebezpečím zcitlivění hranic zrn ochuzením o chrom při tvorbě karbidů, souvisí 
nejenom vývoj superduplexního materiálu odpovídajících vlastností potřebných pro kvalitní 
svarový spoj náboj vrtule-čep lopatky, ale také zákaz výrobního svařovaní kdekoliv  na listu 
lopatky či jejím čepu. 

Důvody, proč byl pro zkoumání vlivu stupně mikročistoty na 

mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí a ke korozním zkouškám vybrán odlitek lopatky 

míchadla vápenno-sádrového rmutu jsou následující: 

1/ Jedná se o sériovou výrobu, která probíhá ve společnosti S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern 

od roku 2007 do současnosti.  Lze tedy posuzovat výsledky zkoumaných parametrů na 

produkci, která je technologicky dlouhodobě ustálená. 

2/ Zkoušky mikrostruktury a mechanických vlastností jsou zákazníkem předepsány, jsou tedy 

zjišťovány a  jejich výsledky jsou dlouhodobě dokumentovány. 

3/ Způsob použití lopatky míchadla určuje stupeň kvality, který přesahuje ostatní běžnou produkci 

slévárny S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern. 

4/ Austeniticko-feritická (superduplexní) ocel G2607Cu je materiálem podobným superduplexní 

oceli SAF 2507  (SAF je zkratkou trojsloví SANDVIK AUSTENIT FERIT),  která je 

považována za jeden z nejodolnějších materiálů  v prostředí chloridových iontů (používá se pro 

výrobu komponent těžebních plošin).  Proto autor této práce považoval za vhodné ověřit její 

odolnost proti korozi.   
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7.6.2 Odlitek kolejnice UIC 60 z austenitické oceli 

Kolejnice UIC 60 je společností S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern 

vyráběna již několik let, je odlévána z modifikované austenitické oceli 1.4552 dle DIN ČSN 

10283. Modifikace uvedené oceli má označení G4552DT.  Kolejnice slouží ke zhotovení 

přechodného spoje mezi částí železniční výhybky zvané srdcovka, která je vyrobena z manganové 

oceli a kolejnicí vyrobenou z oceli uhlíkové.  Jde tedy o výrobu přídavného svařovacího materiálu, 

který je používán v kolejové části železničního svršku. 

 

7.6.2.1 Použití odlitku kolejnice UIC 60 

O povaze svárového spoje za použití odlitku kolejnice UIC 60 

pojednává již kapitola 3.3, proto jen krátce: odlitek kolejnice je na celé své vnější ploše v délce 

cca 750 mm obroben. V této délce, ve které je dodáván ze slévárny, je odporově přivařen ke 

kolejnici, krátce poté je kolejnice UIC 60 odřezána tak, že na kolejnici z uhlíkové oceli zůstane 50 

mm silný návar austenitického materiálu stejného vnějšího tvaru, jaký má kolejnice z uhlíkové 

oceli. Tímto mezikusem silným 50 mm je pak kolejnice odporově přivařena k srdcovce, přičemž 

nedojde k úplnému roztavení tohoto přídavného materiálu, k natavení dochází pouze na styčných 

plochách, a to při prvním i druhém tavném spoji.   O cca 50 mm zkrácená kolejnice UIC 60 pak 

slouží k dalším spojům, postupně je zkracována, až do spotřebování. 

 

7.6.2.2 Požadavky na vlastnosti dílce (odlitku) 

Odlitek kolejnice UIC 60 musí být dobře svařitelný s oběma 

materiály, které má spojit. Protože svar je tavný pouze zčásti a při svařování jsou oba k sobě 

svařované protikusy natlačovány, dochází při svařování také k pěchování. Teplo je do sváru 

vnášeno proudem protékajícím svařovaným profilem, přechodový odpor mezi styčnými plochami 

oba svařované konce ohřeje na požadovanou teplotu a strana spoje z austenitické oceli, která je 

měkčí a tažnější, je zpěchována tak, že část tohoto svařovacího materiálu je vytlačena mimo profil 

spoje, odkud je vzápětí odbroušena. Z povahy spoje i použití odlitku kolejnice vyplývají 

vlastnosti, které lze shrnout: 

1/ dobrá svařitelnost výše popsaným způsobem s uhlíkatou i s manganovou ocelí 

2/ chemická i strukturní homogenita v celém profilu kolejnice 

3/ mechanické vlastnosti odpovídající požadavkům zákazníka v celém objemu kolejnice 

4/ absence takových vnitřních vad v odlitku, které by hrozily přerůst ve vnitřní necelistvosti ve 

svarovém spoji, nebo by při ohřevu a pěchování zvětšily své rozměry 
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6/ absence takových vnitřních vad v odlitku, které by způsobily proudovou nehomogenitu 

ve svařovaném profilu v průběhu odporového ohřevu obou konců 

 

Profil odlitku kolejnice UIC 60 představuje obr.30 . 

 

Cílem je takový svarový spoj, který má předepsanou životnost (stanovenou na základě 

dynamických laboratorních zkoušek). 

 

 
 

Obr.30: Profil kolejnice UIC 60 

 

7.6.2.2.1 Materiál odlitku kolejnice UIC 60 

Austenitická ocel G4552DT je odvozena od austenitické 

korozivzdorné oceli 1.4552 dle DIN EN 10283/1998. Je stabilizovaná niobem, a proto je vhodná 

pro typ svarového spoje, který popisují kapitoly 3.3 a 8.3.2.1. Po ohřevu a spěchování, což trvá 

řádově sekundy, je svarový kov ochlazen prostým vedením tepla do obou stran od svaru. Nestačí 

se tak vyloučit intermetalické fáze, které by zhoršovaly mechanické vlastnosti spoje. V tabulce 9. 

Jsou uvedeny chemická složení a mechanické vlastnosti. Z tabulky je zřejmý vyšší předepsaný 

obsah niobu ke stabilizaci oceli G4552DT (%Nb = 10*%C) oproti původní oceli 1.4552 (%Nb = 

8*%C). 
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7.6.3 Volba konkrétních ocelí pro experiment 

Volba ocelí ke zjištění zkoumaných závislostí -  tedy jak ovlivňuje stupeň 

mikročistoty jejich mechanické vlastnosti a  jejich odolnost proti korozi- byla učiněna na základě 

následujících úvah. 

 

7.6.3.1 Superduplexní ocel G2607Cu 

a/ jedná se o chrom-niklovou ocel z výrobního sortimentu firmy, ve které je autor této práce 

zaměstnán (slévárna S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern, se sídlem v Tršicích) 

b/ konkrétní typ odlitku z této superduplexní oceli, který se pro výzkum nabízí, je vyráběn ve výše 

uvedené společnosti v časovém období od počátku roku  2007 až do současnosti 

c/ normou předepsaný druh tepelného zpracování nevede k rozdílným výsledkům mechanických 

hodnot  

d/ kvalitativní parametry, které se sledují po celou dobu, ve kterém se odlitky lopatek míchadla ve 

slévárně S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern vyrábějí, poskytují k výzkumu dostatečný  

soubor statistických dat   

7.6.3.2 Austenitická ocel G4552DT 

a/ opět se jedná o chrom-niklovou ocel z výrobního sortimentu firmy S+C ALFANAMETAL 

s.r.o., koncern 

b/ konkrétní typ odlitku z austenitické oceli, který se pro výzkum nabízí, je také vyráběn ve výše 

uvedené společnosti v časovém období od počátku roku 2007 až do současnosti 

c/ normou předepsaný druh tepelného zpracování nevede k rozdílným výsledkům mechanických 

hodnot  

d/ protože se v případě výroby kolejnic z výše uvedené oceli jedná o výrobu přídavného 

svařovacího materiálu pro svarové spoje v železničním svršku, a protože je kvalita uvedeného  

produktu  limitována přísnými kritérii, pro přípravu taveniny není používán žádný vratný 

materiál   

Zejména bod  (ad c/) číní skupiny superduplexních a austenitických ocelí nejvhodnějšími 

k provedení experimentů, neboť konečné tepelné zpracování duplexních ocelí nevede  k různým  

výsledkům mechanických hodnot na  rozdíl od materiálů martenzitických, které je nutno po 
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zakalení popustit. Výsledné mechanické hodnoty u těchto martenzitických korozivzdorných ocelí 

vykazují značný,  byť normou (či se zákazníkem sjednanými podmínkami) tolerovaný rozptyl. 

 

7.7 Výrobní podmínky 

Pro zajištění pokud možno srovnatelných podmínek výroby odlitků (jak 

lopatek míchadla vápenno-sádrového rmutu tak i kolejnic) byl vypracován soubor návodek 

předepisujících  všechny dílčí činnosti spojené s jejich výrobou. 

 

 

7.7.1 Výroba forem 

Pro veškeré činnosti spojené s výrobou formy od zkoušek křemičitého písku 

i regenerátu, nastavení mísičů, zkoušek pevnosti formovací směsi, formování a značení odlitků, 

aplikaci a kontrolu hustoty nátěru a sušení až po zakládání filtrů a zavírání forem jsou 

vypracovány procesní návodky. Na základě výsledků provozních zkoušek při výrobě prototypů 

byla řada návodek revidována a mnohé byly na základě zkušeností s prototypováním odlitku 

lopaty nově vystaveny. Formy pro výše uvedené odlitky neobsahují jádra, jsou vyrobeny ze směsi 

křemičitého písku a furanové pryskyřice při použití regenerátu této směsi i čistého písku. Po 

odformování jsou formy předsušeny infračerveným zářením, vzápětí je aplikován zirkonsilikátový 

nátěr ředitelný vodou poléváním a formy jsou dosušeny v sušicím tunelu.  Před zavřením je 

vizuálně kontrolována kvalita barveného povrchu. Všechny formy, které mají vady (např. zatrhané 

části), jsou z výroby vyřazeny. Formy jsou k odlévání připraveny tehdy, jestliže jsou po zavření 

určitou dobu temperovány průtokem teplého vzduchu.  

 

7.7.1.1 Optimalizace nátěru 

V průběhu výroby prototypů a posléze i zkušební série lopatek 

ze superduplexního materiálu, byl změněn zirkonsilikátový nátěr, který se pro výrobu forem do té 

doby používal. Důvod nasazení jiného nátěru nebyl spojen ani s produkcí lopatek, ani s produkcí 

kolejnic. Na površích pouze jednoho typu odlitku z produkce slévárny S+C ALFANAMETAL 

s.r.o., koncern, se začaly objevovat indikace, které se vyskytovaly  na stech procentech odlitků, 

byly tvořeny shluky povrchových asi 0,5 mm hlubokých důlků s průměrem až 5 mm. Tyto vady 

představují obr. 31a a 31b. Vzhledem k hustotě a hloubce vad bylo nutno 100% povrchu odlitku 

přebrušovat, a to až na samé dno těchto indikací. Ve snaze analyzovat původ domnělých vměstků, 
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byl vyřezán vzorek postiženého kusu a zaslán k mikroanalýze. Nalezeny však byly toliko 

mikrovměstky tvořené komplexními oxidy, které s nalezenými indikacemi neměly nic společného. 

Později se ukázalo, že špatná kvalita byla zapříčiněna velmi malou prodyšností nátěru, který měl 

navíc tak jemné složky, že penetroval více do povrchu formy než, než aby na něm vytvářel 

vrstvičku. Vlhkost z polykondenzace furanového pojivového systému byla takto nátěrem uzavřena 

pod povrchem.  Vodní nátěr jiného výrobce (rovněž na zirkonsilikátové bázi), který má výrazně 

vyšší prodyšnost spolu s přesným stanovením podmínek  sušení výskyt těchto vad ukončily. 

 

Obr.31:  Obtisk vlhkosti na povrchu odliků ze superduplexní oceli G2607Cu způsobený špatnou  
prodyšností zirkonsilikátového nátěru ředitelného vodou 

Způsobu, jak byly prodyšnosti nátěrů zhodnoceny, je věnována následující kapitola.     

  

7.7.1.2 Srovnání prodyšnosti vodou ředitelných nátěrů 

Toto srovnání bylo provedeno pomocí normovaných zkušebních 

válečků o Ø50mm vyrobených  technologií No-Bake, tedy za pomoci furanové pryskyřice 

v kombinaci s křemenným ostřivem. Zkušebními vzorky byly tedy zmíněné válečky opatřené 

nátěrem. Nátěr, který více pronikal do hloubky válečku, byl označen jako penetrační. 

Válečky  č. 1 až 8 – penetrační nátěr, viz aplikace na 

standardním válečku obr. č.32 . 

Ředěno 65 Be°, což odpovídá viskozitě 12 sec FORD Ø4 mm 

Aplikace nátěru: máčení, ponoření 5 sec v nátěru 

Válečky č. 9 až 16 – krycí nátěr, viz aplikace na standardním válečku obr. č.33 . 

Ředěno 65 Be°, což odpovídá viskozitě 13 sec FORD Ø4 mm 
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Nátěry byly aplikovány ponořením ve stejném čase namočením, doba ponoření v nátěru trvala   

5 sec . 

 
 

               Obr.32: Váleček  č.1, penetrační nátěr         Obr.33 Váleček  č.9, krycí nátěr 

Pro zjištění rozdílu v prodyšnostech nátěrů bylo použito přístroje pro zkoušku prodyšnosti 

formovací (jádrové) směsi. Oba typy válečků byly vyrobeny ze stejné směsi daného poměru, 

písku, furanové pryskyřice a tvrdidla, byly vyráběny ve stejnou dobu upěchováním v lisu stejnou 

silou působící na píst  lisu, ve stejnou dobu byl na válečcích aplikován nátěr, který byl sušen 

v případě obou typů nátěrů (penetračního i krycího) stejnou dobu. Prodyšnost všech šestnácti kusů 

(8 + 8) válečků opatřených nátěry byla měřena přibližně ve stejný čas.   Nebyla zkoumána 

prodyšnost nátěru samotného, nýbrž prodyšnost válečku s nátěrem.  Rozdíl mezi změřenými 

prodyšnostmi je patrný z tab.č.14 . Z tabulky je rovněž patrná vyšší spotřeba penetračního nátěru 

než nátěru krycího.  

Rozdíl průměrných prodyšností nátěrů krycího a penetračního vtažený k menšímu z nich činí 

více než 100 %  j.p. ( jednotek  prodyšnosti).   
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Tab.14:  Srovnání prodyšností nátěrů (penetračního a krycího) 

číslo 
válečku 

hmotnost prodyšnost 

váleček bez 
nátěru 

váleček s  
nátěrem 

pouze 
nátěr 

penetračn
í nátěr 

krycí 
nátěr 

(g) (g) (g) (j.p.) 
1 158 163 5 17   
2 160 165 5 17   
3 158 163 5 17   
4 159 163 4 19   
5 162 167 5 16   
6 161 165 4 15   
7 160 164 4 15   
8 154 158 4 17   
9 154 158 4   35 
10 160 163 3   32 
11 161 164 3   32 
12 157 160 3   38 
13 159 162 3   30 
14 161 164 3   32 
15 161 164 3   38 

16 161 164 3   34 
 
 

7.7.2 Výroba taveniny 

Tavenina se připravuje ve středofrekvenční kelímkové peci o objemu 

500kg. Minimální množství, které je možné natavit, je 350 kg. Tavení menšího množství 

materiálu, než které odpovídá maximálnímu objemu pece (a taky pánve) má však za následek 

nutnost více přehřívat taveninu v případě menšího množství, než které odpovídá objemu pánve, 

neboť pánve pro tuto pec jsou uzpůsobeny pro objemy 500 kg, v těchto pánvích menší množství 

taveniny rychleji ztrácí teplotu.  Vyšší stupeň přehřátí i méně přesné dávkování dezoxidačních 

přísad v případě nižšího využití pece vede k nejistotě, která takové tavby diskvalifikuje 

z hodnocení vlivu mikročistoty na mechanické vlastnosti oceli. Tato práce bude hodnotit pouze  

vzorky a odlitky takových taveb, u kterých bylo využití objemu pece (i pánve) minimálně 90% . 
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7.7.2.1 Obecná tavební návodka 

Tato návodka byla vypracována v počátcích výroby prototypů a 

zkušební série odlitků lopaty WJ 1200 ze superduplexní oceli i odlitků kolejnic z austenitické 

oceli. Od té doby byla revidována pouze ve věcech přímo nesouvisejících s technologií přípravy 

tekutého kovu, byla revidována pouze v té její části, která zdůrazňuje bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci.  Obecná tavební návodka zavádí specifické tavební návodky pro jednotlivé skupiny 

ocelí.  

 

7.7.2.2 Tavební návodky pro jednotlivé skupiny ocelí 

Materiálově specifické tavební návodky byly vyvíjeny a 

zaváděny v průběhu roku 2005 na základě zkušeností mateřské firmy Schmidt und Clemens 

Kaiserau.  U většiny vyráběných slitin se pro desoxidaci před odpichem a desoxidaci v pánvi 

zavedly komplexní desoxidační přísady NiCa, FeSiCa, CaSiMg a CaSiMn. Tavební návodky 

jednotlivých skupin ocelí či niklových slitin se v průběhu času vyvíjely a byly revidovány na 

základě kvalitativních výsledků při výrobě odlitků. Tyto návodky předepisují způsob vedení tavby 

od zahájení tavení až po odpich obsahu pece do pánve. Stanovují pořadí sázení surovin, teploty, 

jichž má být dosaženo před provedením jednotlivých stupňů desoxidace  a také druh i dávkování 

dezoxidačních činidel.  Tyto návodky ve výjimečných případech rovněž předepisují nutnost 

nasazení čistých vsázkových materiálů, zakazují tedy nasazení vlastního slévárenského šrotu, jako 

jsou vtokové kanály či nálitky. 

 

7.7.2.3 Optimalizace procesu tavení 

Také pro oceli, které jsou předmětem výzkumu popisovaného v 

této  disertační práci, byl formou tavebních návodek stanoven definovaný postup přípravy 

taveniny. Pro austenitickou ocel G4552DT byl od počátku produkce kolejnic (rok 2007) 

předepsán nulový obsah vratného materiálu, tato podmínka trvá po celou dobu jejich výroby. Jako 

vsázkového materiálu se rovněž nepoužívá nakupovaný šrot ve formě zbytků válcovaného 

materiálu po dělení lisováním, vypalováním laserem či řezáním vodním paprskem.  Pro 

superduplexní ocel G2607Cu se běžně nepoužívá vlastního vratného materiálu, používá se však 

nakupovaný šrot ve formě zbytků válcovaných plechů po dělení výše popsaným způsobem.  Pro 

austenitickou ocel G4552DT byl tavební postup, zejména co se druhu a dávkování dezoxidačních 

přísad týče, stanoven na základě výsledků penetrační zkoušky na broušeném povrchu odlitků a na 

základě kontrol prozářením, přičemž minimální kvalita dodávaných kolejnic byla předepsána 
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zákazníkem  [43]. Tento postup je od počátku roku 2007 stejný a do roku 2012 se neměnil, byl 

tedy optimalizován od samého počátku výroby. 

Naproti tomu tavební postup pro superduplexní ocel G2607Cu 

byl zlepšován po celou dobu výroby lopatek míchadla vápenno-sádrového rmutu, tedy od roku 

2007 do roku 2012. Od počátku výroby lopatek  byl pevně stanoven druh a pořadí dezoxidačních 

přísad, tyto se již později neměnily, v průběhu času se měnilo pouze jejich dávkování. Zkoumán 

byl opět broušený povrch odlitků barevnou penetrační zkouškou, objem byl zkoumán prozářením.  

U části produkce se dlouhodobě vyskytovaly vady povrchu, který byl postižen zvrásněním,  jehož 

typický projev je vyobrazen na obr.34  . Velikost a projev povrchových vad jsou patrny  z obr. 35a 

a 35b:  

 

Obr.34: Typické zobrazení oxidických plen po barevné kapilární zkoušce 
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Obr.35:   Rozměry  vad a reliéf povrchu lopatek ze superduplexní oceli G2607Cu   

 

Obrázky 34 a 35 zobrazují výskyt typické povrchové vady  - oxidických plen vycházejících 

z objemu odlitku na povrch.   Tento povrch nebyl před barevnou kapilární zkouškou 

přebroušen. 

Odbroušením zhruba milimetrové vrstvy lze většinu indikací 

z povrchu odstranit. V místech, kde oxidy vytvořily shluk, a ve kterém tento shluk dosáhl většího 

rozměru, než kolik z něj bylo odbroušeno, je i po odbroušení barevná indikace viditelná. 

Odstranění těchto indikací vybroušením není možné vzhledem k velmi omezeným možnostem 

zavaření těchto vybrání, neboť,  jak je již uvedeno v kapitole 8.3.1.4.2, množství vnášeného tepla 

v průběhu svařování je u superduplexních ocelí limitováno. Platí to zejména tehdy, není-li možné 

provést následné tepelné zpracování po svařování.  Oxidické shluky představuje obr.36 . Boční 

plocha křidélka 36a; plocha listu lopatky 36b .      

 

Obr.36a: Oxidické shluky po odbroušení         Obr.36b: Oxidické shluky po odbroušení 

            cca milimetrové vrstvy 
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Pro zjištění hloubky výskytu oxidických plen byl z lopatky, která 

byla postižena výskytem popisované vady do té míry, že nebyla opravitelná,  vyřezán vzorek,  

umístění zvoleného vzorku v odlitku je patrný z obr.37. Obr. 38 znázorňuje velikost, hustotu 

výskytu vad a představuje reliéf povrchu.  Z obr.39 jsou patrny rozměry vzorku.   

 

Obr.37 Poloha vzorku v odlitku                             Obr.38  Reliéf povrchu vzorku  

                                (nahoře palcová stupnice)                                                           

 

Obr.39 Rozměry vzorku odebraného z lopatky vápennosádrového rmutu (ocel G2607Cu) 

Vzorek lopatky byl zkoumán z hlediska četnosti výskytu 

oxidických vměstků, jejich morfologie a chemického složení, včetně chemického složení 

jednotlivých složek těch vměstků, které mají charakter vměstků komplexních. Pomocí rastrového 

elektronového mikroskopu byly analyzovány typy přítomných vměstků: 

-  oxidické pleny vystupující na nebroušený povrch vzorků 

-  komplexní globulární oxidy velikosti větší než 100µm 

U oxidické pleny byly analyzováno rozložení v ní přítomných prvků: Cr; Mn; O; S; Si .  

U  komplexního vměstku globulárního tvaru byla vedle rozložení v něm přítomných prvků také 

provedena  jeho chemická analýza. Zkoumána byla rovněž poloha výše uvedených oxidů vůči 
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nebroušenému povrchu vzorků (obr.58  až 63) a  mikročistota ve stěně lopatky (dle DIN 50602) 

K4 = 41.  

 

Obr. 40: Oxidická plena vybíhající na nebroušený povrch vzorku; zvětšeno 2000 x 

 

 

 

  Obr.41: Oxidická plena                      Obr.42: Výskyt Cr (světle zelená složka) 
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  Obr.43: Výskyt Mn (světle červená složka)       Obr.44: Výskyt O (tmavě žlutá složka)    

 

 

 

Obr.45: Výskyt S (světle žlutá složka)       Obr.46: Výskyt Si (bílá složka) 

 

 

 

Obr.47: Výskyt Fe (světle modrá složka) 
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Obr.48: Komplexní  oxid globulárního tvaru velikosti téměř 200 µm 

 

 

Obr.49: Spektrální analýza prvků tvořících komplexní  makrovměstek z obr.48 
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Obr.50: Rozložení Al v koplexním oxidu      Obr.51: Rozložení Si v komplexním oxidu 

 

 

 

Obr.52: Rozložení Ca v komplexním oxidu     Obr.53: Rozložení Cr v komplexním oxidu 

 

 

 

Obr.54: Rozložení Mn v komplexním oxidu    Obr.55: Rozložení O v komplexním oxidu 
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Obr.56:  Rozložení Fe v komplexním oxidu    Obr.57: Rozložení Na v komplexním oxidu   

 

Tab.15 Chemická analýza komplexního oxidu 

prvek série netto hm.% 
norm. 
hm.% norm.at.% chyba % 

O 8 K-série 66501 30,0620342 32,8705097 53,9679663 3,26435349 

Al 13 K-série 90581 12,1576817 13,2934848 12,9421199 0,58689264 
Si 14 K-série 89300 11,8345279 12,940141 12,1029199 0,5155698 
Cr 24 K-série 36618 10,9225844 11,9430014 6,03360479 0,33763789 
Fe 26 K-série 23263 10,8314362 11,8433379 5,57067191 0,34078766 
Ca 20 K-série 37662 6,671678 7,29496397 4,78134873 0,2228746 
Mn 25 K-série 13360 4,9592519 5,42255845 2,59277427 0,16786407 
Zr 40 L-série 14114 3,220712 3,52159951 1,0140612 0,14466322 
Na 11 K-série 3115 0,79603553 0,87040329 0,99453303 0,07416843 

   
91,4559418 100 100 

  

 

 

Obr.58:  Oxidické pleny v blízkosti povrchu,   Obr.59: Oxidická plena,  hloubka 1804 µm; 
   hloubka  1155µm                        vlevo komplexní oxid   
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Obr. 60: Plena zavalená pod povrchem,    Obr.61: Oxidická plena vybíhající na povrch,  

    hloubka 400 až 1300 µm       hloubka 519 µm 

  

 

 

Obr. 62: Oxidická plena v těsné blízkosti    Obr.63: Oxidická plena, hloubka 471 µm 

    povrchu, hloubka až 561 µm 

 

V oxidických plenách nebyl nalezen hliník, který však byl v množství 13at.% analyzován 

v komplexním oxidu. Tento trend byl později potvrzen nezávislou analýzou stejné slitiny  [44].  

Na základě výskytu výše představených vměstků (oxidických plen i komplexních oxidů) a 

analýzy jejich chemického složení byl vypracován způsob desoxidace i pro superduplexní ocel 

G2607Cu za použití dezoxidační přísady obsahující vápník, který výrazně ovlivňuje rozměr i 

chemické složení komplexních oxidů, tak že se tyto vměstky se vzrůstajícím obsahem vápníku 

zmenšují, vápník má také schopnost zvýšit tekutost taveniny, neboť reaguje s oxidem hlinitým , 

který vznikl při předchozí desoxidací hliníkem a snižuje tak teplotu tavení vměstků [45].  

Vzhledem ke geometrii lopatky míchadla, která je odlévána v horizontální poloze, se jevilo jako 

důležité zmírnit vznik reoxidačních produktů, kterými oxidické pleny v blízkosti povrchu (a na 
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povrchu) i komlexní makrovměstky jsou. Důležité je zdůraznit, že zjištěný parametr mikročistoty 

dle DIN 50602 K4 = 41  je výrazně lepší než u vzorků, na jejichž povrchu se oxidické pleny 

nevyskytovaly, což lze vysvětlit nalepením vzniklých oxidů (plen) na vnitřní povrch formy a tedy 

jejich následný výskyt na povrchu odlitku, přičemž objem odlitku byl takto velké části oxidů 

zbaven. 

 

7.7.3 Odlévání 

Způsob odlévání může výrazně ovlivnit kvalitu odlitku zejména v tom 

případě, jestliže v jeho průběhu dochází k nadměrné turbulenci, a to po celé trase toku taveniny, 

tedy mezi výlevkou a vtokovým kuželem formy i ve formě samotné. Jak již bylo zmíněno 

v kapitole 6.2, laminárního způsobu proudění při odlévání lze  docílit pouze při splnění řady 

podmínek, z nichž  jsou však mnohé stěží dosažitelné v reálných podmínkách slévárenské výroby. 

I přesto je nanejvýš nutné učinit vše pro to, aby bylo učiněno maximum možného pro jejich 

dodržení.  

 

7.7.3.1 Simulace procesu odlévání 

Jakým způsobem může být plněna forma je zřejmé 

z následujících obrázků, které představují jednu z více uvažovaných variant uspořádání vtoku, 

nálitků a filtrování taveniny.  Tato variant nebyla nakonec použita právě kvůli turbulenci, ke které, 

jak je ze  simulace rozložené do obr.64 a-h patrné, dochází: 

 

 
Obr. 64 a-b: Průběh plnění formy lopatky WJ 1200 
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Obr.64 c-h: Průběh plnění formy lopatky WJ 1200 
 
 
Proces plnění formy byl simulován pomocí odpovídajícího programu MAGMA soft vícekrát. Na 
základě nejlepších výsledků simulace bylo vyrobeno modelové zařízení, které však muselo být na 
základě výroby prototypů lopatek několikrát modifikováno. Vzhledem k zakřivení lopatek je 
značně obtížné vyvarovat se při plnění formy turbulence. Z uvedené simulace je patrné, že 
zejména v počáteční fázi plnění formy se vytváří zvířená hladina taveniny oceli, následně se 
proud taveniny odráží od dutiny křidélka na straně odvrácené čepu, přičemž dochází k víru 
taveniny s osou přibližně v ose nálitku umístěném na listu lopatky.   
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7.7.3.2 Návodka předepisující proces odlévání 

Pracovní návodka předepisující proces odlévání byla vytvořena 

s ohledem na reprodukovatelnost procesu tak, aby výsledky sledovaných parametrů byly pokud 

možno minimálně ovlivněny slévačem nebo jiným členem skupiny, která odlévání provádí. 

Návodka definuje činnost každého člena skupiny: slévače, jeřábníka a asistenta slévače, který 

pomáhá odjišťovat a zajišťovat zátkový mechanizmus, stabilizuje pánev při lití a zasypává nálitky 

exotermickým zásypem.   

  

V neposlední řadě je třeba zmínit fakt, že odlitky, které byly pro výzkum vlivu stupně 

mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí G4552DT a G2607Cu vybrány, 

vyráběli formíři, taviči a slévači s praxí, kteří byli navíc o důležitosti zachovávat předepsané 

postupy informováni a v postupech byli školeni.  V průběhu výroby bylo dodržování těchto 

postupů pozorně kontrolováno. 
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8. ZKOUŠKY PŘEDEPSANÉ PRO ODLITKY 
Pomocí destruktivních a nedestruktivních zkoušek je od zahájení sériové výroby pravidelně 

sledována kvalita obou typů odlitků v ukazatelích, které předepisují technické přejímací podmínky 

[43], [46]. Na ty zkoušky, které zákazník nepředepisuje, a které byly v rámci této disertační práce 

prováděny, bude v následujícím textu upozorněno.    

 

8.1 Zkoušky nedestruktivní 

8.1.1 Barevná penetrační zkouška 

Barevná penetrační zkouška byla prováděna na zkušební lince slévárny S+C 

ALFANAMETAL s.r.o., koncern v Tršicích. Linku tvoří visutý dopravník se závěsnými koši, 

které jsou spouštěny do nádoby s červeným penetrantem, dále oplachová  stanice,  kde je penetrant 

po předepsané době oplachován vodou. V  technologickém řetězci dále následuje teplovzdušná 

sušicí komora a za ní prostor s předepsaným osvětlením, v němž je nástřikem aplikována vývojka. 

Rovněž jsou na tomto místě hodnoceny barevné indikace na povrchu odlitků.    

8.1.1.1 Odlitek lopatky ze superduplexní oceli G2607Cu 

Povrch lopatek je rozdělen do třech zón: I. zóna: čep lopatky a 

jeho přímé vetknutí do listu, II.zóna: plocha (oboustranná) té poloviny listu lopatky, která přiléhá 

k čepu, III.zóna: plocha (oboustranná) té poloviny listu lopatky, která nepřiléhá k čepu. Kritéria 

dle DIN EN 1371 díl 1 jsou následující:  

Zóna I: SP01/CP01 pro nelineární, jednotlivé či seskupené indikace; LP001/AP001 pro lineární či 

v řadě uspořádané indikace 

Zóna II: SP2/CP2 pro nelineární, jednotlivé či seskupené indikace; LP2/AP2 pro lineární či v řadě 

uspořádané indikace 

Zóna III: SP2/CP2 pro nelineární, jednotlivé či seskupené indikace; LP2/AP2 pro lineární či v řadě 

uspořádané indikace 

Zkouška kvality povrchu je předepsána pro 100% odlitků,  provádí se tedy u každého  kusu. 

 

8.1.1.2 Odlitek kolejnice z austenitické oceli G4552DT 

Platí kritéria dle ČSN EN 1371-1.  Rozlišuje se plocha před a po 

opracování povrchu kolejnice, neboli povrch hrubý po obroušení povrchu ve slévárně (hodnoceno 

ve slévárně) a povrch mechanicky opracovaný  (hodnoceno  u odběratele). 

Broušený povrch: SP2/CP2 pro nelineární, jednotlivé či seskupené indikace; LP2/AP2 pro lineární 

či v řadě uspořádané indikace 



  93 

 
Dulava, M.: Vliv mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí 

Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, 2012 

Opracovaný povrch: SP1/CP1 pro nelineární, jednotlivé či seskupené indikace, lineární indikace 

jsou nepřípustné 

Zkouška kvality povrchu je i zde předepsána pro 100% odlitků,  kontrolován je každý kus. 

8.1.2 Zkouška prozářením 

Pro zkoušku prozářením je dlouhodobě používán zářič Ir192 odpovídajícího 

ohniska, zkouška se provádí v souladu s DIN EN 12681. Oba typy odlitků jsou dlouhodobě 

kontrolovány stejnou externí firmou zabývající se nedestruktivním zkoušením. 

8.1.2.1 Odlitek lopatky ze superduplexní oceli G2607Cu 

Pro zkoušku lopatky prozářením platí její stejné rozdělení na 

zóny, jako v případě barevné penetrační zkoušky. Kritérium přípustnosti vad je v souladu s ASTM 

E446  následující:  

Zóna I:    A1; B1;Ca1 až Cd1  

Zóna II:  A3; B3 ;Ca2 až Cd2 

Zóna III:A3; B3; Ca3 až Cd3  

Ve všech třech zónách jsou nepřípustné teplé i studené trhliny. 

Kontrola prozařováním se v průběhu sériové výroby  provádí dle pravidla v tab.16 

 

   Tab.16: Pravidlo ke stanovení počtu prozařovaných odlitků lopatek 

číslo odlitku zkouška prozářením 

0 - 10 100% kusů 

10 - 30 50% kusů (zaokrouhleno na následující vyšší číslo)1) 

30 - 60 25% kusů (zaokrouhleno na následující vyšší číslo) 1) 

60 - 100 10% kusů (zaokrouhleno na následující vyšší číslo) 1) 

>100 5% kusů (zaokrouhleno na následující vyšší číslo) 1) 

   1) jednotlivé odlitky musí být vybrány z různých taveb 

8.1.2.2 Odlitek kolejnice z austenitické oceli G4552DT 

Odlitek kolejnice není pro potřeby prozařování nikterak rozdělen 

do zón. Protože však jsou v prozařovaných tloušťkách rozměry menší i větší než 50 mm, posuzují 

se případné vnitřní vady dle ASTM E446 i ASTM E186. Kritérium použitelnosti odlitku kolejnice 

jako přídavného svařovacího materiálu do kolejového svršku: A1; B1; Ca1 až Cd1 pro tloušťku 

stěny ≤50 (ASTM E446) ; A1; B1; Ca1 až Cc1 pro tloušťku stěny > 50 (ASTM E186).  
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8.2 Zkoušky destruktivní 

Zkoušky nedestruktivní lze v případě obou zkoumaných typů odlitků 

rozdělit na ty, které odlitek neznehodnotí,  a  na ty, které jej znehodnotí. Vyplývá to z předpisu 

odběratele, který určuje, z které části odlitku má být odebrán vzorek pro odpovídající zkoušku. 

8.2.1 Kontrola mikrostruktury 

8.2.1.1 Kontrola mikrostruktury superduplexní oceli G2607Cu 

Tato kontrola byla pravidelně prováděna ze vzorků, které byly 

odebírány z čepů lopatek, vždy z jednoho kusu z tavby, v časovém období 2007 až 2010. Později 

byl ze strany odběratele požadavek na pravidelná dokládání mikrostruktury omezen na úroveň 

ročních periodických zkoušek. Vzorek je odebrán z části neobrobeného čepu, která se nachází 

v těsné blízkosti budoucího návarového úkosu, viz obr.24.Příklad mikrostruktury (leptaný výbrus) 

při zvětšení 50x  a 100x  je na obr.65 a  obr.66 . 

  

Obr. 65: Struktura oceli G2607Cu  ( 50x)        Obr.65: Struktura G2607Cu  ( 100 x) 

 

  

Obr.67: Struktura G2607Cu, obsah feritu 61 %  Obr.68: Struktura G2607Cu, obsah feritu 61 %   

                             (50x)                                  (100x)    
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Obr. 69: Oxidické vměstky dobře patrné ve struktuře oceli G2607Cu,  

velikost až 30µm, (50x) 

 

Obr. 70:  Zobrazení vměstků v oceli G2607Cu, vzorek v neleptaném stavu, 

( 200x) 



  96 

 
Dulava, M.: Vliv mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí 

Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, 2012 

Obrázky 67 a 68 představují superduplexní ocel G2607Cu s již 

nadměrným obsahem feritu, který přesáhnul hranici 60 %, přičemž za optimální se považuje obsah 

feritu v rozmezí 50 až 55 % . Světlou fází je na obr.65 až 68 austenit, tmavou fází pak ferit.   Je-li 

potlačeno tmavé zbarvení feritu, jsou ve struktuře  dobře viditelné oxidické vměstky, viz obr.69. 

Obr.70 pak představuje zobrazení vměstků na vzorku oceli G2607Cu, který nebyl leptán.  

 

Pro potřeby výzkumu vlivu stupně mikročistoty na mechanické vlastnosti suprduplexní ocelí byl 

zvolen parametr K4 dle normy DIN 50 602. Stanovení mikročistoty není v případě odlitků  

lopatek zkouškou, kterou stanovil odběratel v technických přejímacích podmínkách. 

 

8.2.1.2 Kontrola mikrostruktury austenitické oceli G4552DT 

Hodnocení mikrostruktury a mikročistoty se provádí dle 

sjednaných přejímacích podmínek jedenkrát ročně. Toto hodnocení se provádí zároveň se 

zkouškami mechanických hodnot na kolejnici, která je zcela dokončena, a která úspěšně prošla 

nedestruktivními zkouškami. Technické podmínky dodací stanovují příklady nepovolených složek 

struktury, oxidických plen i nevhodného tvaru vměstků. Hodnocení mikrostruktury se provádí na 

zbytcích tělísek pro stanovení vrubové houževnatosti.   Na obrázcích 71 a 72 je viditelná 

austenitická struktura bez výskytu jiných složek, na leptaném výbrusu nejsou patrné žádné stopy 

vměstků. 

 

  

      Obr.71: Struktura oceli G4552DT                    Obr.72 Struktura oceli G4552DT 

          (50x), číslo tavby 62/12       (100x), číslo tavby 62/12 
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8.2.1.3 Zkouška mikročistoty austenitické oceli G4552DT 

Mikročistota se hodnotí v souladu s DIN 50 602, český překlad 

názvu této normy zní: Mikroskopické zkoušení korozivzdorných ocelí na přítomnost nekovových 

vměstků pomocí obrazových řad.  Dle této normy je popsána zkouška přítomnosti nekovových 

vměstků ve formě oxidů a sulfidů při použití mikroskopických a makroskopických postupů.  

Nekovovými vměstky mohou být vměstky endogenní, exogenní ve formě oxidů, sulfidů a 

oxysulfidů, tyto vměstky jsou jsou pro potřeby hodnocení stupně čistoty rozděleny do čtyřech 

skupin:       SS: sulfidické vměstky v řádcích 

OA: oxidické vměstky v rozpuštěné (rozpadávající se) formě (oxidy Al) 

OS:  oxidické vměstky v řádcích (silikáty) 

OG: oxidické vměstky v globulární formě 

K výše uvedeným skupinám jsou vypracovány čtyři obrazové 

řady jako měřítko, tyto obrazové řady má hodnotitel stupně čistoty k dispozici v průběhu zkoušky 

nejčastěji formou nástěnného obrazu před mikroskopem. Mikroskopem sleduje výbrusy 

hodnocených vzorků při zvětšení 100:1. Pro hodnocení velmi malých vměstků ( K0 až K4) lze 

použít zvětšení 200:1 při použití jiných dalších dvou obrazových řad. Stupeň čistoty je ve smyslu 

této normy údajem o obsahu nekovových oxidických a sulfidických vměstků.  Odpovídá metodě 

stanovení, podle které je nazván M či K: 

a/  maximální hodnota velikosti různých typů vměstků (metoda 

M) 

b/ hodnota plošného podílu nekovových vměstků ve struktuře 

jako sumární hodnota plošně-proporčního výpočtu  jedné 

stanovené velikosti vměstku vztažené na plochu 1000 mm2. 

Tato hodnota je měřítkem obsahu uvedených oxidů ve 

výrobku  (metoda K). 

Označení stupně čistoty odpovídá nejmenšímu velikostně charakteristickému číslu obrazové řady, 

se kterým je již daný vměstek považován za relevantní pro hodnocení. Pro charakteristické číslo 

velikosti vměstků 4 je pak stupeň mikročistoty např. pro metodu K označen: DIN 50 602-K4.  Jde 

tedy o kvantifikaci plochy pokryté vměstky pomocí obrazových řad a jejím přepočtu na plochu 

1000 mm2, k čemuž jsou již obrazové řady uzpůsobeny. Norma stanovuje orientaci a velikost 

plochy hodnoceného vzorku ve vztahu ke tvaru, tloušťce stěny či průměru zkoumaného tělesa. 

Stanovuje také minimální počet vzorků na jeden zkoumaný výrobek či tavbu [47]. 

.  
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Zkouška mikročistoty kolejnic z austenitické oceli G4552DT se 

provádí jedenkrát ročně zároveň s hodnocením mikrostruktury.  Pro tuto zkoušku se používají 

tělíska po provedení zkoušky vrubové houževnatosti. Umístění a orientace tělísek kolejnici je 

patrná z obr.76. Oproti normě DIN 50 602 byl počet vzorků pro zjištění stupně mikročistoty 

zredukován na čtyři. Zjišťovaným stupněm je dle  DIN 50 602 parametr K4. 

 

8.2.2 Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi 

8.2.2.1 Zkouška odolnosti superduplexní oceli G2607Cu proti 

mezikrystalové korozi 

V souladu s dodacími podmínkami [46] se provádí na vzorcích 

odebraných z čepu lopatky zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi. Materiál pro zkoušku 

se odřezává pásovou pilou řezem vedeným kolmo k ose čepu lopatky.  Takto odebraný vzorek má 

původ v té části odlitku, která se nachází v bezprostřední blízkosti návarového konce čepu před 

obrobením návarového úkosu. Zkouška se provádí dle DIN EN ISO 3651-2, metoda C. Podstata 

zkoušky spočívá v ohýbací zkoušce vzorků definovaných rozměrů (tloušťka: 5mm; šířka 10 mm; 

délka 50 mm) po předchozím moření (po dobu 20 hod) ve vroucím vodném roztoku  kyseliny 

sírové a síranu železitého (koncentrace jsou definovány). Materiál vzorku je odolný proti 

mezikrystalové korozi  tehdy, jestliže po ohnutí vzorku o 180° nejsou na jeho povrchu patrny při 

jednoduchém zvětšení (10x) žádné trhliny, přičemž se nebere ohled na trhlinky na hranách 

ohnutého vzorku a zvrásnění povrchu (pomerančová kůra).  Výše popsaná zkouška se provádí na 

vzorcích odřezaných z lopatek, které byly tepelně zpracovány rozpouštěcím žíháním s následným 

prudkým zchlazením ve vodě. Vzorek se odebírá vždy z jedné lopatky na tavbu. 

8.2.3 Mechanické zkoušky 

8.2.3.1 Mechanické zkoušky superduplexní  oceli G2607Cu 

V průběhu sériové výroby se běžně zkoušejí mechanické 

hodnoty pouze na zkušebních tělískách, které jsou vyrobeny z klínů nalitých stejnými tavbami, 

jako odlitky lopatek. Jedenkrát ročně se v souladu s dodacími podmínkami [46] zkouší 

mechanické hodnoty na zkušebních tělískách, které byly vyrobeny z odlitků. Umístění a orientace 

zkušebních tělísek vzhledem k podélné ose lopatky zobrazují obr.73 a 74.   Nad rámec zkoušek 

předepsaných odběratelem byly provedeny zkoušky mechanických hodnot těch kusů, u kterých se 

vyskytly neopravitelné vady jako křivost po tepelném zpracování či vady povrchu popsané 

v kapitole 8.4.2.3 (oxidické pleny na povrchu lopatek). Tab.17 uvádí sledované mechanické 

hodnoty včetně umístění zkušebních tělísek v odlitku lopatky.      
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Obr.73: Umístění a orientace polotovarů pro výrobu tělísek pro zjišťování mechanických 

hodnot superduplexní  oceli G2607Cu 

 

Obr.74: Umístění a orientace polotovarů pro výrobu tělísek pro zjišťování mechanických 

hodnot superduplexní  oceli G2607Cu 
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Tab. 17: Umístění zkušebních vzorků v objemu odlitku lopatky 

a určení  prováděné zkoušky na vzorku 

Pořadové 
číslo 

zkoušky 

Místo 
odběru 
vzorku 

Rp(0,2) Rm A5 Kv 

(MPa) (MPa) (%)  (J) 

min. min. min. min. 

480 650 22 60 

1 1 x x x - 

2 2 x x x - 

3 3 x x x - 

4 4a x x x - 

5 4b - - - x 

6 5a x x x - 

7 5b - - - x 

8 6a x x x - 

9 6b - - - x 

10 7a x x x - 

11 7b - - - x 

12 8a x x x - 

13 8b - - - x 

14 9a x x x - 

15 9b - - - x 

16 10a x x x - 

17 10b - - - x 

 

 Zkoušky mechanických hodnot při produkci lopatek pro míchání  vápenno-sádrového rmutu 

z materiálu G2607Cu se provádí z přilitých klínů z jednotlivých taveb průběžně a jedenkrát 

ročně přímo z odlitků. 

 

8.2.3.2 Mechanické zkoušky austenitické oceli G4552DT 

Zkoušky mechanických hodnot austenitické oceli G4552DT jsou 

v souladu s technickými podmínkami dodacími prováděny jedenkrát ročně z odlitku, v průběhu 

produkce se tedy mechanické hodnoty nezjišťují [43].  Umístění polotovarů zkušebních tělísek je 

patrné z obr.75 a obr.76: tělíska v hlavě kolejnice (označena čísly 1 až 4) jsou určena pro zjištění 

vrubové houževnatosti, polotovary tělísek v patě kolejnice (označené čísly 1 až 3) ke zjištění 

mechanických hodnot z tahové zkoušky a polotovar  tělíska ze stojny kolejnice rovněž ke zjištění 

mechanických hodnot z tahové zkoušky. 
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Obr. 75: Umístění polotovarů pro tahovou     Obr.76: Umístění polotovaru pro tahovou   

    zkoušku a zkoušku vrubové          zkoušku    

    houževnatosti 

 

Tab. 18: Umístění polotovarů zkušebních vzorků v objemu odlitku kolejnice 

a určení  prováděné zkoušky na vzorku 

Pořadové 
číslo 

zkoušky 

Místo 
odběru 
vzorku 

Rp(0,2) Rm A5 Kv 

(MPa) (MPa) (%)  (J) 

min min min   

210 480 30 60 

1 1vrub - - - x 

2 2vrub - - - x 

3 3vrub - - - x 

4 4vrub - - - x 

5 1tah x x x - 

6 2tah x x x - 

7 3tah x x x - 

8 4tah x x x - 
 

Zkoušky mechanických hodnot při produkci kolejnic z materiálu G4552DT jsou prováděny 

pouze jedenkrát ročně, a to přímo z odlitků. 

 

1 2 3 4 

2 1 3 4 
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9. POPIS EXPERIMENTU 

9.1 Vliv stupně mikročistoty na mechanické vlastnosti vybraných 

korozivzdorných ocelí 

Ke studiu vlivu mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných 

ocelí byly zvoleny odlitky ze superduplexní oceli G2607Cu a austenitické oceli G4552DT.  

Složení oceli G2607Cu vychází z duplexní oceli 1.4517 dle DIN EN 10283,  a bylo upraveno tak, 

aby byl zajištěn minimální  index odolnosti proti bodové korozi PREN ≥40. Srovnání chemického 

složení představuje tab.10.  Chemické složení oceli G4552DT vychází z austenitické oceli 1.4552 

dle DIN EN 1028, rozdíl v chemickém složení těchto ocelí je patrný z tab.9. 

Odlitky, které byly pro experiment zvoleny, patří ve slévárně společnosti 

S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern k produkci, která se vyrábí dlouhodobě v opakujících se 

sériích. Těmito odlitky jsou lopatka míchadla vápenno-sádrového rmutu WJ1200 z oceli G2607Cu 

a kolejnice UIC60 z oceli G4552DT sloužící jako přídavný svařovací materiál ke svařování dvou 

z chemického hlediska odlišných částí kolejového svršku – kolejnice z uhlíkové oceli a srdcovky 

výhybky z oceli manganové.  V případě obou uvedených typů odlitků bylo výhodné využít pro 

experiment zákazníky předepsané zkoušky: zkoušky hodnot mechanických vlastností, zkoušky 

mikrostruktury i mikročistoty z odlitků. 

Způsoby výroby forem a přípravy taveniny, odlévání i tepelného zpracování 

odlitků byly stanoveny, předepsány, odzkoušeny a zavedeny tak, aby se minimalizoval vliv 

technologické nekázně. Důraz byl kladen zejména na dokumentování procesu výroby tak, aby 

bylo možno z experimentu vyloučit ty tavby respektive odlitky, které byly vyrobeny 

nestandardním způsobem, například při déletrvajícím tavebním procesu, opakovanou dezoxidací 

při výměně pánve s netěsnou výlevkou atp. Všechny výrobní operace prováděl pouze odborně 

zaškolený personál.   Jednotlivé výrobní ale i nevýrobní činnosti (údržba technologií) byly 

definovány pomocí pracovních návodek tak, aby byl výrobní proces dobře  reprodukovatelný. 

V průběhu trvání výroby (2007 až doposud) byla u obou odlitků 

optimalizována vtoková soustava a nálitkování s cílem snížit ve formě výskyt turbulentního 

proudění při jejím plnění taveninou a zároveň s cílem snížit výskyt vměstků vzniklých reoxidací. 

Způsob přípravy taveniny se neměnil, co se pořadí nasazení vsázkových surovin týče, nebyl 

měněn ani druh jednotlivých dezoxidačních přísad, zkoušela se pouze změna jejich dávkování, a 

to ve vztahu k morfologii a výskytu nekovových vměstků v odlitcích.  

V souladu i se zákazníky předepsanými zkouškami obou typů odlitků, byly 

dlouhodobě zaznamenávány sledované parametry (mechanické vlastnosti a mikročistota  u 
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kolejnic z odlitků, mechanické vlastnosti z přilitých klínů u lopatek, mikrostruktura z čepů 

lopatek, mechanické vlastnosti z odlitků). Tyto sledované parametry byly pro účel disertační práce 

rozšířeny o dlouhodobé sledování mikročistoty u tělísek pro vrubovou houževnatost z přilitých 

klínů u lopatek a tělísek pro vrubovou houževnatost získaných z předepsaných mechanických 

zkoušek z odlitků lopatky, viz kapitola 8.2.3. Jako ukazatel mikročistoty byl zvolen parametr K4 

dle DIN 50 602. Jedná se o metodu mikroskopického hodnocení znečištění oceli oxidy pomocí 

srovnávacích obrazových řad, metoda je v laboratoři mateřské firmy- společnosti Schmidt und 

Clemens Kaiserau dlouhodobě zavedena a používána. Hodnocení mikročistoty bylo  prováděno v 

uvedené laboratoři. 

Jedním z cílů zkoumání vlivu mikročistoty na mechanické vlastnosti 

korozivzdorných ocelí, byť přímo nevytčeném, bylo zjistit, jaký způsob přípravy taveniny by byl 

pro zmíněné oceli při použití tavení ve středofrekvenčních kelímkových pecích nejoptimálnější. 

Zde má autor práce na mysli zejména způsob dezoxidace taveniny v peci a způsob jejího 

dohotovení v pánvi. Proto je v práci zkoumána také morfologie oxidů ve vzorcích z odlitků 

s cílem navrhnout dezoxidaci oceli tak, aby byl výskyt vměstků v odlitků nejoptimálnější. Neboli 

aby koncentrace vměstků, jejich druh a velikost negativně neovlivňovaly vedle mechanických  

také korozní vlastnosti zkoumaných ocelí. Proto byly do zkoumání vlivu mikročistoty zařazeny 

také korozní charakteristiky výše uvedených ocelí, a to vzorky těchto ocelí s různým stupněm 

kontaminace vměstky.   

 

9.1.1 Superduplexní ocel G2607Cu 

9.1.1.1 Zkoušky mechanických vlastností z přilitých klínů 

Klíny z jednotlivých taveb jsou přilévány jako poslední odlitky 

z dané tavby. Pro potřeby tahové zkoušky při pokojové teplotě je přilévána jedna dvojice klínů, 

pro kterou je připravena formička s dvojitou dutinou. Klín jako odlitek má svou spodní část, ze 

které je vyráběno tělísko pro tahovou zkoušku, střední část, ze které se vyrábí tělíska pro zkoušku 

vrubové houževnatosti a rozšířenou část horní, která slouží zároveň jako vtok i nálitek. Dvojice 

klínů pro zkoušku na jedné teplotě (většinou teplota pokojová) se nalévá proto, aby v případě, že 

některá ze zjišťovaných mechanických hodnot nedosáhne či přesáhne odpovídající normou 

stanovenou mez, bylo možno zkoušku zopakovat na tělískách vyrobených z náhradního (druhého) 

klínu. Nevýhody zjišťování mechanických hodnot z přilévaných klínů jsou následující: 

1/ klíny se nalévají zpravidla jako poslední odlitek z tavby a teplota přehřátí taveniny, která se volí 

s ohledem na poslední „prodávaný“ odlitek, může být již nízká 
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2/ tvar dutiny formy, nízká hmotnost klínu (cca 7 kg) a tudíž značné škrcení průtoku taveniny a při 

posledním otevření již značně zalepená výlevka vedou k turbulentnímu charakteru plnění 

formičky klínu taveninou 

3/ oxidy vzniklé při reoxidaci turbulentního toku taveniny mohou ovlivnit zjišťované mechanické 

hodnoty  

V tab.19 jsou uvedeny statistické charakteristiky mechanických hodnot zjištěných z přilitých klínů 

ze 120-ti taveb, parametr mikročistoty K4 dle DIN 50 602 byl zjišťován z tělísek pro zjištění 

vrubové houževnatosti.    

Tab.19: Výsledky statistických charakteristik hodnot mechanických             

vlastností a parametru K4 určené ze 120 měření z klínů 

Statistické 
charakteristiky 

K4  
Rp(0,2) 
(MPa) 

Rm 

(MPa) 
A5  (%) KV  (J) 

X min 98 509 688 22 73 

X max 640 662 828 35 159 

aritm.průměr 388 596 789 28 109 

směr.odch. 148 33 32 2,3 15,6 

 

Závislost mechanických hodnot na parametru mikročistoty  zobrazují obr. 77 až 80, přičemž pouze 
u meze pevnosti lze hovořit o závislosti průkaznější, neboť pouze v tomto případě koeficient 
regrese R2  činí 0,87, ve stejném trendu závislosti na parametru mikročistoty K4 je  i mez kluzu, 
nicméně R2 je zde výrazně nižší (cca 0,42).  Tažnost a vrubová houževnatost (obr.79 a 80)  
nevykazují na parametru mikročistoty K4 v jeho intervalu 100 až 650 žádnou  závislost. 

 

Obr.77: Závislost meze kluzu na stupni mikročistoty, hodnoty z přilitých klínů  

                2007 až 2012,  superduplexní ocel G2607Cu 
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Obr.78: Závislost meze pevnosti na stupni mikročistoty, hodnoty z přilitých klínů 

                2007 až 2012,  superduplexní ocel G2607Cu 

 

 

 

Obr.:79: Závislost tažnosti na stupni mikročistoty, hodnoty z přilitých klínů  

                2007 až 2012,  superduplexní ocel G2607Cu 
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Obr.80: Závislost vrubové houževnatosti na stupni mikročistoty, hodnoty  

             z přilitých klínů 2007 až 2012,  superduplexní ocel G2607Cu 

 

9.1.1.2 Zkoušky mechanických vlastností z odlitků lopatek 

V souladu se zákazníkem předepsanými zkouškami 

mechanických vlastností zjišťovaných z odlitků lopatek WJ1200 byly provedeny zkoušky na 

tělískách, jejichž umístění v odlitku je patrno z obr.73 a obr.74, druh zkoušek na jednotlivých 

tělískách objasňuje tab.17. Hodnoty parametru mikročistoty K4 dle DIN 50 602 byly zjištěny na 

tělískách pro stanovení vrubové houževnatosti. Výsledky zjištěných mechanických hodnot jsou 

zaneseny v tab.20, závislosti hodnot mechanických  vlastností na parametru K4 jsou vyneseny 

v grafech na obr.81 až 84. Výsledky statistických charakteristik parametru K4 a jednotlivých 

parametrů mechanických hodnot uvádí tab.21. Opět pouze u meze pevnosti lze hovořit o její 

průkazné závislosti na parametru mikročistoty K4. Zajímavým zjištěním zde je, že pevnost se 

vzrůstajícím stupněm znečištění superduplexní  oceli do určité hodnoty znečištění stoupá a po 

dosažení svého maxima odpovídající hraničnímu znečištění  je teprve negativně ovlivněna a klesá. 

Danou závislost zobrazuje graf na obr.82. Parametr K4 byl zjištěn v intervalu 157 až 641, přičemž 

všechny parametry zjištěných mechanických hodnot dosáhly s velkou rezervou normou 

předepsaných minimálních hodnot. Tyto minimální hodnoty uvádí tab.2 na straně 15. Hodnoty 

vynesené do grafů na obr.81 až obr.84 byly zjištěny na celkem třech lopatkách, z nichž poslední (v 

tab.20 a následujících obrázcích označená Z150) byla vyrobena z oceli, která byla dezoxidována 

za pomocí většího dávkování předslitiny obsahující vápník. Tavba pro výrobu první a druhé 

lopatky (označeny Z589 a Z080) byly vyrobeny do té doby používanou metodou dezoxidace 

s nižším obsahem vápníku, který však byl velmi často spojen s výskytem povrchových vad typu 
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sekundární struska-oxidické pleny tak, jak jej představují obr.34 až obr. 38 a obr.40 až obr.48, 

dále pak obr.58 až 63.  

Tab.20: Hodnoty parametru K4 dle DIN 50 602 a mechanické hodnoty  

          zjištěny z odlitků (Z589; Z080 a Z150) 

Zkouška 
č.: 

místo 
odběru 
vzorku 

K4 Rp(0,2) Rm A5 KV 

Z 589-4 4a/4b 157 563 726 26,3 177 

Z 589-5 5a/5b 243 590 765 26,8 180 

Z 589-6 6a/6b 340 601 790 27,6 168 

Z 589-7 7a/7b 165 576 743 28,0 168 

Z 589-8 8a/8b 221 580 747 26,6 183 

Z 589-9 9a/9b 311 607 773 27,5 174 

Z 589-10 10a/10b 457 638 799 29,6 180 

Z 080-4 4a/4b 325 550 785 28,0 150 

Z 080-5 5a/5b 345 569 788 29,0 156 

Z 080-6 6a/6b 320 590 795 32,0 165 

Z 080-7 7a/7b 370 584 805 30,0 168 

Z 080-8 8a/8b 240 590 769 26,0 162 

Z 080-9 9a/9b 295 552 769 28,0 168 

Z 080-10 10a/10b 202 557 755 26,0 156 

Z 150-4 4a/4b 422 628 791 27,5 138 

Z 150-5 5a/5b 604 624 785 31,5 135 

Z 150-6 6a/6b 337 631 792 28,0 111 

Z 150-7 7a/7b 466 632 803 27,9 114 

Z 150-8 8a/8b 641 624 794 28,9 105 

Z 150-9 9a/9b 415 609 785 27,0 123 

Z 150-10 10a/10b 185 569 737 23,2 138 

 

Tab.21 Výsledky statistických charakteristik hodnot mechanických vlastností             

a parametru K4 zjištěné z 21 měření z kusů Z589; Z080 a Z150 

Statistické 
charakteristiky 

K4  Rp(0,2) (%) Rm (%) A5  (%) KV  (J) 

X min 157 550 726 23,2 105 

X max 641 638 805 32 183 

aritm. průměr 336 594 776 28 153 

s  132 28 23 1,9 24 
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Obr.81: Závislost meze kluzu na stupni mikročistoty, hodnoty zjištěny z odlitků Z589; Z080 

a Z150  (21 měření),  superduplexní ocel G2607Cu 

 

 

Obr.82: Závislost meze pevnosti na stupni mikročistoty, hodnoty zjištěny z odlitků Z589; 

Z080 a Z150  (21 měření),  superduplexní ocel G2607Cu 
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Obr.83: Závislost tažnosti na stupni mikročistoty, hodnoty zjištěny z odlitků Z589;   

Z080 a Z150  (21 měření),  superduplexní ocel G2607Cu 

 

 

 

Obr.84: Závislost vrubové houževnatosti na stupni mikročistoty, hodnoty zjištěny   z 

odlitků Z589; Z080 a Z150  (21 měření),  superduplexní ocel G2607Cu 
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vměstků, jejich morfologickou stejnorodost a též jejich pravidelné rozdělení v objemu odlitku. Dle 

Stokesova vztahu pro výpočet rychlosti vyplouvání vměstků platí: 

 

= ∙ ∙ ∙     (9.1) 

kde  

v - rychlost vyplouvání vměstku [cm∙s-1] 

r – poloměr částice [cm] 

ρ1,ρ2-měrná hmotnost vměstku, roztavené oceli [g∙cm-3] 

η-viskozita roztavené oceli [Pa∙s] 

 

Čím je vměstek menší, tím hůře vyplouvá nahoru a vznáší se v objemu i tenkostěnného odlitku, 

aniž by musel vyplout na rozhraní odlitek/forma a přilepit se do jeho povrchové vrstvy. 

Tímto bylo dosaženo výrazného nárůstu hodnoty parametru K4 a zároveň byly získány testováním 

mechanických hodnot z odlitku (vyrobeného takto dezoxidovanou taveninou) takové parametry,  

které jsou  již navzájem  v korelaci, co se meze kluzu, meze pevnosti i tažnosti týče, čímž se 

potvrdila závislost meze pevnosti na parametru mikročistoty zjištěná na tělískách z klínů i 

z odlitků.  Zjištěné závislosti  mechanických hodnot na parametru mikročistoty K4 dle DIN 

50 602 uvádí tab.22 a obr.85 až obr.87. Statistické charakteristiky těchto hodnot uvádí tab.23. 

Závislost vrubové houževnatosti na parametru K4 (obr.88)  se neprojevila.  

Vysvětlením, proč drobné vměstky pozitivně ovlivňují mechanické vlastnosti superduplexní oceli 

by mohla být jejich role jako krystalizačních zárodků. Pokud by byl krystalizačních zárodků 

dostatečný počet, byla by výsledná struktura více jemnozrnná než v případě opačném. 

 

Tab.22: Mechanické hodnoty po úpravě dezoxidace zvýšením dávkování Ca 

Zkouška 
č.: 

místo 
odběru 
vzorku 

K4 
Rp(0,2) 

(MPa) 
Rm 

(MPa) 
A5 

(%) 
KV 

(J) 

Z 150-4 4a/4b 422 628 791 27,5 138 

Z 150-5 5a/5b 604 624 785 31,5 135 

Z 150-6 6a/6b 337 631 792 28,0 111 

Z 150-7 7a/7b 466 632 803 27,9 114 

Z 150-8 8a/8b 641 624 794 28,9 105 

Z 150-9 9a/9b 415 609 785 27,0 123 

Z 150-10 10a/10b 185 569 737 23,2 138 
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Tab.23 Výsledky statistických charakteristik hodnot mechanických             

vlastností a parametru K4 určené ze 7 měření z kusu č.150 

Statistické 
charakteristiky 

K4  
Rp(0,2) 
(%) 

Rm (%) A5  (%) KV  (J) 

X min 185 569 737 23,2 105 

X max 641 632 803 31,5 138 

aritm. průměr 439 617 784 28 123 

s  155 22 22 2,5 14 

 

 

Obr.85: Závislost meze kluzu na stupni mikročistoty, hodnoty zjištěny 

              z odlitku Z150, superduplexní ocel G2607Cu 

 

Obr.86: Závislost meze pevnosti na stupni mikročistoty, hodnoty zjištěny   

z odlitku Z150,  superduplexní ocel G2607Cu 
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Obr.87: Závislost tažnosti na stupni mikročistoty, hodnoty zjištěny 

              z odlitku Z150, superduplexní ocel G2607Cu 

 

 

 

 

Obr.88: Závislost vrubové houževnatosti na stupni mikročistoty, hodnoty   

zjištěny z odlitku Z150, superduplexní ocel G2607Cu 
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9.1.1.4 Morfologie a chemické složení vměstků 

Pro zjištění morfologie a chemického složení vměstků byla 

provedena řada výbrusů a mikroanalýz. Při podrobnějším zkoumání oxidických plen na povrchu 

odlitku, ale i vměstků, které byly přítomny v blízkosti těchto plen, bylo s určitostí zjištěno, že se 

jedná o vměstky vzniklé reoxidací.  Typ vady sekundární struskovitost-oxidická plena byl již 

podrobně popsán v kapitole 7.7.2.3 Optimalizace procesu tavení.  Následující obrázky a tabulky 

popisují vměstky a jejich složení před a po úpravě dezoxidace vápníkem.  

 

9.1.1.4.1 Morfologie, rozměry a chemické složení vměstků před 

úpravou dezoxidace vápníkem 

Dezoxidace oceli G2607Cu je prováděna ve třech stupních: 

1. Po vzniku tekuté fáze je přidáván hliník 

2. Před odpichem je do pece přidána předslitina obsahující vápník 

3. Před odpichem se přidává do pánve předslitina obsahující vápník 

Část produkce byla vyráběna s nižším dávkováním předslitiny obsahující vápník. 

V mikrostruktuře oceli se vyskytovaly oxidické vměstky ve formě plen, dále ve formě 

komplexních oxidů lobulárního tvaru typu Ib tvořených více fázemi, tyto oxidy nabývaly velikosti 

desítek µm i oxidy tvořené pouze dvěma fázemi o velikosti do 10µm. Výskyt uvedených oxidů 

v objemu odlitku byl značně nerovnoměrný, povrch odlitků byl často spojen s výskytem plen 

zasahujících do hloubky cca 1800 µm viz obr.59. Stejný obrázek zobrazuje komplexní globulární 

oxid s průměrem cca 200µm, tedy na hranici makrovměstku. Typické rozložení a tvar vměstků pro 

způsob dezoxidace s nižším množstvím vápníku jsou patrné na obr. 89 až obr.91 a dále na obr.99 

až obr.101.  Chemické složení vměstku zobrazeného na obr.101 představuje tab.24, výskyt prvků   

vyskytujících se ve vměstcích z obr.91 a 101  představují obr.92 až obr.98 a 102 až 108. Z analýzy 

výskytu jednotlivých prvků ve vměstku vyplývá: 

 

1/ vměstky (z obr.91 a obr.101)  mají rozměry cca 10µm respektive  cca 30µm 

2/ tvar vměstků je více hranatý než kulový 

3/ jádra vměstků jsou tvořena oxidy vápníku a oxidy křemíku 

4/ povrch vměstků je tvořen oxidy chromu a manganu 

5/ oxid hliníku se nachází v celém objemu vměstků 

Rovněž lze konstatovat, že při použití nižšího dávkování vápníku pro dezoxidaci ve 2.a 3. 
stupni  vznikají oxidy jako produkty reoxidace (viz obsah manganu v tab.24), jejichž rozměr 
je v řádu jednotek až stovek µm. 
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Obr.89: Rozložení vměstků, vzorek klín 9340 (50x)  Obr.90: Rozložení vměstků, vzorek klín 9340 (100x) 

  K4 dle DIN 50 602: 54 

 

Obr.91: Typický vměstek vzorku 9340        Obr.92: Výskyt jednotlivých prvků ve vměstku  

 

Obr.93: Výskyt manganu ve vměstku          Obr.94: Výskyt  kyslíku ve vměstku 
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Obr.95: Výskyt hliníku ve vměstku          Obr.96: Výskyt vápníku ve vměstku 

 

Obr.97: Výskyt chromu ve vměstku                Obr.98: Výskyt křemíku ve vměstku 

  

Obr.99: Rozložení vměstků, vzorek klín 9340 (50x)  Obr.100: Rozložení vměstků, vzorek klín 9341   

K4 dle DIN 50 602: 105              (100x)  
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Obr.101: Typický vměstek vzorku 9341        Obr.102: Výskyt jednotlivých prvků ve vměstku 

 

Obr.103: Výskyt manganu ve vměstku         Obr.104: Výskyt  kyslíku ve vměstku 

 

 

Obr.105: Výskyt hliníku ve vměstku          Obr.106: Výskyt vápníku ve vměstku 

 



  117 

 
Dulava, M.: Vliv mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí 

Disertační práce. VŠB-TU Ostrava, 2012 

 

Obr.107: Výskyt chromu ve vměstku                Obr.108: Výskyt křemíku ve vměstku 

 

 

Tab.24: Chemické složení typického vměstku, vzorek 9341 (obr. 101 až 108) 

prvek série 
světlá složka (obálka) tmavá složka (jádro) 

norm.at.% chyba % norm.at.% chyba % 

O 8 K-série 56,47 3,08 57,31 3,07 

Al 13 K-série 4,25 0,61 4,82 0,64 

Si 14 K-série 1,19 0,39 17,12 0,48 

Cr 24 K-série 24,01 0,19 4,22 0,33 

Ca 20 K-série 0,75 0,37 8,08 0,21 

Mn 25 K-série 13,32 0,16 8,40 0,17 

  
99,99 

 
99,99 

 
 

9.1.1.4.2 Morfologie, rozměry a chemické složení vměstků po 

úpravě dezoxidace vápníkem (navýšením dávkování Ca) 

Analýzu produktů dezoxidace po navýšení množství 

dezoxidační předslitiny obsahující vápník pro 2. a 3. stupeň dezoxidace (v peci před odpichem a 

do pánve) byla provedena v laboratořích FSI VUT Brno [50]. 

Na metalografických výbrusech odlitků ze tří sledovaných taveb se vyskytoval pouze jediný typ 

vměstků a to typ obdobný vměstku o průměru nejčastěji 4 až 8 µm. Vměstky obsahovaly dvě fáze. 

Jedna fáze se jevila na řádkovacím mikroskopu jako světlejší a druhá jako tmavší. Výjimečně se 

vyskytovaly vměstky pouze světlé fáze . Vměstky zachycené při pozorování na řádkovacím 

mikroskopu jsou uvedeny na obr.115. 
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Obr.109: Znečištění oceli oxidickými vměstky        Obr.110: Typická morfologie vměstků po úpravě 

                 dezoxidace navýšením obsahu Ca  

Světlá část vměstku obsahovala oxidy chromu a manganu, tmavší fáze obsahovala oxidy křemíku 

a vápníku. Typické znečištění oceli vměstky v odlitcích ze sledovaných taveb je uvedeno na 

obr.114. Z tohoto obrázku je zřejmé, že ocel byla značně znečištěna kulovými vměstky. Sulfidy 

nebyly u žádné tavby na výbruse pozorovány. Nikl i měď zvyšuje rozpustnost síry v oceli. 

 

Obr.111: Oxid s jádrem na bázi Si a obálkou na bázi Cr a Mn 

(2500x) 

Typický vměstek pro sledované tavby oceli G2607Cu zachycený při větším zvětšení je uveden na 

obr.116. Na snímku je zobrazen kulový vměstek, který obsahuje jádro s dominantním obsahem Si 

a příměsí Ca (místo 1 na daném obrázku) a obálku na bázi oxidů Cr (místo 2 na obrázku). Tmavá 

fáze ve středu vměstku (místo 1) byla obklopena světlou fází z hranatých částic (místo 2). Lze 

předpokládat, že se světlé hranaté částice vyloučily z taveniny jako tuhá fáze a střed vměstku, 

který spojuje hranaté částice, následně jako tekutá fáze.  V tmavé fázi jsou dominantními 

deoxidačními prvky křemík, vápník a mangan. Vyšší obsah Cr analyzovaný v některých částicích 

1 2 
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tmavé fáze může souviset s velikostí vměstku, kdy může dojít při bodové analýze k ovlivnění 

výsledku v důsledku částečné analýzy i světlé fáze. Výsledky mikroanalýzy včetně statistických 

charakteristik z šesti nezávislých měření jsou uvedeny v tab.25. 

Tab.25: Složení tmavé fáze vměstků v at.% 

Číslo tavby O Mg Al Si S Ca Ti Cr Mn 

134 56,99 0,91 5,17 18,52 0,46 8,5 0,27 1,65 7,55 
134 58,79 0,57 4,7 18,23 0,4 8,15 0,18 1,87 7,11 
134 57,34 0,73 4,49 16,52 0,4 8,03 0,3 3,7 8,49 
134 53,96 0,58 5,04 14,39 0,45 6,12 0,39 9,46 9,61 
136 58,90   4,39 15,16 0,43 7,78 0,33 4,48 8,53 
135 57,15 0,62 3,71 18,7 0,57 8,44 0,22 2,69 7,9 

min.hodnota 53,96 0,57 3,71 14,39 0,40 6,12 0,18 1,65 7,11 

max.hodnota 58,90 0,91 5,17 18,70 0,57 8,50 0,39 9,46 9,61 

aritm.průměr 57,19 0,68 4,58 16,92 0,45 7,84 0,28 3,98 8,20 

směr.odchylka 1,79 0,14 0,52 1,85 0,06 0,88 0,08 2,89 0,88 
 

Výsledky mikroanalýzy světlé fáze ve vměstcích včetně statistických charakteristik z osmi 

nezávislých měření jsou uvedeny v tab.26. Naměřená koncentrace kyslíku v atomových 

procentech ve světlé fázi se pohybuje od 55,49 do 57,97 at. %. Rovněž obsah chromu, manganu a 

hliníku kolísá jen v úzkém rozmezí. Na reakci s kyslíkem se podílí rozhodujícím způsobem Cr, 

Mn a Al. Nalezené chemické složení může být  opět  částečně ovlivněno tím, že se světlou fází, 

která se vyskytuje v částicích o velikosti přibližně 1 až 2 µm, může být analyzována i část tmavé 

fáze. Tím lze vysvětlit odchylky v obsahu křemíku.  

Tab.26: Složení světlé fáze vměstků v at.% 

Číslo tavby O Mg Al Si Ca Ti Cr Mn S 
134 55,49 0,86 4,77 0,4 0,42 0,88 23,7 13,49 0 
134 56,18 0,77 3,89 0,36 0,66 0,55 24,32 13,02 0,66 
134 57,97   4,43 3,24 1,31 0,6 20,43 11,64 0 
134 55,99 0,88 5,22 1,17 0,54 0,42 22,63 13,15 0 
134 56,57   3,81     0,39 25,43 13,8 0 
134 56,37 0,79 4,31 0,67 0,47 0,42 23,47 13,5 0 
136 56,5 0,38 3,18 0,82 0,36 0,43 25,18 13,16 0 
135 55,7 0,63 3,45     0,4 25,98 13,84 0 

min.hodnota 55,49 0,38 3,18 0,36 0,36 0,39 20,43 11,64 0,00 

max.hodnota 57,97 0,88 5,22 3,24 1,31 0,88 25,98 13,84 0,66 

aritm.průměr 56,35 0,72 4,13 1,11 0,63 0,51 23,89 13,20 0,08 

směr.odchylka 0,76 0,19 0,68 1,08 0,35 0,17 1,79 0,70 0,23 
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V obou fázích se vyskytuje v průměru téměř stejná koncentrace hliníku. Hliník se podílí na 

kombinované dezoxidaci, nikoliv jako dominantní dezoxidační prvek. V dané koncentraci v oceli 

tak pravděpodobně nemá rozhodující vliv na obsah a průběh reoxidačních pochodů během 

odlévání. V obou fázích se vyskytuje vysoká koncentrace manganu. Dále se vyskytují v obou 

fázích  Ti a Mg. Jejich průměrná koncentrace je menší než jedno atomové procento [50]. 

Úprava dávkování dezoxidační předslitiny (jeho navýšením) vedla ke zrovnoměrnění 

chemického složení, velikosti vměstků a jejich morfologie. Vliv přídavku vápníku je patrný 

z obr.112 až obr.117.  

 

 

Obr.112: Rozložení vměstků, vzorek Z150/4b, (50x) Obr.113: Rozložení vměstků, vzorek Z150/4b  

K4 dle DIN 50 602: 422               (100x) 

 

Obr.114: Rozložení vměstků, vzorek Z150/5b, (50x) Obr.115: Rozložení vměstků, vzorek Z150/5b   
K4 dle DIN 50 602: 604              (100x) 
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Obr.116: Rozložení vměstků, vzorek Z150/6b, (50x) Obr.117: Rozložení vměstků, vzorek Z150/6b         
K4 dle DIN 50 602: 337             (100x) 

 

9.1.1.4.3 Mikrostruktura oceli G2607Cu po úpravě dezoxidace 

vápníkem (navýšením dávkování Ca) 

Pro zjištění mikrostruktury oceli G2607Cu (po navýšení 

vápníku pro 2. a 3.stupeň dezoxidace) byla použita  tělíska po zjištění hodnot vrubové 

houževnatosti z čepu a listu lopatky WJ 1200,  která   byla již také  využita ke zjištění parametru 

mikročistoty K4 dle DIN 50 602.  Zjištěná mikrostruktura se jeví jako velice homogenní, je 

zobrazena na obr.118 až obr.131.  Naproti tomu jako nehomogenní se jeví mikrostruktura zjištěná 

na vzorcích odebraných z lopatky Z621, tuto mikrostrukturu představují  obr.132 až obr.135. 

 

 

Obr.118: Mikrostruktura vzorku Z150/4b, (50x)       Obr.119: Mikrostruktura vzorku Z150/4b, (100x) 
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Obr.120: Mikrostruktura vzorku Z150/5b, (50x)       Obr.121: Mikrostruktura vzorku Z150/4b, (100x) 

 

 

Obr.122: Mikrostruktura vzorku Z150/6b, (50x)        Obr.123: Mikrostruktura vzorku Z1506b, (100x) 

 

 

Obr.124: Mikrostruktura vzorku Z150/7b, (50x)       Obr.125: Mikrostruktura vzorku Z150/7b, (100x) 
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Obr.126: Mikrostruktura vzorku Z150/8b, (50x)       Obr.127: Mikrostruktura vzorku Z150/8b, (100x) 

 

 

Obr.128: Mikrostruktura vzorku Z150/9b, (50x)       Obr.129: Mikrostruktura vzorku Z150/9b, (100x) 

 

 

Obr.130: Mikrostruktura vzorku Z150/10b, (50x)     Obr.131: Mikrostruktura vzorku Z150/10b, (100x) 
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Obr.132: Mikrostruktura vzorku Z621/4b, (50x)        Obr.133: Mikrostruktura vzorku Z621/6b, (50x) 

 

 

Obr.134: Mikrostruktura vzorku Z621/8b, (50x)        Obr.135: Mikrostruktura vzorku Z621/10b, (50x) 
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9.1.2 Austenitická  ocel G4552DT 

Ke zjištění mechanických vlastností, stupně mikročistoty a vzájemné 

závislosti těchto vlastností na mikročistotě bylo využito výsledků pravidelných ročních zkoušek, 

které předepisují technické podmínky dodací stanovené zákazníkem [23]. V tab.27 jsou tyto 

výsledky uvedeny včetně čísel kusů kolejnic, které byly zkoumány. Ze šesti kusů, které byly 

podrobeny destruktivním zkouškám nevyhověla kolejnice K14/2011, která vykázala nejhorší 

hodnoty parametru mikročistoty  dle DIN 50 602. Průměrná hodnota  K4 = 39,5, která byla 

vypočtena pomocí hodnot stanovených na čtyřech tělískách použitých pro zkoušku vrubové 

houževnatosti, odpovídá průměrné hodnotě tažnosti 25%, požadavek zákazníka (30%) tedy nebyl 

splněn. Výsledky statistických charakteristik stanovených mechanických hodnot i parametru 

mikročistoty K4 jsou uvedeny v tab.28.  Závislosti meze kluzu, tažnosti a vrubové houževnatosti 

se podařilo zjistit s poměrně vysokým koeficientem regrese R2: cca 0,96; 0,96 a 0,88, v případě 

meze pevnosti nebyla zjištěna závislost na parametru mikročistoty K4.  Uvedené závislosti 

zachycují graficky obr.136 až obr.139. 

Typický vměstek vzniklý reoxidací, který se ve zkoumaných odlitcích 

nejčastěji vyskytoval, je zobrazen na obr.148. Jedná se o komplexní oxid kulovitého tvaru, jehož 

sumární  chemické složení uvádí tab.29. Vměstek tvoří tři fáze: světlá, tmavá a nejtmavší. Světlou 

složku tvoří oxidy chromu, nejtmavší oxidy manganu,   složku tmavou (objemově největší) pak 

oxidy hliníku, křemíku a vápníku.  Výskyt jednotlivých prvků, ze kterých  komplexní oxidický 

vměstek, který je na obr.148 označen žlutým kroužkem, vznikl,  je patrný z obr. 150 až obr.155. 

Mikrostruktura austenitické oceli G4552DT je homogenní, výskyt karbidů je pravidelný a na 

obr.140 až obr.147 nejsou vidět větší stopy nečistot. 

 

Lze tedy shrnout, že stupeň mikročistoty ovlivňuje u austenitických korozivzdorných ocelí 

vrubovou houževnatost, mez kluzu i tažnost. Na rozdíl od ocelí duplexních – dvoufázových není 

ocel G4552DT náchylná k reoxidaci chromu a manganu natolik, aby hodnota parametru K4 

nabývala hodnot řádově ve stovkách, nicméně jsou mechanické charakteristiky této oceli  

výrazně ovlivňovány již od poměrně nízkých hodnot K4, které, přesáhnou-li hodnotu cca 25, 

mohou způsobit  významné snížení tažnosti materiálu. Pokud je požadována stabilní mez kluzu i 

při vyšších teplotách použití, tak, jak je na příkladu uvedeno v kapitole 3.3,  bylo by nutné použít 

pro vsázku výhradně čistých surovin, tzn. vyhnout se použití  vratného materiálu do vsázky. 
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Tab.27: Hodnoty parametru K4 dle DIN 50 602 a mechanické hodnoty  

          zjištěné z odlitků (K104; K55; K17; K14; K19 a K3) 

číslo 
vzorku 

místo 
odběru 
vzorku 

K4 Re(0,2) Rm A5 KV 

dle DIN 
50 602 

(MPa) (MPa) (%)  (J) 

min min min min 

210 480 30 60 

K104/2008 

1 55 245,7 516,9 29,7 55 

2 21 255 525,8 33,3 62 

3 19 254,6 533,5 35 65 

4 8 239 560,2 34,9 84 

φ 25,8 249 534 33,2 67 

K55/2009 

1 0 256 535 55 95 

2 0 266 539 54 92 

3 0 260 512 52 91 

4 0 264 562 60 89 

φ 0,0 262 537 55,3 92 

K17/2010 

1 0 257 513 58 89 

2 25 263 521 35 84 

3 19 259 489 37 79 

4 0 260 497 37 81 

φ 11,0 260 505 41,8 83 

K14/2011 

1 63 221 479 29 71 

2 38 226 490 22 68 

3 31 227 519 25 72 

4 26 221 510 24 69 

φ 39,5 224 500 25 70 

K19/2011 

1 10 253 482 39 81 

2 12 254 481 38 89 

3 16 252 480 35 82 

4 21 258 484 38 79 

φ 15 254 482 37,5 83 

K3/2012 

1 0 252 584 46 75 

2 0 256 593 42,4 93 

3 0 273 608 43,7 100 

4 27 237 513 38 90 

φ 6,75 255 575 42,5 90 
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Tab.28: Výsledky statistických charakteristik hodnot mechanických            
vlastností a parametru K4 určené z 24 měření z odlitků K104; K55;    
K17; K14; K19 a K3 

Statistické 
charakteristiky 

K4  
Rp(0,2) 
(%) 

Rm (%) A5  (%) KV  (J) 

X min 0 224 482 25 67 

X max 39,5 262 575 55 92 

aritm. průměr 16 250 522 39 81 

s  14,25 13,8 33,3 10,2 10,3 

 

 
Obr.136: Závislost meze kluzu na stupni mikročistoty, hodnoty zjištěny 
                 z odlitků (šesti kolejnic), austenitická ocel G4552DT 
 

 
Obr.137: Závislost meze pevnosti na stupni mikročistoty, hodnoty zjištěny 
                 z odlitků (šesti kolejnic), austenitická ocel G4552DT 
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Obr.138: Závislost tažnosti na stupni mikročistoty, hodnoty zjištěny 
                 z odlitků (šesti kolejnic), austenitická ocel G4552DT 
 

 
Obr.139: Závislost vrubové houževnatosti na stupni mikročistoty, hodnoty 

     zjištěny z odlitků (šesti kolejnic), austenitická ocel G4552DT 

  
Obr.140: Mikrostruktura vzorku K3/2012/1, (50x)    Obr.141: Mikrostruktura vzorku K3/2012/1, (100x) 
   K4 dle DIN 50 602: 0 
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Obr.142: Mikrostruktura vzorku K3/2012/2, (50x)    Obr.143: Mikrostruktura vzorku K3/2012/2, (100x) 
   K4 dle DIN 50 602: 0 

 

  
Obr.144: Mikrostruktura vzorku K3/2012/3, (50x)    Obr.145: Mikrostruktura vzorku K3/2012/3, (100x) 
   K4 dle DIN 50 602: 0 

 

  
Obr.146: Mikrostruktura vzorku K3/2012/4, (50x)    Obr.147: Mikrostruktura vzorku K3/2012/4, (100x) 
   K4 dle DIN 50 602: 27 
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Obr.148: Oxidické městky nalezené v objemu kolejnice  K3/2012 v tělísku pro zjištění vrubové 
houževnatosti č.4 s parametrem mikročistoty K4 = 27 ( dle DIN 50 602) 

 

Obr.149: Typický vměstek vzorku K3/2012/4      Obr.150: Výskyt chromu ve vměstku 
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Obr.151: Výskyt manganu ve vměstku       Obr.152: Výskyt hliníku ve vměstku 

 

 

Obr.153: Výskyt křemíku ve vměstku       Obr.154: Výskyt kyslíku ve vměstku 

 

Obr.155: Výskyt vápníku ve vměstku 
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Tab.29: Chemické složení globulárního vměstku označeného v obr.148  
            žlutým kroužkem  

prvek série netto hm.% 
norm. 
hm.% 

norm.at.% 
chyba 

% 

O 8 K-série 3630 16,22 29,99 49,55 2,19 

Cr 
24 K-
série 

3872 12,05 22,27 11,32 0,37 

Si 
14 K-
série 

5736 8,34 15,46 14,52 0,37 

Mn 
25 K-
série 

2072 7,82 14,46 6,96 0,25 

Ca 
20 K-
série 

2052 3,97 7,34 4,84 0,14 

Ni 
28 K-
série 

292 2,07 3,82 1,72 0,09 

C 6 K-série 164 2,01 3,71 8,17 0,54 

Al 
13 K-
série 

975 1,60 2,97 2,91 0,1 

   
54,08 100,02 99,99 
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9.2 Vliv stupně mikročistoty na korozní odolnost vybraných 
korozivzdorných ocelí 
 

Korozní charakteristiky superduplexní oceli G2607Cu a austenitické oceli 

G4552DT byly stanoveny ve spolupráci s FMMI VŠB –TU Ostrava [51].  U vzorků uvedených 

ocelí se známými hodnotami parametru mikročistoty K4 dle DIN 50 602 byly zjišťovány jejich 

korozní charakteristiky s cílem zjistit, nakolik jsou tyto charakteristiky mikronečistotou 

ovlivňovány. Pro hodnoty parametru K4, kterých je běžně dosahovano v průběhu slévárenské 

výroby ve společnosti S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern bylo ověřeno, nakolik si tyto oceli 

při známé vnitřní mikronečistotě zachovávají korozní odolnost. Pro zjištění vlivu stupně 

mikročistoty vybraných ocelí na jejich korozní odolnost byly použity následující zkoušky a 

měření: 

1/ korozně elektrochemické měření bodové koroze, depasivace a repasivece, kritické teploty a 

zhodnocení 

2/ prověření stavu hranic zrn potenciokinetickou reaktivační metodou (EPR) ve vybraném 

elektrolytu. 

3/ ponorové zkoušky na bodovou korozi s určením kritické teploty 

 

Pro zhodnocení zkoumaných závislostí byly použity vzorky korozivzdorných ocelí se známým 

stupněm mikročistoty K4 dle DIN 50 602. Na rozdíl od hodnocení vlivu stupně mikročistoty na 

vlastnosti mechanické byl vliv na odolnost proti korozi zkoumán u obou ocelí – superduplexní 

G2607Cu i austenitické G4552DT  současně. V tab. 30 je uveden seznam zkušebních vzorků, 

v tab. 31 pak jejich chemické složení. Analyzované chemické složení obou oceli bylo v relativně 

úzkých mezích, pro ocel G4552DT v rozmezí 0,0,069-0,070% C, 0,25-41% Mn, 0,49-0,57% Si, 

0,010-0,012% P, 0,006-0,009%S, 18,88-18,95% Cr, 8,28-8,51 %Ni, 0,74-0,824 Nb. Podobně pro 

ocel  G2607Cu. 

Vybrané zkoušené anebo exponované plochy většiny vzorků byly broušeny 

za mokra na nových brusných SiC papírech postupně od č. 60 do 1200, za účelem odstranění 

nerovnosti a pro dosažení srovnatelného stavu povrchu. Po broušení a očistění vzorků byly 

změřeny jejich rozměry a stanoveny počáteční hmotnosti vzorků na digitálních váhách 

SARTORIUS C2245-OCE. 
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Tab.: 30 Přehled vzorků pro korozní zkoušky, mo … počáteční hmotnost,  

     K4… parametr mikročistoty dle DIN 50 602 

 

 

Číslo 
vzorku 

Slitina Číslo 
tavby 

Parametr 
K4  

Rozměry 
[mm] 

Rozlišení 
vzorků 

m0         

[g] 

9340 G2607Cu 9340 54 
25x19x18 a 68,0668 

19x18x12 b 33,0993 

9341 G2607Cu 9341 105 
19x17x14 a 50,0683 

23x19x20 b 34,4348 

Z522 G2607Cu 648 41 
47x20x15,5 a 116,1278 

25x20x15 b 61,558 

80 G2607Cu 9988 0 
41x35x12 a 106,516 

39x31x15 b 100,6448 

94 G2607Cu 9987 287 
40x40x11,5 a 108,634 

37x28x14 b 86,3472 

103 G2607Cu 9986 480 
45x39x15 a 161,3711 

43x29x15 b 105,646 

105 G2607Cu 9986 641 
48x37x15 a 165,8456 

47x29x13 b 100,2327 

55 G4552DT 4873 0 
13x10x9 a (1) 10,1541 

28x10x9 b (2) 21,3671 

19 G4552DT 8565 15 
18x18x11 a 25,7043 

18x17x11 b 22,3168 

3/12 G4552DT 62 6,75 
25x25x12 a 61,9435 

25x17x12 b 40,3656 

 

 

Poznámka: a – vzorky pro elektrochemické zkoušky, b- vzorky pro ponorové zkoušky, c – metoda 

EPR anebo referenční vzorek 

 

Vzorky pro korozní zkoušky byly tedy použity jednak s povrchem 

obrobeným (odřezaným) a jednak s povrchem jemně broušeným. Na některých vzorcích a 

stranách zůstal dodaný povrch – původní okujený nebo hrubě obrobený anebo broušený. Na 

vzorku č. 55 oceli G4552DT  byl také původní vyleštěný povrch. 
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Tab.31: Chemické složení vzorků pro provedení zkoušek 

Číslo 
vzorku 

Slitina 
C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Cu Nb Ca N 

[% hm] 

9340 G2607Cu 0,03 0,43 0,94 0,017 0,006 26,20 3,63 7,2 0,001 3,102 0,019 0,001 0,195 

9341 G2607Cu 0,03 0,41 0,91 0,018 0,005 26,04 3,6 6,92 0,002 3,127 0,012 0,002 0,189 
Z522 G2607Cu 0,026 0,59 1,01 0,012 0,004 26,59 3,53 6,91 0,002 2,87 0,014 0,002 0,20 

80 G2607Cu 0,028 0,44 0,89 0,016 0,006 26,00 3,50 7,03 0,009 2,98 0,029 0,003 0,198 
94 G2607Cu 0,029 0,43 0,92 0,016 0,006 26,12 3,55 6,93 0,01 3,099 0,028 0,003 0,191 
103 G2607Cu 0,028 0,44 0,89 0,016 0,006 26,00 3,50 7,03 0,009 2,98 0,029 0,003 0,198 
105 G2607Cu 0,028 0,44 0,89 0,016 0,006 26,00 3,50 7,03 0,009 2,98 0,029 0,003 0,198 
55 G4552DT 0,07 0,52 0,25 0,01 0,009 18,95 0,02 8,39 0,008 0,021 0,74 0,002 0,03 
19 G4552DT 0,07 0,57 0,28 0,01 0,008 18,88 0,02 8,28 0,007 0,029 0,824 0,002 0,02 

3/12 G4552DT 0,069 0,49 0,41 0,012 0,006 18,88 0,01 8,51 0,007 0,019 0,796 0,004 0,045 

 
 
 

9.2.1 Parametry a podmínky korozních zkoušek 

 

9.2.1.1 Potenciodynamická polarizační metoda pro zkoušení bodové 

koroze 

 

V současnosti je tato standardní metoda často používanou pro porovnání a 

hodnocení odolnosti ocelí a dalších slitin (Ni, Co, Al, Mg, Ti) proti bodové anebo štěrbinové 

korozi na základě naměřených hodnot potenciálů lokální koroze a průběhu polarizačních křivek. 

Podrobněji je tato metoda popsána v normě ASTM G 61 – 86:  Standard Test Method for 

Conducting Cyclic Potentiodynamic Polarization Measurements for Localized Corrosion 

Susceptibility of Iron-, Nickel-, or Cobalt-Base Alloys [48].  

Vlastní zkoušení bylo provedeno za normální teploty 23-25°C s vodným roztokem 1,0 mol/l NaCl 

(tj. 5,84% hm.) pomocí speciální korozní cely Avesta (flushed port cel) s možností eliminace 

nežádoucí štěrbinové koroze anebo v cele ze SVUOM Praha. Objem roztoku s volným přístupem 

vzduchu byl 75 ml, exponovaná horizontální plocha vzorku 0,5-1,0 cm2. Před vlastním 

polarizačním měřením byly sledovány krátkodobě hodnoty korozního potenciálu Ecor , tj. do 

ustálení jeho hodnoty pod ±1 mV během 30 s. Potenciodynamický test byl zahájen při potenciálu  

-300 mV a pokračoval s rychlostí polarizace 20 mV/min do vratného potenciálu (Ev) při dosažení 

proudové hustoty 5,0 mA/cm2 a zpět se stejnou rychlostí polarizace. Měření byla zastavena při 

dosažení proudové hustoty -10 mA/cm2 anebo potenciálu -300 mV. 
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Iniciace bodové koroze se projeví na polarizačních křivkách  prudkým nárůstem proudové hustoty 

po průrazu (poškození) pasivní vrstvy při potenciálu depasivace Ed, který je možno stanovit podle 

zlomu na polarizační křivce (označení Edz). Další zvyšování proudové hustoty při rozvoji bodové 

koroze umožňuje stanovit potenciál depasivace (Edk) podle konvenční hodnoty při proudové 

hustotě J =100 mA/cm2. Při zpětné polarizaci lze zaznamenat další růst proudové hustoty až 

k maximální hodnotě (Jmax) a dále snižování proudové hustoty k potenciálu repasivace (Er), kde 

korozní body přecházejí z aktivního do pasivního stavu. Potenciál repasivace Er byl stanoven také 

dvěma způsoby: jednak konvenčně pro hodnotu J=10 mA/cm2 s označením Erk, a jednak podle 

průsečíku (intersection) na polarizační křivce při vzestupném a zpětném směru polarizace (Eri). 

Obecně platí: čím vyšší jsou hodnoty uvedených potenciálů, tím vyšší je odolnost proti bodové 

korozi. Zároveň je nutno uvažovat hodnotu korozního potenciálu, a tedy čím vyšší jsou rozdíly Ed 

- Ecor a Er – Ecor , tím vyšší je také odolnost proti pittingu. 

V souvislosti s nečistotami (vměstky MnS, FeMnS, FeCrS, TiS apod.) je možno naměřit 

metastabilní pitting doprovázený náhodnými proudovými oscilacemi (píky s maximy 10-1000 nA, 

podle typu a velikosti rozpuštěných vměstků) v oblasti pod potenciálem depasivace. 

 

9.2.1.2 Zkoušení mezikrystalové koroze metodou EPR 
 

Metoda elektrochemické potenciokinetické raktivace (EPR) s  dvojitou 

smyčkou (DL - double loop) a je aplikována v následujících oblastech: 

a) Pro porovnání stability pasivního stavu korozivzdorných ocelí. 

b) Pro stanovení odolnosti nerezavějících ocelí k mezikrystalové korozi. 

c) Pro detekci náchylnosti ocelí používaných v JE k interkrystalickému koroznímu praskání. 

d) Pro posouzení odolnosti mnohých niklových slitin k mezikrystalovou korozi. 

e) Měření reflektující změny složení a struktury uvedených materiálů. 

Elektrochemické zkoušky byly prováděny pomocí potenciostatu PGP201 

s programovým vybavením Voltamaster 1 ve spojení s PC Compaq Deskpro.  

Pro zkoušku DL-EPR oceli typu CrNi18-9 byla použita speciální nádobka s objemem 60-70 ml 

roztoku 0,5 M H2SO4 + 0,01 M KSCN (při teplotě 25°C, s volným přístupem vzduchu) a 

s exponovanou plochou 0,5 cm2, orientovanou vertikálně. Pro značně odolné superduplexní oceli 

použit agresivnější vodný roztok 10% HCl (2,87 M HCl) protože dříve uvedený roztok 

neposkytoval potřebné píky na rozlišení korozní odolnosti.  

Před vlastním polarizačním testem byly sledovány hodnoty volného 

(korozního) potenciálu, které podle normy mají být v intervalu -350 až -450 mV (vzhledem 
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k nasycené kalomelové elektrodě SCE, dále v této zprávě). Polarizační měření bylo zahájeno od 

potenciálu -500 mV s rychlostí polarizace 120 nebo 300 mV/min do hodnoty +500 mV a zpět, 

přitom byly zaznamenány anodické křivky, podle kterých byly dále stanoveny pasivační a 

reaktivační proudové hustoty (Jp, Jr) a jejich reaktivační poměry (Jr/Jp) související se stabilitou 

pasivního stavu. Pomocí programového vybavení (Voltamaster I) bylo možno pomocí numerické 

integrace stanovit též odpovídající náboje (reaktivační náboj Qr a pod aktivním píkem pasivační 

náboj Qp) a dále vypočítat reaktivační poměry Qr/Qp. Podrobněji je tato metoda popsána 

v normách, např. ISO 12732: Corrosion of metals and alloys - Electrochemical potentiokinetic 

reactivation measurement using the double loop method (Based on Cihaľs method) z r. 2006, 

kde jsou také uvedeny korekce na velikost zrna a kritéria pro posuzování odolnosti 

k mezikrystalové korozi [49]. Metoda EPR může být použita jako nedestruktivní metoda 

v laboratorních podmínkách na vzorcích, tak i na zařízeních v provozech. 

 
 

9.2.1.3 Ponorová zkouška bodové anebo štěrbinové koroze 

Podle normy ASTM G48 (Standard Test Method for Pitting and Crevice 

Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution) 

jsou zkoušky bodové anebo štěrbinové koroze prováděny ve vodním roztoku 6 % hm. FeCl3 (tj. 

10% FeCl3.6H2O) při doporučené teplotě 20 ± 2 °C nebo 50 ± 2°C a době ponoření vzorku 72 

hodin. Plochy vzorku, doporučené rozměry 50 x 25 mm (tloušťka do 10 mm) mají být upraveny 

stejným způsobem, norma uvádí broušení za mokra na abrazívních metalo-grafických papírech 

(vyhovuje min. 120). Před a po expozici musí být vzorky zváženy s přesností alespoň na 1 mg. Při 

zkoumání a porovnání výsledků jsou pro charakterizaci bodové koroze často dostatečné vizuální 

prohlídka a fotografická dokumentace vzorků spolu s úbytky hmotnosti. Podrobnější výzkum má 

zahrnovat měření hloubky korozních bodů resp. důlků, stanovení maximální a střední jejich 

hloubky, a stanovení počtu korozních bodů na jednotkové ploše (střední plošná hustota korozní 

bodů).            

 Uvedený roztok obsahuje složky nutné pro vytvoření podmínek, při kterých probíhá 

bodová koroze: výskyt aktivátoru (aniontu Cl-) a oxidační složky (kationtů Fe3+). Přísnost této 

zkoušky je podmíněna kyselým prostředím z důvodu hydrolýzy chloridu železitého, pH = 2,0 -2,2. 

Oxidačně-redukční potenciál, měřený na platině má velikost +540 mV SCE.   

 Zkouška podle ASTM G-48 je rovněž používána a modifikována při stanovení kritické 

teploty bodové nebo štěrbinové koroze. Připravené vzorky jsou ponořeny do roztoku  FeCl3 (6%) 
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při počáteční teplotě, doporučované 10°C pod očekávanou hodnotou CPT, po dobu 24 hodin. Po 

této době jsou pozorovány povrchy pod mikroskopem (při zv. 50 x) za účelem zjištění bodové 

koroze. Pokud nebyly zjištěny korozní body, teplota prostředí je zvýšena o 2,5 °C nebo 5°C 

během 24 hodin (teplota je v průběhu cyklu udržována konstantní) a postup se opakuje až do 

kritické teploty, kdy vznikne bodová koroze.       

 Podle chemického složení je možno vypočítat ekvivalenty odolnosti proti bodové, resp. 

štěrbinové korozi a odhadovat kritické teploty bodové koroze. Základní ekvivalent odolnosti proti 

bodové korozi (PRE, PREN – pitting resistance equivalent) nebo štěrbinové koroze ve tvaru PRE 

= Cr + 3,3.Mo +16 Ni (% hm.) pro uvedené složení zkoušených ocelí nabývá hodnot kolem 19,5 

resp. 41 (%) a je přímo úměrný kritické teplotě bodové, resp. štěrbinové koroze. Podle normy 

ASTM G48-00 je možno kritickou teplotu CPT pro uvedené prostředí vypočítat přibližně podle 

vztahu CPT = 2,5.Cr + 7,6.Mo + 31,9.N – 41, a pro uvedené složení austenitické oceli je tedy CPT 

predikováno na 7-9°C, resp. CPT ≈ 57-59°C pro ocel duplexní. Tyto hodnoty CPT ovšem platí za 

předpokladu homogenního chemického složení. V případě nehomogenního složení nebo 

heterogenní struktury, např. v oblasti svarového spoje nebo po nevhodném tepelném zpracování, 

je nutno uvažovat minimální hodnoty uvedených ekvivalentů podle lokálnímu složení materiálu, 

hlavně v místech ochuzených o Cr a Mo. Podobně v případě duplexní struktury je nutno uvažovat 

rozdílné chemické složení austenitu a feritu a min. hodnotu PRE nebo CPT.   

        Pro vlastní ponorové zkoušky byly 

použity skleněné trubice ∅ 40 mm x 300 mm (10 ks) uložené svisle ve skleněné nádobě (5 l 

s vodou pro zajištění stejné teploty v trubicích) na topné plošině ohřívače s digitální regulací 

teploty a možnosti míchání magnetem. Do trubic byly vloženy skleněné podložky, na které se 

volně položí vzorky. Nejprve trubice byly naplněny roztokem (6% FeCl3, 250 ml) a temperovány 

na teplotu 50°C dle normy ASTM G-48 a s ohledem na vypočtené kritické teploty CPT ≈ 57-

59°C. Potom do každé trubice byl vložen jeden vzorek a každá trubice byla opatřena silikonovou 

zátkou se skleněnou trubičkou pro kondenzaci vodní páry. Během expozice byl sledován povrch 

vzorků a změny odstínu roztoku. Při vzniku a šíření bodové koroze (stabilní, makroskopické) 

docházelo ke změně barvy roztoku z hnědé na modro-zelenou. Po doporučené expozici 72 hodin 

byly vzorky, opláchnuty vodou, fotografovány a znovu zváženy.     

       K jednotlivým zkouškám byla provedena 

fotografická dokumentace, která zahrnuje makroskopické snímky, přehledové fotografie a 

mikroskopické fotografie povrchu materiálu, zhotovené pomocí metalografického mikroskopu. 
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9.2.2 Popis a diskuse výsledků 

 

9.2.2.1 Potenciodynamická zkouška bodová koroze  

 

Typické potenciodynamické cyklické křivky jsou uvedeny na 

obr. 156,  hodnoty potenciálů pro bodovou korozi jsou porovnány v tab. 32. Podle naměřených 

křivek (smyček) je potvrzena značně vyšší odolnost lité oceli G2607Cu proti bodové nebo 

štěrbinové korozi ve srovnání s oceli G4552DT. 

 

 

 

Obr. 156: Porovnání typických polarizačních křivek (smyček) pro ocel 
G4552DT (vz. 19) a G2607Cu (Z522), podle ASTM G 61 

Směrodatná odchylka pro potenciál depasivace je přibližně ±30 

mV v rámci této polarizační metody, takže rozdíly potenciálu 100 mV a více jsou významné 

z hlediska porovnání zkoušených ocelí. Při porovnávání výsledků u různých vzorků je třeba 

srovnávat hodnoty naměřené ve stejném cyklu (prvním nebo druhém). Porovnání hodnot 

potenciálů souvisejících s bodovou korozí naměřených v cyklech za sebou u téhož vzorku může 

poskytnout další informace.  

E (mV) SCE 

Ed Er 
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V semilogaritmických souřadnicích ne mnohých křivkách 

v pasivní oblasti, pod potenciálem depasivace jsou zaznamenány malé náhodné píky, související 

s rozpouštěním lokálních oblastí materiálu (vměstků, precipitátů nebo jejich ochuzeného okolí) 

s následným přechodem do pasivního stavu – tzv. metastabilní mikropitting, viz obr.163. 

Tab. 32: Výsledky potenciodynamické cyklické polarizační zkoušky (ASTM G61), Roztok 1 
mol/l NaCl při 23°C, Exponované plochy 0,5 a 1,0 cm2.  

Číslo 
vzorku 

Slitina Číslo 
tavby 

Par. 
K4  

Označ. 
vzorku 

Ecor 

[mV] 
Ed 

[mV] 
Er 

[mV] 
EV 

[mV] 
Soubor 
(křivka) 

Ed - 
Ecor 

[mA]  

Er - 
Ecor 

[mA]  

9340 G2607Cu 9340 54 
a -28 1002 822 1177 D9340p11 1030 850 

a               

9341 G2607Cu 9341 105 
a -42 1000 947 1222 D9341p11 1042 989 

b               

Z522 G2607Cu 648 41 
a -26 1092 845 1239 DZ522p11 1118 871 

b               

80 G2607Cu 9988 0 
a -104 1010 840 1183 D80ap11 1114 944 

b               

94 G2607Cu 9987 287 
a 48 1020 -20 1217 D94ap11 972 -68 

b -73 1041 855 1183 D94ap21 1114 928 

103 G2607Cu 9986 480 
a 218 1070 1104 1324 D103ap11 852 886 

b               

105 G2607Cu 9986 641 
a 340 1065 1097 1181 D105ap11 725 757 

b               

55 G4552DT 4873 0 
b(2) -154 285 -83 347 A55bp21 439 71 

b(2) -79 310 -3 568 A55bp11 389 76 

19 G4552DT 8565 15 
a -110 426 -64 497 A19ap11 536 46 

a -131 265 -55 444 A19ap12 396 76 

3/12 G4552DT 62 6,75 
a -184 483 -85 540 A312ap11 667 99 

a -196 153 -128 515 A312ap12 349 68 

 

Hodnoty potenciálů koroze (Ecor), depasivace (Ed), repasivace (Er) a vratného potenciálu (Ev)  

byly naměřeny vzhledem k nasycené kalomelové elektrodě (SCE).  

Platí-li, že čím vyšší jsou rozdíly Ed - Ecor a Er – Ecor , tím vyšší je také odolnost proti pittingu, 

pak porovnáním výsledků potenciodynamické  cyklické polarizační zkoušky s parametrem 

mikročistoty K4 dle din 50 602 lze nalézt souvislost mezi odolností proti bodové korozi a 

parametrem mikročistoty.  Tuto závislost pro superduplexní ocel G2607Cu vyjadřuje graf na 

obr.157.  Z grafu je zřejmé, že i při poměrně vysoké hodnotě parametru K4 (cca 560) je rozdíl 

potenciálů Ed  – Ecor nad úrovní 800 mV a odolnost proti bodové korozi zůstává vysoká. 
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Obr.157: Závislost odolnosti  proti bodové korozi na stupni mikročistoty 

 

9.2.2.2 Mezikrystalová koroze – metoda EPR 
 

Charakteristická polarizační křivka je dokumentována na obr. 

158, kde je vyznačena pasivační Jp a reaktivační Jr proudová hustota jako maxima na křivce. 

Směry polarizace jsou vyznačeny šipkami. Další vybrané polarizační křivky EPR jsou 

zobrazeny na obr.163 až obr. 166. Hlavní výsledky zkoušení podle metody DL-EPR jsou 

uvedeny souhrnně v tab.33. 
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Obr. 158:  Polarizační křivka, metoda EPR, vz. Z522, ocel G2607Cu 

 
Na austenitické oceli G4552DT stabilizované Nb nebyly 

zjištěny při zpětné polarizaci žádné píky, takže reaktivační poměry Jr/Jp, resp. Qr/Qp jsou nulové, 

což může souviset se zvýšenou stabilitou (kvalitou) pasivního stavu a odolností k mezikrystalové 

korozi. Mezi tavbami oceli G4552DT byly zjištěny značné rozdíly v hodnotách kritické pasivační 

proudové hustoty Jp, přestože složení taveb je prakticky stejné. Pravděpodobně se jedná o vyšší 

pasivaci povrchu vzorků č. 19 – vyšší hodnota počátečního korozního potenciálu Ecor. Ve druhém 

cyklu docházelo ke zvýšení Jp, což lze vysvětlit zvětšením skutečného povrchu vzorku při prvním 

cyklu. 

Na superduplexní oceli G2607Cu byly rovněž reaktivační 

poměry velmi nízké  Jr/Jp  = 0,01% - 0,4%, což ukazuje rovněž na vysokou odolnost této oceli 

vůči mezikrystalové korozi. Pro zvýšení přesnosti a reprodukovatelnosti byla měření opakována 

na stejném místě. Při vyhodnocení je významný 2. cykl, neboť v 1. cyklu naměřené hodnoty 

proudu (Jp, Qp) mohou být ovlivněny přípravou a stavem povrchu, např. Bilbyho vrstvou. Při 

opakovaných měřeních byl zaznamenán pokles hodnot Jp i Jr na oceli G2607Cu, což lze vysvětlit  

relativně rychlejším rozpouštěním méně odolných a nespojitých oblastí v prvním cyklu měření. 

Kromě hlavních píků v aktivní oblasti je možno pozorovat na křivkách v pasivní oblasti i určité 

zvlnění resp. nízké píky, související rozpouštěním některých vměstků (typu FeMnS, FeCrS, TiS). 

Odpovídající reaktivační poměry nábojů Qr/Qp jsou téměř nulové, podobně jako poměry Jr/Jp., viz. 

polarizační křivky a tab.33. Podle normy, ocel není náchylná k mezikrystalové korozi, když 

reaktivační poměr Jr/Jp < 1%.  

Při zkoušce EPR docházelo k naleptávání struktury a nerovnoměrnému rozpouštění fází, viz 

obr.159 až obr.162 
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Obr.159: Metoda EPR – vz. 55 /3            Obr.160: Metoda EPR – vz 55 /3 

 

Obr.161: Metoda EPR – vz 55 /3, detail                          Obr.162: EPR vz. 55/3a (okraj exponované části – 

dole vlevo) 

 

Obr.163: Polarizační křivka EPR, vz. 105,G2607Cu  Obr.164: Polarizační křivka EPR vz. 55, G4552DT 
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Obr.165: Polarizační křivka EPR, vz. 9341 (2. cykl)         Obr.166: Polarizační křivka EPR, vz 9341 (2. cykl),  
                     semilogaritmická stupnice 

 

 

Obr.167:  Detail z polarizační křivky, vz. 3/12 se záznamem metastabilního pittingu –                       
náhodné proudové lokální maxima v pasivní oblasti (rozpouštění vměstků).               
Prudký nárůst proudu při  depasivačním potenciálu (Ed = 482 mV SCE) 
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Tab. 33: Výsledky elektrochemické potenciokinetické reaktivace (DL EPR) 

Číslo 
vzorku 

Slitina Číslo 
tavby 

Parametr 
K4  

Ecor [mV] 
Jp 

[mA/cm2] 
Jr 

[mA/cm2] 
Jr/Jp [%] 

Soubor / 
poznámky 

9340 G2607Cu 9340 54 
-374 8,36 0,0074 0,089 D9340e11 

-378 5,58 0,002 0,036 D9340e12 

9341 G2607Cu 9341 105 
-372 11,42 0,046 0,4 D9341e11 

-377 7,42 0,0071 0,096 D9341e12 

Z522 G2607Cu 648 41 
-364 8,77 0,008 0,091 Dz522e11 

-368 6,05 0 0 Dz522e12 

80 G2607Cu 9988 0 

-389 16 0,029 0,178 D80ce11 

-382 20,9 0,013 0,062 D80ce12 

 +20 0,0072 -0,001 (0)  0,5M H2SO4 

18 0,0081 -0,001 (0)  0,5M H2SO4 

94 G2607Cu 9987 287 
-370 13 0,018 0,14 D94ce11 

-374 9,5 0,008 0,084 D94ce12 

103 G2607Cu 9986 480 
-371 9,12 0,017 0,186 D103ce11 

-371 8,68 0,0057 0,065 D103ce12 

105 G2607Cu 9986 641 
-369 9,8 0,0283 0,29 D105ce11 

-375 10,15 0,0124 0,12 D105ce12 

55 G4552DT 4873 0 
-431 53,2 0 0 A55ce11 

-440 61 0 0 A55ce12 

19 G4552DT 8565 15 
20 10,5 0 0 A19ae11 

-365 12,35 0 0 A19ae12 

3/12 G4552DT 62 6,75 
-92 80,4 0 0 A312ce11 

-416 82,2 0 0 A312ce12 

Poznámky:   

Rozsah polarizace od -500 mV do +500 mV SCE a zpět, s rychlostí polarizace 120 mV/min nebo 

300 mV/min. Na vzorku č. 80 byla provedena též měření s roztokem 0,5 M H2SO4 + 0,01 M 

KSCN . 

Pro lepší interpretaci naměřených výsledků bylo provedeno mikroskopické pozorování. Po 

zkoušce DL EPR nebyla na exponovaných místech zjištěna mezikrystalová, koroze, ale 

nerovnoměrná, převážně bodová koroze. Ke zvýšeným hodnotám reaktivačních poměrů 

modifikované oceli mohly tedy přispět četné korozní body. Nerovnoměrné rozpouštění 

s korozními body se vyskytovalo na obou ocelích. 
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Zkoušení ocelí v normovaných roztocích má význam pro hodnocení odolnosti proti 

mezikrystalové korozi i v jiných prostředích, kde oblasti ochuzené o chrom rychleji podléhají 

korozi a má též určitý význam při porovnávání jakosti předmětných ocelí. 

 

9.2.2.3 Ponorová zkouška 

Výsledky gravimetrické metody pro zkoušky v obou komorách 

jsou zahrnuty do tab. 34. Povrchy vzorků po expozici ve zkušebním roztoku jsou dokumentovány 

na obr.169 až obr.176. 

Tab.34: Výsledky expoziční zkoušky v 6% FeCl3 při 50°C (G2607Cu) a 12°C (G4552DT) dle 
ASTM G48. Gravimetrická metoda a odhad CPT - výpočet podle ASTM G48. 

 

Číslo 
vzorku 

Slitina Číslo 
tavby 

Parametr 
K4  

Rozměry 
[mm] 

m0         

[g] 
m(72)      

[g] 
∆m(72)    

[g] 
CPT      

[°C] 

9340 G2607Cu 9340 54 25x19x18 33,0993 33,0764 0,0229 58,3 

9341 G2607Cu 9341 105 19x17x14 34,4348 33,8417 0,5931 57,3 

Z522 G2607Cu 648 41 47x20x15,5 61,558 60,745 0,813 58,7 

80 G2607Cu 9988 0 41x35x12 100,6448 99,4551 1,1897 56,9 

94 G2607Cu 9987 287 40x40x11,5 86,3472 85,3564 0,9908 57,4 

103 G2607Cu 9986 480 45x39x15 105,646 104,2184 1,4276 56,9 

105 G2607Cu 9986 641 48x37x15 100,2327 98,689 1,5437 56,9 

55 G4552DT 4873 0 13x10x9 10,1541 9,8693 0,2848 8,8 

19 G4552DT 8565 15 18x18x11 22,3168 21,9059 0,4109 7 

3/12 G4552DT 62 6,75 25x25x12 40,3656 40,0093 0,3563 7,7 

 

Naměřené úbytky hmotnosti ukazují na pořadí odolnosti vzhledem k bodové korozi a jsou v relaci 

s hodnotami kritické teploty CPT – nižší úbytek hmotnosti odpovídá vyšší CPT (a naopak). 

Vzorky oceli G4552DT byly zkoušeny v lednici ve skleněných zakrytých nádobkách při teplotě 

12°C, tj. těsně nad CPT ≈ 9°C. 

Pro PRE = 40 a experimentálních výsledků je obvykle CPT 45-60°C. S ohledem na malé rozdíly 

v chemickém složení je obtížné určit rozdíly CPT s přesností na ±1°C nebo vyšší. Na přesné 

měření a stanovení CPT má vliv stav povrchu, náhodné rozdíly ve složení, výskyt některých 

nečistot, opracování hran vzorků, měření a dodržení přesné teploty, apod. 
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Obr.168: Vzorky připravení  pro ponorové zkoušky Obr.169: Vzorky oceli G4552DT po ponorové

 zkoušce 

 

Obr.170: Vzorky oceli G2607Cu po ponorové zkoušce Obr.171: Vzorky ocelí G2607Cu po ponorové 
zkoušce 

 

Obr.172: Vzorky ocelí G2607Cu po ponorové zkoušce 
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Obr.173: Pitting, vz.55                                                 Obr. 174: Pittimg vz.55, detail  

 

Obr.175: Vz. 80-2 (struktura a mikropitting v obou fázích) Obr.176: vz.80-2 struktura a mikropitting 
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9.2.2.4 Vliv stupně mikročistoty na korozní odolnost ocelí G2607Cu 

a G4552DT  

Bylo provedeno zkoušení, porovnání a zhodnocení odolnosti 

austenitické oceli G4552DT (X7Cr19Ni8Nb) a duplexní oceli G2607Cu (GX3CrNiMoCu.26-7-4-

3) proti bodové a mezikrystalové korozi [51]. Zároveň byly tyto odolnosti vztaženy k parametru 

mikročistoty K4 dle DIN 50 602: 

 

1/ Pomocí potenciodynamické cyklické polarizační metody a podle hodnot depasivačních a 

repasivačních potenciálů byla potvrzena mnohem nižší odolnost oceli G4552DT proti bodové 

korozi ve srovnání s G2607Cu. Na této austenitické oceli vznikaly také větší korozní body ve 

srovnání s duplexní ocelí. Zároveň byly zjištěny malé rozdíly v odolnosti mezi tavbami oceli 

G2607Cu. Nebyl shledán podstatný rozdíl mezi odolností proti bodové korozi u jednotlivých 

vzorků oceli G2607Cu s různým stupněm znečištění vměstky. 

2/ Na základě elektrochemické potenciokinetické reaktivace (DL-EPR) nebyla zaznamenána 

náchylnost zkoušených ocelí a taveb k mezikrystalové (mezifázové, mezidendritické) korozi. 

Na povrchu byly naleptány více mezidendritické oblasti, feritická fáze.  Odolnost proti 

mezikrystalové korozi nebyla přítomnými vměstky negativně ovlivněna ani u jedné ze 

zkoušených ocelí. 

3/ Při ponorové zkoušce oceli G2607Cu v roztoku chloridu železitého při teplotě 50°C byly 

nejmenší hmotnostní úbytky (při bodové korozi) zjištěny na vzorcích z tavby č. 9340 a 9341, a 

naopak nejvyšší na tavbě č. 9986. Při ponorové zkoušce na oceli G4552DT (12°C) větší úbytky 

na tavbě 8565. Vyšší míra koroze odpovídá nižší kritické teplotě bodové koroze. Hmotnostní 

úbytky jsou též v relaci s parametrem mikročistoty K4 dle DIN 50 602. Nejmenší úbytek 

vykazuje vzorek s parametrem K4 = 0 a největší úbytek vzorek s parametrem K4 = 15. 
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10. ZÁVĚR 

 

Cílem disertační práce bylo zjištění vlivu stupně mikročistoty na mechanické vlastnosti 

korozivzdorných ocelí. Z korozivdorných ocelí byly zkoumány dva typy, z nichž se ve slévárně 

společnosti S+C ALFANAMETAL  s.r.o., koncern  dlouhodobě vyrábějí  odlitky stejného druhu:

   

1.austenitická ocel G4552DT    (kolejnice jako přídavný svařovací materiál v železničním 

kolejovém svršku) 

2.superduplexní ocel G2607Cu       (lopatka míchadla vápenno-sádrového  rmutu pro odsiřovací 

jednotky elektráren spalujících fosilní paliva)                  

Obě výše uvedené oceli byly vybrány také proto, že tepelné zpracování (v obou 

případech se jedná o rozpouštěcí žíhání s následným prudkým ochlazením ve vodě) nevede 

v případě austenitických ani superduplexních ocelí k rozdílným hodnotám mechanických 

vlastností, je-li výdrž na teplotě rozpouštěcího žíhání ve vztahu k tloušťce tepelně zpracovávaného 

kusu rozdílná.  

Vliv stupně mikročistoty na mechanické vlastnosti martenzitických ocelí nebyl zjišťován z 

toho důvodu, že doba výdrže na austenitizační teplotě výsledné mechanické hodnoty ovlivňuje 

výrazně: V rámci objemu jednoho odlitku lze nalézt po tepelném zpracování (zde se jedná o 

tepelné zpracování ve dvou stupních - kalení a popuštění) rozdílné pevnosti, aniž by to bylo 

v rozporu s odpovídající materiálovou normou. Rozdílné hodnoty způsobuje při stejné délce 

výdrže na teplotě různá tloušťka stěny odlitku. 

V první části disertační práce byly představeny jednotlivé druhy korozivzdorných ocelí a 

byl proveden rozbor problematiky výroby odlitků z nich. Následně byl popsán účel odlitků, které 

byly pro zkoumání závislosti mechanických vlastností na stupni mikročistoty zvoleny.   

Experimentální část pojednává o provedených zkouškách, volbě odběru vzorků 

z přilitých klínů a/nebo kusů pro mechanické, metalografické i korozní testy: Zkoušky související 

s pravidelným dokladováním jakosti produkovaných odlitků zákazníkovi byly zvoleny jako základ 

výzkumu.  Pro prohloubení poznatků o zkoumané závislosti byly zákazníkem předepsané zkoušky 

rozšířeny (v případě superduplexního materiálu G2607Cu) o zkoušky  mikročistoty  z těch odlitků, 

na kterých bylo dodacími podmínkami zákazníka předepsáno zkoušet jednou ročně mechanické  

hodnoty.  Byly tedy prováděny zkoušky jak z přilévaných klínů, tak i z kusů samotných. Jako 
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nedílná součást vlivu stupně mikročistoty na vlastnosti korozivzdorných materiálů bylo zjištění 

korozních charakteristik těch vzorků, které vykázaly nadprůměrný, průměrný i podprůměrný 

stupeň čistoty.   

Zahájení výroby lopat míchadla ze superduplexní oceli G2607Cu provázel výskyt 

povrchových defektů, které byly zprvu přisuzovány reoxidačním jevům. Později bylo zjištěno, že 

se jedná o interakci mezi slévárenskou formou a tekutým kovem a změnou granulometrie 

zirkonsilikátového  nátěru byl problém vyřešen. 

Během prováděných experimentů, tedy při dlouhodobém sledování stupně mikročistoty, 

byla zjištěna její přímá souvislost se způsobem vedení tavby, zejména pak závislost na druhu a 

dávkování dezoxidačních  přísad a dodržování předepsaných teplot od počátku vzniku tekuté fáze 

až po okamžik odpichu. Na základě rozboru morfologie vměstků vztaženého ke způsobu vedení 

tavby, byl proveden výpočet a následně i měření aktivit kyslíku pro taveninu oceli G2607Cu. Na 

základě výsledků byla navržena úprava způsobu desoxidace, která výskyt vměstků v odlitku 

lopaty míchadla výrazně změnila. Vměstky větších rozměrů typu oxidická plena – sekundární 

struskovitost byly modifikovány na vměstky malých rozměrů s kulovitým tvarem, které 

mechanické charakteristiky do určité hodnoty parametru mikročistoty K4 dle DIN 50 602 dokonce 

vylepšují. 

Mechanické hodnoty austenitických i duplexních ocelí, které jsou vyráběny ve slévárně 

společnosti S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern, leží trvale vysoko nad hodnotami, které jim 

předepisují příslušné materiálové normy.  Na základě provedených zkoušek (a analýz výsledků 

těchto zkoušek) jsou optimalizovány tavební postupy i pro další slitiny, které výše uvedená 

slévárna vyrábí.  Korozní testy vzorků zkoumaných ocelí s různými hodnotami stupně 

mikročistoty prokázaly vedle nadstandardních mechanických charakteristik také nadstandardní 

charakteristiky korozní. Význam pro další metalurgickou praxi spočívá ve stanovení krajních mezí 

mikročistoty, které, nejsou-li překročeny, zaručí  dosažení těch hodnot mechanických vlastností  a 

korozní odolnosti, které předepisují příslušné materiálové normy. 

V důsledku nutnosti snižovat výrobní náklady při produkci odlitků, zejména pak kvůli 

růstu cen vsázkových materiálů i energií, jsou odlitky velmi často konstruovány na samé hranici 

slévárenských možností. Úkolem vědy by mělo být pomoci tyto hranice posouvat, tzn. nalézat 

taková řešení, která by umožnila snižovat licí hmotnosti za současného zvyšování kvality. Jednou 

z možností je i řízení morfologie vměstků u odlitků s vysokým obsahem chromu či molybdenu, 

které jsou velmi náchylné ke tvorbě oxidů s vysokým bodem tání, které snižují tekutost slitin a 

kvalitu odlitků z nich. Tato práce by  tomu mohla být nápomocna.  
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11. SHRNUTÍ 

 
Těžištěm této disertační práce je zjištění vlivu té části výrobního procesu při vzniku 

odlitku z korozivzdorné oceli, který nejvíce ovlivňuje jeho hlavní vlastnosti. Těmi jsou odolnost 

proti korozi a vlastnosti mechanické.  Zejména na mechanické vlastnosti kladou zákazníci veliký 

důraz, a proto je důležité vědět, jakým způsobem je  lze ovlivnit, tj. jak lze dosáhnout   hodnot i 

vyšších, než které předepisuje odpovídající materiálová norma. 

 Nestačí však nalézt pouze tento hlavní určující vliv, je potřeba zvládnout celý poces 

výroby odlitku.    K tomuto je zapotřebí disponovat odpovídajícím technickým zařízením, 

používat kvalitní vsázkové suroviny, a v neposlední řadě mít i kvalifikované pracovníky. 

Slévárenství je obor, ve kterém hraje velkou roli jednotlivec, který může podstatným způsobem 

ovlivnit výsledek procesu v dobrém i ve špatném smyslu slova.   Systém řízení kvality ISO 

9001/2008 dává možnost vytvořit takové podmínky, za kterých je role každého pracovníka 

definována.  Totéž platí o seřizování či kontrole stavu výrobního zařízení, které provádí opět 

člověk. Soubor pracovních návodek popisujících jednotlivé činnosti od definice kvality 

vsázkových surovin po způsob kontroly odlitků před jejich expedicí umožňuje řídit výslednou 

kvalitu v souladu s požadavkem zákazníka.  

 Jsou-li splněny podmínky nastíněné v předchozím odstavci, lze ovlivňovat mechanické i 

korozní vlastnosti materiálu, a to k lepšímu.   Čistota materiálu ovlivňuje mechanické hodnoty 

k lepšímu právě tehdy, nedosahují-li vměstky makrorozměru, tzn. zůstávají –li menší než 200 µm  

a jsou-li rovnoměrně rozptýleny v objemu odlitku.  Důležité je stanovit tavební návodku – 

dokument, který předepisuje pořadí tavených surovin, v jakém jsou nasazovány do pece, teploty, 

jichž má být dosahováno před první dezoxidací a před odpichem a také druh a množství  

dezoxidačních přísad. V případě obou zkoumaných materiálů – austenitické oceli G4552DT i 

superduplexní oceli G2607Cu byly na základě výpočtu a experimentu stanoveny optimální tavební 

postupy s výsledkem ukazujícím správnost této cesty. Na základě zkušenosti s uvedenými 

materiály jsou revidovány tavební postupy žáruvzdorných materiálů pro využití v petrochemickém 

průmyslu, které slévárna společnosti S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern, vyrábí. Lze totiž 

předpokládat, že jsou-li stupněm mikročistoty ovlivňovány mechanické hodnoty korozivzdorných 

ocelí, bude mít mikročistota  vliv také na creepové charakteristiky  materiálů žáruvzdorných.  
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12. RESÜMEE 
Schwerpunkt dieser Disertationarbeit liegt in der Feststellung des Teiles des 

Herstellungsprozesses von Gußstück aus Edelstahl, der am meisten dessen Eigenschaften 

beeinflußt. Diese Eigenschaften sind: die Korrosionsbeständigkeit und die mechanische Werte. 

Besonders die mechanischen Werte finden die Kunden wichtig und darum ist es gut zu wissen, in 

welcher Art und Weise diese zu beinflussen möglich ist, das heißt, höhere Werte zu erreichen, als 

die entsprechende Materialnorm  vorschreibt. 

Es genugt aber nicht den wichtigsten Einfluß zu finden, Hauptsache ist den ganzen 

Hestellunsprozess des Gußstücks zu bewältigen. Dazu ist es wichtig  entsprechende 

Herstellungsanlagen zu haben, nur die qualitätsvollen Einsatzstoffe einzusetzen und nicht zuletzt  

qualifizierte Mitarbeiter und Techniker  zu haben. Gießereiwesen ist eine Fachrichtung, wo der 

Einzelne eine große Rolle spielt, der wesentlich das Ergebniss des Prozesses beeinflußen kann und 

zwar in beiden Richtungen. Managementsystem ISO 9001/2008 gibt die Möglichkeit solche 

Bediengungen einzuführen, wo die Rolle von jedem Menschen definiert worden ist. Das  gilt 

sinngemäß bei der Einstellung oder der Kontrolle von der Herstellungsanlage, die wieder Mensch 

durchführt. Der Satz von den Arbeitsanweisungen, die einzelne Arbeitstätigkeiten (von der 

Definition der Einsatzstoffe bis zur Weise der Endkontrolle der Gußstücke vor dem Versand) 

definieren, die Endqualitätssteuerung ermöglicht,  die aus der Seite des Kunden erwünscht wird.   

Wenn alle Bedingungen, die im vorangehenden Absatz skizziert  worden sind, erfüllt   

werden, ist es auch möglich die mechanischen Eigenschaften positiv zu beeinflüßen. 

Reinheitsgrad beeinflußt die mechanische Werte in Gutem eben im Fall, wenn die 

Oxideinschlüsse nicht den Maß 100 µm überschritten und wenn in dem Volumen des Gußstücks 

regelmäßig verteilt  bleiben.  

Es ist wichtig dem Werkstoff entsprechende Schmelzanweisung auszuarbeiten -  das 

Dokument, das die Folge  der Einsatzstoffe vorschreibt, sowie die Temperaturen, die  vor der 

ersten Desoxidation oder vor dem Abstich erreicht werden sollen, sowie Sorte und Dosiermenge 

der Desoxidationsmittel. In Fällen von beiden untersuchten Werkstoffen sind auf Grund der 

Berechnung und der nachfolgenden Versuche optimale Schmelzanweisungen ausgestellt, spätere 

Ergebnisse haben die Richtigkeit dieses Weges gezeigt.   

Auf Grund der Erfahrung mit zwei oben genannten Werkstoffen werden die  

Schmelzanweisungen von den weiteren hitzebeständigen Werkstoffen, die in der Gießerei  der 

Geselschaft S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern hergestelt worden sind und die in der 

Petroindustrie eingesetzt worden sind, revidiert.  
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Man kann voraussetzen: wenn der Reinheitsgrad die mechanischen Werte von den 

Edelstählen beeinflußt, wird der auch die Creep-Werte von den hitzebeständigen Stählen 

beeinflüßen.  
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