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Abstract 

The degree of purity of stainless steels is a parameter which is never put into 

connection with their mechanical properties or their corrosion resistance properties. 

In spite of this fact it is necessary to know how much the mentioned properties are 

affected by non-metallic oxides, as it is impossible to produce steels with zero levels 

of these oxides. If the presence of the oxides in stainless steels is admitted we also 

have to know their highest bearable rate to be able to produce components of the 

desired quality from the mentioned steels while still maintaining acceptable costs. 

As this dissertation deals with cast stainless steels, its aim is to describe the 

possibilities of affecting the level of their pollution by the oxides during the foundry 

production, particularly then to determine production operations, which  

significantly contribute to the formation of the oxides. That is the reason why the 

greatest emphasis is placed on both the purity of feedstock and the metallurgy of the 

observed steels. One of the production operations, decisive for the final purity, was 

found to be the deoxidation of the steel. The way of deoxidation, as far as the types 

of deoxidation agents and their dosage are concerned, considerably affects 

morphology, size and presence of the oxides.   

Parameter K4 according to DIN 50 602, used in the long run in the concern 

where the author of this dissertation is employed, was chosen as a purity indicator. 

Samples with known mechanical values were put to purity tests using the method 

K according to the above mentioned norm (with sensitivity 4) and were also tested 

to determine their corrosion characteristics. Above all, it is necessary to mention 

here the electrochemical polarization method DL-EPR (based on the method of prof. 

ing. Vladimír Číhal, DrSc.), which has only recently been put into practice as an 

ISO norm. Specific austenitic stainless steel and superduplex stainless steel, whose 

mechanical properties are not affected by heat treatment, were chosen for 

determining the impact of purity on mechanical properties of stainless steels and the 

impact of purity on their corrosion characteristics. This heat treatment, specifically 

solution heat treatment followed by quick quench in water, does not lead to different 

values of mechanical parameters, if carried out correctly. The whole research 

concerning every type of steel was carried out within long-term production of 

castings of the same kind. 

  



Abstrakt 

Stupeň mikročistoty korozivzdorných ocelí je parametrem, který není s jejich 

mechanickými vlastnostmi či korozními charakteristikami nikde uváděn do 

souvislostí. Přesto je nutné znát míru ovlivnění uvedených vlastností nekovovými 

vměstky, neboť není možno vyrábět oceli s jejich nulovým obsahem. Připustíme-li 

si tedy přítomnost vměstků v korozivzdorných ocelích, musíme znát také jejich 

maximální míru, která je ještě únosná, aby bylo možno vyrobit z uvedených ocelí 

dílce požadované kvality, a to při zachování přijatelných nákladů. 

Protože se tato disertační práce zabývá korozivzdornými ocelemi, které 

jsou odlévané, klade si za cíl popsat možnosti ovlivnění míry jejich znečištění 

vměstky v průběhu slévárenské výroby, zejména pak stanovit ty výrobní operace, 

které mají na vzniku vměstků významný podíl. Proto je hlavní důraz kladen jak na 

čistotu vsázkových surovin, tak i na metalurgii sledovaných ocelí. Jednou, pro 

výslednou mikročistotu určující, výrobní operací byla shledána dezoxidaci oceli, 

jejíž způsob, co se druhu dezoxidačních činidel i jejich dávkování týče, značně 

ovlivňuje morfologii, velikost a výskyt vměstků.   

Jako indikátor mikročistoty byl zvolen parametr K4 dle DIN 50 602, který 

je dlouhodobě používán v koncernu, v němž je autor této disertační práce 

zaměstnán. Vzorky se známými mechanickými hodnotami byly podrobeny 

zkouškám mikročitoty  metodou K dle uvedené normy (s citlivostí 4), a také 

zkouškám zjišťujícím jejich korozní charakteristiky. Zde je nutno zmínit především 

elektrochemickou polarizační metodu DL-EPR (založenou na metodě prof. ing. 

Vladimíra Číhala, DrSc.), která byla teprve nedávno zavedena do praxe jako norma 

ISO. Pro zjištění vlivu mikročistoty na mechanické vlastnosti korozivzdorných 

ocelí, a také vlivu mikročistoty  na jejich korozní charakteristiky, byly zvoleny 

konkrétní oceli austenitická a ocel superduplexní, tedy oceli, jejichž mechanické 

vlastnosti nejsou ovlivněny tepelným zpracováním. Toto tepelné zpracování, kterým 

je rozpouštěcí žíhání s následným prudkým zchlazením ve vodě, nevede k výskytu 

rozdílných hodnot mechanických parametrů,  je-li  provedeno správně. Celý výzkum 

v rámci každého typu oceli proběhnul v rámci dlouhodobě výroby odlitků stejného 

druhu. 
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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.   

- 2 - 

 

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 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 
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disertační práce mohla být podnětem i pro vědu, pro doplnění 

poznatků plynoucích ze základního výzkumu. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Počet cílů této disertační práce je vyšší, než bývá obvyklé. První cíl 

(2.1) je cílem podpůrným ke splnění cílů hlavních (2.2 a 2.3). 

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. 

 

2.1 Definice výrobních podmínek odlitků    

2.1.1 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.  
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2.1.2 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. 

   

2.1.3 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.  
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2.2 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, ve které je autor této 

práce zaměstnán. 
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2.3 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  
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3. 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  nejvhodnějšími k provedení 

experimentů, neboť konečné tepelné zpracování těchto 

korozivzdorných ocelí nevede  k různým  výsledkům mechanických 
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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. 

3.1 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]. Vzhledem 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 oceli a její mechanické 

hodnoty jsou uvedeny v tab.1 [23]. Pro srovnání jsou zde uvedeny 


