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ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí. V úvodu jsou 

popsány základní typy korozivzdorných ocelí, jejich charakteristika, vlastnosti a oblasti 

pouţití. Další části popisují způsoby výroby korozivzdorných ocelí v podmínkách slévárny 

a moţnosti oduhličení. Poslední část je zaměřená na popis výroby odlitků z korozivzdorných 

ocelí v konkrétní slévárně.  
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ABSTRACT 
 

This thesis deals with stainless steels. At the beginning types of stainless steels, their 

characteristic, properties and possibilities of usage are presented. The thesis also describes 

production of stainless steels in conditions of foundry and decarburization of steel. The next 

part is focused on production of stainless steel castings in the foundry. 

 

Keywords: stainless steels, production of steels in conditions of foundry, decarburization, 

casting     
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PŘEHLED VELIČIN A JEJICH JEDNOTEK 
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Aktivita a 1 

Aktivitní koeficient f 1 

Interakční součinitel e 1 

Rovnováţná konstanta K 1 

Obsah prvku i hm % 

Změna volné entalpie ∆G° J 

Molární plynová konstanta R J.K
-1

.mol
-1

 

Termodynamická teplota T K 

Parciální tlak p Pa 

Celkový tlak P Pa 

Objemový zlomek  1 

Povrchové napětí σ  N.m
-1

 

Tíhové zrychlení g m.s
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ÚVOD 
 

Vysoká odolnost proti korozi v agresivním prostředí je základním poţadavkem 

kladeným na vysokolegované korozivzdorné oceli. Tato v současné době zákazníky často 

poţadovaná vlastnost velmi úzce souvisí s uplatněním těchto materiálů v různých odvětvích 

lidské činnosti, jako např. v chemickém, strojírenském, potravinářském nebo zpracovatelském 

průmyslu. V neposlední řadě stoupá význam pouţití výrobků z korozivzdorných ocelí 

i pro tak náročné aplikace, jako je off-shore a on-shore technika, zařízení pro výrobu 

a přepravu energie, těţbu ropy a plynu, recyklační zařízení apod.  

  Pod pojem korozivzdorné oceli jsou zahrnovány ušlechtilé vysokolegované oceli 

s takovým chemickým sloţením, které zajišťuje jejich vysokou odolnost proti korozi 

v agresivních prostředích, a to za normálních i zvýšených teplot. Hlavním legujícím prvkem 

je chrom, přičemţ je charakteristický nízký obsah uhlíku. Chrom zajišťuje pokrytí povrchu 

ocelového odlitku ochrannou, tzv. pasivační vrstvou, která značně zpomaluje korozní 

působení. Obsahem prvků, jako je např. nikl, molybden nebo měď, je korozní odolnost oceli 

dále zvyšována.  

  Cílem bakalářské práce je nejprve charakterizovat jednotlivé druhy 

korozivzdorných ocelí podle struktury a chemického sloţení. Následující část se zabývá 

vlivem jednotlivých prvků na vlastnosti oceli. Dále bude popsán proces výroby 

korozivzdorných ocelí v elektrických obloukových pecích a v elektrických indukčních pecích. 

Následuje seznámení s termodynamickou podstatou oduhličení a moţnostmi hlubokého 

oduhličení pomocí zařízení sekundární metalurgie. Závěrečná část je věnována popisu 

jednotlivých výrobních operací ve slévárně S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern se sídlem 

v Tršicích.  
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1   CHARAKTERISTIKA KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ 
 

Korozivzdorné oceli vykazují ve srovnání s nelegovanými nebo nízkolegovanými 

ocelemi výrazně vyšší odolnost proti korozi za normální i zvýšené teploty. Tyto oceli také 

korodují, ale díky jejich specifickému chemickému sloţení dochází k výraznému zpomalení 

korozních procesů. Jsou odolné proti celé řadě agresivních vlivů a nepotřebují ţádnou 

dodatečnou povrchovou úpravu. [2, 8]  

  Je-li kovově čistý povrch korozivzdorné oceli vystaven vlivu okolních podmínek, 

které poskytují dostatečné mnoţství kyslíku pro tvorbu oxidické vrstvy, dochází k pasivaci. 

Tato ochranná oxidická vrstva korozi velmi zpomaluje, takţe se oceli stávají vůči korozi 

pasivními. Při poškození se oxidická vrstva samovolně obnovuje. Schopnost pasivace 

má především chrom, který si ji uchovává i ve slitinách se ţelezem. Podmínkou 

korozivzdornosti je minimální obsah chromu v tuhém roztoku 11,5 %. S rostoucím obsahem 

chromu se stálost ocelí dále zvyšuje, čímţ se rozšiřuje oblast jejích pouţití. [4] 

Pro korozivzdorné oceli na odlitky je charakteristický nízký obsah uhlíku. Obsah 

uhlíku je obvykle limitován hodnotou 0,07 %, výjimku tvoří oceli austeniticko-feritické 

(duplexní), jejichţ maximální obsah uhlíku je bez výjimky 0,03 % a oceli feritické, kde obsah 

uhlíku můţe dosahovat více neţ 0,3 %, běţně pak 0,5 %. Uhlík sniţuje obsah chromu v tuhém 

roztoku tvorbou karbidů, čímţ mohou v oceli vznikat místa o chrom ochuzená, která mají 

niţší korozní odolnost neţ ostatní matrice. Precipitace karbidů chromu můţe být příčinou 

mezikrystalové koroze. Tento typ koroze se projevuje obzvláště po svařování v tepelně 

ovlivněné zóně. [1, 3] 

Obr. 1 znázorňuje sklon austenitických ocelí k mezikrystalové korozi v závislosti 

na teplotě a obsahu uhlíku v oceli. Na svislé ose je znázorněna teplota oceli a na vodorovné 

ose čas, po který můţe ocel s daným obsahem uhlíku setrvávat na této teplotě, aniţ by došlo 

ke vzniku mezikrystalové koroze. [3] 
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Obr.1  Vliv obsahu uhlíku na sklon oceli k mezikrystalové korozi u austenitických ocelí [3] 

 
 Ochrana proti korozi spočívá ve sníţení obsahu uhlíku na koncentraci, která je rovna 

nebo menší, neţ je rozpustnost uhlíku v matrici při teplotách, za kterých se ještě vylučují 

karbidy. Další moţností je legování oceli prvky s vyšší afinitou k uhlíku, neţ má chrom. 

Dříve byl hojně pouţívaným prvkem titan, v současné době je dávána přednost niobu, 

případně kombinaci niobu s tantalem. Přísada prvků tvořících v korozivzdorných ocelích 

stabilní karbidy se nazývá stabilizace oceli. [3] 
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2   ROZDĚLENÍ KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ 
 

 Korozivzdorné oceli jsou všeobecně rozdělovány podle jejich chemického sloţení 

a struktury do několika základních skupin (viz obr. 2). 

 

 

Obr.2  Vyznačení oblastí chemických sloţení různých typů korozivzdorných ocelí [1] 

 

2.1   Rozdělení podle chemického složení 
 

Podle chemického sloţení se korozivzdorné oceli dělí na chromové, chromniklové 

a chrommanganové. Všechny tyto typy ocelí mohou obsahovat další slitinové prvky, 

např. molybden, křemík, měď, titan, niob, dusík apod. [1] 
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2.1.1   Oceli chromové 
 

  Jedná se o oceli s obsahem chromu 12 aţ 30 %. S rostoucím obsahem chromu 

a klesajícím obsahem uhlíku stoupá jejich korozní odolnost. [12] 

 

2.1.2   Oceli chromniklové 
 

Společnou přísadou chromu a niklu je dosaţeno větší korozní odolnosti a vyšší 

houţevnatosti a plasticity neţ u ocelí chromových. [12] 

 

2.1.3   Oceli chrommanganové 
 

U chrommanganových ocelí je nikl nahrazen částečně nebo úplně levnějším 

manganem. Oproti chromniklovým ocelím je nevýhodou niţší korozivzdornost 

a ţáruvzdornost, výhodou naopak niţší cena. [12]  

 

2.2   Rozdělení podle struktury 
 

Struktura korozivzdorných ocelí závisí na kombinaci obsahu feritotvorných prvků, 

které oblast γ zuţují a austenitotvorných prvků, které oblast γ rozšiřují. Pro určení vlivu 

feritotvorných a austenitotvorných prvků na strukturu oceli je zaveden pojem tzv. ekvivalent 

chromu Crekv. a ekvivalent niklu Niekv.. Hodnoty těchto ekvivalentů lze vyjádřit např. pomocí 

vztahů [3] 

Crekv. = % Cr + % Mo + 1,5 ∙ % Si + 0,5 ∙ % Nb                   (1) 

 Niekv = %Ni + 0,5 ∙ % Mn + 30 ∙ % C + 30 ∙ % N         (2) 

 

Na obr. 3 je znázorněn Schaefflerův diagram, který na základě vztahů (1) a (2) 

pomáhá výpočtem stanovit strukturu oceli.   
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Obr.3  Schaefflerův strukturní diagram chromniklových ocelí [3] 

 
Dle struktury se korozivzdorné oceli dělí do čtyř skupin: feritické, austenitické, 

martenzitické a dvoufázové (duplexní). 

 

2.2.1   Oceli feritické 
 

Oceli s feritickou strukturou (viz obr. 4) obsahují více neţ 17 – 30 % chromu. Při tuhnutí 

feritických ocelí se z taveniny vylučuje chromový ferit, v němţ je maximální rozpustnost 

uhlíku do 0,01 %. Po překročení této koncentrace je uhlík vyloučen ve formě karbidů, které 

mohou způsobit křehnutí oceli. Proto feritické oceli s vyšším obsahem uhlíku jsou 

při normální teplotě křehké a tudíţ se pouţívají jen jako ţáruvzdorné. [4] 

Feritické oceli se obvykle tepelně nezpracovávají (s výjimkou tepelného zpracování 

na odstranění křehkosti). [4] 
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Obr. 4  Struktura feritické oceli [8] 

 
 U čistě feritických ocelí dochází při teplotách 400 aţ 550 °C k poklesu houţevnatosti 

(tzv. křehnutí „475“ °C), proto se pro součásti pracující v oblasti těchto teplot feritických 

ocelí nevyuţívá. Nad teplotou 900 °C dochází k hrubnutí zrna a v případě dlouhodobého 

ohřevu při teplotách 550 aţ 800 °C ke křehnutí oceli vlivem vylučování křehké fáze σ. 

Přísadou feritotvorných prvků (Ti, Nb) je moţné ocel stabilizovat a potlačit tak sklon 

k hrubnutí zrna a rovněţ zamezit vzniku křehké dvoufázové martenziticko-feritické struktury. 

[1, 4] 

Feritické oceli mají vysokou ţáruvzdornost (1100 °C), ale niţší vrubovou 

houţevnatost a vysokou vrubovou citlivost. Jedná-li se o mechanické vlastnosti, zaujímají 

ve srovnání s jinými druhy korozivzdorných ocelí střední pozici. Smluvní mez kluzu 

Rp(0,2) leţí v intervalu od 440 do 590 Mpa, mez pevnosti Rm od 440 do 980 MPa. Vyuţívají se 

hlavně na výrobu málo namáhaných součástí tepelných zařízení, rekuperátorů apod. 

Pro pouţití feritických ocelí hovoří především úspora niklu, který zpravidla nejvíce ovlivňuje 

cenu korozivzdorné oceli. [4, 19] 

Na výrobu odlitků pro pouţití v potravinářském průmyslu se však pouţívají  feritické  

oceli, jejichţ obsah uhlíku je výrazně vyšší a dosahuje řádu desetin procent. Například 

pro výrobu těles mlýnků na maso, šneků do těchto mlýnků a také pro výrobu kutrovacích mís 

se pouţívá ocel 1.4340 dle ČSN EN 10 283. Střední obsah uhlíku v této oceli činí 

0,3 aţ 0,5 %. [19]      

Další skupinou feritických ocelí specifického pouţití jsou oceli feritické -

otěruvzdorné, jichţ se pouţívá na výrobu odlitků, z nichţ jsou zhotovovány dílce turbín 

brokových či pískových tryskačů: dílce statoru turbíny z feritické oceli bez molybdenu, dílce 
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rotoru turbíny - vrhací lopatky z feritické oceli legované molybdenem. V tomto zvláštním 

typu ocelí je obsah karbidů ţádoucí, tyto oceli se kalí, v nepopuštěném stavu dosahují tvrdostí 

aţ 70 HRc a pro zvýšení houţevnatosti je lze i popustit [25, 26]. Ve stavu popuštěném 

se tento druh oceli pouţívá pro výrobu papírenských mlecích segmentů, přičemţ původní 

tvrdost po zakalení se popuštěním sniţuje na 50 aţ 55 HRc. 

 

2.2.2   Oceli austenitické 
 

Austenitické chromniklové oceli se vyznačují příznivou kombinací mechanických 

vlastností a odolnosti proti korozi. Jsou proto vhodné pro mnoho účelů a tvoří nejvýznamnější 

skupinu korozivzdorných ocelí.  

 

Obr.5  Struktura austenitické oceli [8] 

 
Oceli dosahují austenitické struktury (viz obr. 5) při dostatečném obsahu 

austenitotvorných prvků (Ni, Mn, N). Obsahují nejčastěji 18 aţ 20 % chromu a 8 aţ 11 % 

niklu. Pro docílení poţadované korozní odolnosti a mechanických vlastností se přidávají další 

legující prvky. [15] 

Rozpustnost uhlíku v austenitu při pokojové teplotě je 0,03 %. Při vyšším obsahu 

uhlíku je nutné tyto oceli vţdy podrobit rozpouštěcímu ţíhání při teplotě 1050 aţ 1180 °C 

a následně prudce ochladit ve vodě. Při výdrţi na teplotě cca 1050°C  dojde k rozpuštění 

karbidů chromu, molybdenu (Me23C6 a Me7C3) a rozpadu intermetalické fáze ϭ. Oceli s vyšším 

obsahem uhlíku nejsou vhodné pro svařování, neboť při teplotách 500 aţ 950 °C dochází 

k vylučování karbidů chromu na hranicích zrn, které způsobuje mezikrystalovou korozi. 

Přestoţe lze odolnost proti mezikrystalové korozi zajistit stabilizací přidáním karbidotvorných 
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prvků (Ti, Nb, Ta), dává se v současné době přednost ocelím s nízkým obsahem uhlíku 

(do 0,03 %) před ocelemi stabilizovanými. [4, 18] Fáze ϭ pak výrazně sniţuje hodnoty 

mechanických vlastností, zejména taţnosti a vrubové houţevnatosti. Těchto vlastností je 

potřeba zejména v tepelně ovlivněné oblasti v okolí svaru a ve svaru samotném v průběhu 

smršťování svarového kovu. Mechanické vlastnosti jsou oproti ostatním typům oceli niţší: 

smluvní mez kluzu Rp(0,2) se nachází v intervalu od 175 do 210 Mpa, jejich minimální mez 

pevnosti je Rm 440 Mpa. [18]   

Ve srovnání s feritickými a martenzitickými ocelemi vykazují austenitické oceli 

nejlepší odolnost proti korozi. Další zvýšení korozní odolnosti je moţné přidáním některých 

prvků. Například zvýšit odolnost proti kyselině sírové je moţné přísadou Cu, proti kyselině 

chlorovodíkové a chloridovým iontům přísadou Mo (v mnoţství 2 aţ 4,5 %). Přidáním Mo 

do chromniklové oceli se zvyšuje její schopnost se pasivovat. Přísadou Ni dochází k vzrůstu 

odolnosti vůči elektrochemické a plynné korozi. [3] 

Přísadu feritotvorných prvků (Mo, Ti, Nb, apod.) do austenitických ocelí je nutné 

kompenzovat přísadou austenitotvorných prvků, má-li být zachována austenitická struktura. 

Kompenzace těchto feritotvorných prvků se zpravidla provádí zvýšením obsahu niklu 

na 20 aţ 25 % (z části se nikl někdy nahrazuje dusíkem). Zvýšení odolnosti proti 

mezikrystalové korozi se u austenitických ocelí také dosahuje sniţováním obsahu uhlíku 

a síry. [3] 

Austenitické oceli se uplatňují v potravinářském, chemickém nebo energetickém 

průmyslu, pouţívají se pro výrobu kuchyňského nádobí, v dopravě a nově i v architektuře 

a ve stavebnictví. [11] 

 

2.2.3   Oceli martenzitické 
 

Oceli s martenzitickou strukturou (viz obr. 6) lze podle chemického sloţení rozdělit 

na oceli chromové a chromniklové. Dosahují obsahu chromu 11,5 aţ 17 % a obsah uhlíku 

se řídí podle obsahu niklu. U typů oceli s niţším obsahem uhlíku je nutné sníţení 

austenitotvorného působení uhlíku pro zlepšení svařitelnosti kompenzovat zvýšeným 

obsahem niklu. [4, 18] 



10 

 

DOMANSKÁ, A. Výroba korozivzdorných ocelí v podmínkách slévárny. 

VŠB–TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

 

Obr.6  Struktura martenzitické oceli [8] 

 
Aby mohly martenzitické oceli obsahovat více neţ 11,5 % chromu a byly tedy 

korozivzdorné, musí dle Schaefflerova diagramu na obr. 3 obsahovat prvky rozšiřující 

oblast γ, zejména nikl a uhlík. U ocelí bez přísady niklu je dolní hranice obsahu uhlíku cca 

0,08 %, je omezena podílem feritu ve struktuře. Dalším sniţováním obsahu uhlíku by došlo 

k růstu podílu feritu ve struktuře. Maximální přípustný obsah feritu v těchto ocelích je 20 %. 

[3, 4] 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, pro zvýšení svařitelnosti martenzitických ocelí 

je poţadováno sníţení obsahu uhlíku, které je kompenzováno přísadou niklu. Sníţení obsahu 

uhlíku o 0,01 % můţe být dle rovnice (2) kompenzováno zvýšením obsahu niklu o 0,30 %. 

Současné typy ocelí, které obsahují 3,5 aţ 6 % niklu a pod 0,06 % uhlíku, se vyznačují 

vysokou korozivzdorností, houţevnatostí a dobrou svařitelností. Jejich struktura při 12,0 aţ 

17,0 % Cr je tvořena martenzitem a disperzně vyloučeným austenitem, kdy se podíl austenitu 

pohybuje okolo 25 % a více. Právě disperzně vyloučený austenit významně zlepšuje vlastnosti 

ocelí. [3, 18] 

Martenzitické oceli jsou korozně odolné v zakaleném stavu. Následujícím 

popouštěním na teplotách 450 aţ 550 °C se u martenzitických ocelí vyskytuje v souvislosti 

s vylučováním karbidů z martenzitu popouštěcí křehkost. [18]  

Dodrţení teplotního reţimu je důleţité zejména při tepelném zpracování ocelí 

s obsahem 3,5 aţ 6,0 % Ni. Tyto oceli obsahují cca 12,0 aţ 17,0 % Cr při obsahu uhlíku 

do 0,06 %. Tepelné zpracování se skládá z normalizace, kalení a popouštění. Normalizace 

byla prováděna při teplotě 950 aţ 1050 °C. Norma ČSN EN 10283 jiţ normalizaci 

nepředepisuje. Je-li normalizace pouţita, kalí se z teplot cca 910 °C. Pro ocel s obsahem niklu 
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do 1 % udává současná norma kalicí teploty v rozmezí 950 aţ 1050 °C a pro oceli s obsahem 

niklu 1 % v rozmezí 1000 aţ 1070 °C. Při ochlazení nadkritickou rychlostí dochází k přeměně 

homogenního austenitu na martenzit. Následujícím popouštěním ocelí s obsahem niklu 

nad 3,5 % za teplot 500 aţ 530 °C je dosaţeno minimální pevnosti Rm aţ 900 MPa, 

při popouštění za vyšších teplot 580 aţ 630 °C pouze okolo 760 Mpa, avšak dochází 

ke zvýšení houţevnatosti. Oceli s niţším obsahem niklu se popouští při na vyšší teploty. 

[3, 19] 

Vzhledem k vysoké pevnosti při dobré svařitelnosti nachází tato skupina ocelí 

uplatnění při konstrukci vodních turbín, kompresorů a součástí pracujících v potravinářském 

průmyslu, zdravotní technice apod. Korozní odolnost je niţší neţ u feritických 

a austenitických ocelí, představují však nejlevnější variantu korozivzdorných ocelí. [3] 

 

2.2.4   Oceli austeniticko – feritické (duplexní) 
 

 Tato ocel je tvořena strukturou austenitickou a feritickou (viz obr. 7), přičemţ 

zastoupení jednotlivých sloţek bývá ve vzájemném poměru 50:50 aţ 40:60 ve prospěch feritu. 

Výsledná struktura je závislá na zastoupení jednotlivých feritotvorných a austenitotvorných 

prvků. I malá změna sloţení oceli můţe způsobit významnou změnu struktury a tím 

i vlastností. [3, 10] 

 

Obr.7  Struktura austeniticko – feritické oceli [8] 

 
 Duplexní oceli obsahují 21 aţ 27 % chromu a 4,5 aţ 8 % niklu, protoţe při tomto 

poměru lze získat poţadovaný podíl feritu a austenitu ve struktuře. Vţdy obsahují maximálně 

0,03 % uhlíku. Přísadu dusíku, který sniţuje obsah feritu a zvyšuje obsah austenitu, mají 

předepsán všechny austeniticko – feritické oceli v intervalu 0,10 aţ 0,25 %. Dusík zpomaluje 
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precipitaci karbidů, čímţ stoupá stabilita za zvýšených teplot a sniţuje se na minimum 

odmíšení chromu. Současně se sniţuje cena oceli, protoţe levnější dusík zčásti nahradí drahý 

nikl. [5, 18] 

 Oproti austenitickým ocelím vykazují duplexní oceli díky své struktuře výrazně lepší 

mechanické vlastnosti. Smluvní mez kluzu Rp(0,2) se nachází v intervalu hodnot od 420 do 

840 MPa, minimální mez pevnosti Rm pak v rozmezí 590 aţ 650 MPa. Tyto hodnoty 

umoţňují pouţití duplexních ocelí pro výrobu tlakových nádob pro zařízení v chemickém 

průmyslu. Výrazně lepší je také jejich odolnost proti bodové i štěrbinové korozi. Odolnost 

proti těmto druhům korozního napadení je důleţitá v prostředích obsahujících chloridové 

ionty, proto se pouţívají pro výrobu vodních armatur, čerpadel a konstrukcí ropných plošin. 

Jsou-li duplexní oceli legovány mědí, odolávají působení sirných kyselin. V tomto případě 

jsou vhodné pro pouţití ve spalinových cestách tepelných elektráren. V procesu odsíření 

elektráren lze současně vyuţít jejich vysokou odolnost proti korozi a mechanické vlastnosti, 

neboť lopatky spalinových ventilátorů i lopatky k míchání vápenato-sádrového rmutu jsou 

vedle korozního napadení silně namáhány otěrem. V neposlední řadě jsou také z duplexních 

ocelí často vyráběny odlitky oběţných kol čerpadel pro pouţití v jaderných elektrárnách, kde 

je vyţadována jejich vysoká provozní spolehlivost. [7, 18] 

Příklady mechanických hodnot vybraných značek ocelí v závislosti na tepelném 

zpracování jsou pro vybrané značky ocelí uvedeny v tab.  1.  
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Tab. 1 Mechanické hodnoty vybraných značek ocelí v závislosti na tepelném zpracování 

[18, 19]  

  Označení oceli       Tepelné zpracování Tloušťka Tvrdost Zkouška při pokojové teplotě 

  Značka 

Číselné 

označen

í Symbol 

Kalení (+Q) 

nebo 

rozpouštěcí 

žíhání 

(+AT)       

°C 

Popouštěn

í (+T)           

°C 

mm            

max. HB 

  Zkouška tahem   

 Rp0,2  

MPa 

min. 

 Rm   

Mpa      

min. 

 A    

% 

min

. 

Zkouška 

rázem v 

ohybu         

KV                

J              

min.  

Feritická 

ocel 
GX40CrNi27-4  1.4340     -      -      - 150,00 

230 aţ 

300    -    -    -    - 

Austenitická   

ocel 
GX5CrNi19-10  1.4308  + AT 

1050 aţ 

1150  - 150,00    -  175  440  30   60 

Martenzi-

tická ocel 

GX4CrNi 13-4                                                           1.4317 

 + QT1 

1000 aţ 

1050 

590 aţ 

620 300,00    -  550  760  15   50 

 + QT2 
1000 aţ 
1050 

500 aţ 
530 300,00    -  830  900  12   35 

 + QT3 
1000 aţ 
1050 

660 aţ 

680   560 
aţ 620 300,00    -  500  700  16   50 

Feriticko-

austenitická 

ocel 
GX2CrBiMoCuN25

-6-3-3  1.4517  + AT 

1120 aţ 

1150  - 150,00    -  480  650  22   50 
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 3   VLIV JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NA VLASTNOSTI OCELI 

 

Některé prvky jsou do ocelí úmyslně přidávány za účelem zlepšení některých 

vlastností oceli, jiné mohou být v ocelích přítomny vlivem výrobního postupu nebo 

chemického sloţení vstupních surovin. 

 

3.1   Legující prvky 
 

 Kombinací legujících prvků se dosahuje zlepšení nebo změny mechanických, 

fyzikálních, chemických a technologických vlastností oceli. 

Chrom je základní přísadou nutnou pro zajištění pasivovatelnosti v oxidačních prostředích, 

podmínkou je obsah chromu v tuhém roztoku vyšší neţ 11,5 % (viz kap. 1). S jeho rostoucím 

obsahem na hodnotu 18 aţ 20 % u austenitických ocelí a na hodnotu aţ 30 % u feritických 

ocelí podstatně stoupá stabilita povrchové pasivační vrstvy a tím i korozní odolnost. Protoţe 

další zvyšování obsahu chromu způsobuje zhoršení mechanických vlastností, zpracovatelnosti 

a svařitelnosti, jsou pro dosaţení ještě lepší korozní odolnosti pouţívány další přísadové 

prvky. [6] 

Nikl stabilizuje austenit za normální teploty a přispívá ke zlepšení pasivovatelnosti 

korozivzdorných ocelí zejména v redukčních kyselinách. Přísadou niklu v rozmezí 8 aţ 10 % 

je zajištěna minimální odolnost vůči porušení vlivem korozního praskání pod napětím 

v prostředích o vysokém obsahu chloridových iontů; spolehlivé odolnosti proti uvedenému 

typu korozního napadení je dosaţeno ve slitinách obsahujících okolo 30 % niklu. [6]  

Molybden ve spojení s chromem má velmi příznivý účinek na zlepšení ochranných vlastností 

pasivační vrstvy, zejména v prostředích obsahujících chloridové ionty. Zvyšuje houţevnatost, 

otěruvzdornost a ţáropevnost. Protoţe je molybden feritotvorný prvek, je po jeho přísadě 

nutné zvýšit obsah niklu nebo jiného austenitotvorného prvku, má-li zůstat zachována 

austenitická struktura. [4, 6] 

Uhlík v koncentraci vyšší, neţ je jeho rozpustnost v matrici, tvoří na hranicích zrn karbidy 

chromu, čímţ by mohlo dojít ke korozi. Tomu lze zabránit sníţením obsahu uhlíku nebo 

stabilizací oceli prvky s vyšší afinitou k uhlíku, neţ má chrom (viz kap. 1). [2] 

Dusík je silně austenitotvorný prvek. Zlepšuje pevnostní charakteristiky a spolu 

s molybdenem zvyšuje odolnost proti bodové a štěrbinové korozi. [4] 
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Křemík je feritotvorný prvek, vyvolává praskavost svárů. V koncentraci 3 aţ 4 % odstraňuje 

náchylnost ke korozi a zvyšuje korozní odolnost ve vroucí kyselině dusičné [2]. 

Titan a niob jsou vzhledem ke své vysoké afinitě k uhlíku karbidotvorné prvky. Tvorbou 

karbidů sniţují obsah uhlíku v matrici. Pouţívají se ke stabilizaci oceli, protoţe potlačují 

sklon ke korozi. [2] Titan je pro stabilizaci oceli ve slévárenství méně vhodný, neboť během 

tavení a odlévání dochází k jeho téměř stoprocentnímu propalu. Z tohoto důvodu se dnes dává 

přednost niobu. 

Měď je slabě austenitotvorný prvek, zlepšuje obrobitelnost [4]. Přísadou mědi získává slitina 

také antibakteriální vlastnosti, které např. ve vodních prostředích zpomalují vytváření 

povrchového biofilmu a tím zamezují uchycení mořských řas a planktonu na povrchu 

součástí. Měď zvyšuje korozní odolnost ocelí v prostředích sirných kyselin. 

Hliník je feritotvorný prvek, vydatný dezoxidační prostředek [2]. Tvorbou pasivační vrstvy 

Al2O3 zvyšuje ţárovzdornost slitin tím, ţe sniţuje tzv.uhlíkovou korozi [27]. 

Síra, selen, fosfor a olovo jsou doprovodné prvky. Při zvýšených obsazích zvyšují 

obrobitelnost, avšak sniţují korozní odolnost [4]. 

Bor přisazovaný v malých mnoţstvích (20 aţ 40 ppm) zlepšuje tvařitelnost a zvyšuje 

ţárupevnost. Ve vyšších koncentracích se tvařitelnost zhoršuje a vyvolává sklon k praskavosti 

svárů. [4] 

 

3.2   Nežádoucí prvky 
 

Všeobecně mezi neţádoucí prvky patří zejména síra a fosfor. 

Síra. V důsledku silného sklonu síry k odměšování dochází v mezidendritických prostorách 

k obohacování těchto prostor sírou. Při překročení její rozpustnosti v tavenině se síra vylučuje 

ve formě sulfidických vměstků. Tyto vměstky zhoršují mechanické vlastnosti (zejména 

houţevnatost a dále sniţují tranzitní teplotu), způsobují lámavost oceli za červeného ţáru 

a zhoršují tvařitelnost. [16] 

 Dosaţení optimálního obsahu síry je jedním z prvořadých úkolů při výrobě oceli. 

V ocelích na odlitky se běţně vyskytují obsahy síry pod 0,025 aţ 0,030 %. U ocelí, u kterých 

jsou poţadovány vysoké hodnoty houţevnatosti i při záporných teplotách, se sniţuje obsah 

síry pod 0,015 %. U ocelí s vysokou pevností je maximální obsah limitován hodnotou 

0,010%, při výrobě těţkých odlitků se z důvodu segregace sniţuje obsah síry i pod 0,0003 %. 

[16] 
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Vlastnosti všech typů ocelí výrazně ovlivňuje obsah fosforu. Fosfor zvyšuje pevnost 

a tvrdost v závislosti na obsahu uhlíku. Při nízkých obsazích uhlíku do cca 0,01 % zvyšuje 

fosfor taţnost, avšak při obsazích uhlíku nad 0,05 % zvyšuje křehkost a tvrdost feritu. Vliv 

na zvýšení křehkosti silně vzrůstá jiţ při obsahu fosforu nad 0,05 %. U vysoce pevných ocelí 

zvyšuje fosfor tendenci ke vzniku trhlin a prasklin a zejména za studena můţe dojít ke vzniku 

křehkého lomu. Z těchto důvodů je obvykle poţadován obsah fosforu v ocelích na odlitky 

pod 0,03 %. Fosfor můţe také způsobit popouštěcí křehkost při teplotách cca 500 °C. [16] 

 

3.3   Plyny v oceli 
 

 Plyny, zejména kyslík, vodík a dusík, také patří mezi neţádoucí sloţky oceli. V oceli 

tvoří sloučeniny nebo více či méně rozpustné roztoky. Do taveniny se plyny mohou dostávat 

spolu se vsázkovými surovinami nebo z okolní atmosféry. Při tuhnutí se pohlcené plyny 

z oceli uvolňují, část jich však v oceli nadále zůstává, coţ má velký vliv obzvláště 

na mechanické a technologické vlastnosti. [17] 

Kyslík rozpuštěný v ţeleze ovlivňuje mechanické, magnetické, elektrické a další vlastnosti 

ţeleza. Z těchto důvodů je nutné zajistit minimální obsah nejen kyslíku rozpuštěného v kovu, 

ale i celkového kyslíku. [16] 

Vodík je v ocelích povaţován za neţádoucí prvek, neboť způsobuje zhoršení plastických 

vlastností, hlavně houţevnatosti, aniţ by však zvyšoval pevnost. Vodík můţe při překročení 

jeho maximální rozpustnosti v oceli způsobovat vznik endogenních vodíkových bublin, 

coţ můţe činit problémy při odlévání za syrova (do nevysušených forem). Dále můţe 

vyvolávat vznik zvláštních vnitřních trhlin (tzv. vloček), coţ způsobuje lámavost oceli 

za červeného ţáru, pórovitost a břidličnatý lom. [16] 

Dusík je v oceli většinou povaţován za neţádoucí prvek, protoţe jeho vliv je nejčastěji 

spojován se stárnutím oceli. Při poklesu teploty dochází k tvorbě nitridů. Nitridy zhoršují 

některé materiálové vlastnosti, zvláště taţnost a vrubovou houţevnatost. Ovšem u duplexních 

ocelí se do obsahu 0,25 % a v kombinaci s ostatními přísadami uplatňuje jako legující prvek 

(kap. 2.2.4). [17, 18]   
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4   VÝROBA KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ 

 

Korozivzdorné oceli se ve slévárnách nejčastěji vyrábějí v elektrických obloukových 

pecích (EOP) nebo elektrických indukčních pecích (EIP). V případě, ţe je slévárna vybavena 

i zařízením sekundární metalurgie, slouţí EOP nebo EIP pouze k tavení, popř. oxidaci a další 

fáze, redukce a dohotovení, pak probíhá v některém zařízení sekundární metalurgie. [21] 

 

4.1   Výroba oceli v elektrických obloukových pecích (EOP) 
 

Zásadité EOP jsou ve slévárnách korozivzdorných ocelí často pouţívaným tavícím 

agregátem. Pec je vyhřívána elektrickým obloukem, který hoří mezi grafitovými elektrodami 

a vsázkou. Vsázku tvoří legovaný vratný a nelegovaný ocelový odpad. [21]  

Mezi hlavní úlohy při výrobě korozivzdorných ocelí patří:  

- výroba oceli s nízkým obsahem uhlíku. Taveninu je nutné oxidovat na nízký obsah 

uhlíku při ekonomicky přijatelných ztrátách chromu. V další fázi tavby je třeba co 

nejvíce zamezit nauhličení oceli grafitovými elektrodami,  

- výroba oceli s nízkým obsahem fosforu. Oxidace fosforu a jeho převedení do strusky 

ve formě oxidu není moţná vzhledem k nízké aktivitě FeO ve strusce. Z toho důvodu 

je tedy nezbytné pro vsázku i dolegování pouţívat pouze jakostní suroviny o známém 

sloţení. [21]  

V minulosti se výroba korozivzdorných ocelí převáţně prováděla v EOP bez dmýchání 

kyslíku. Tato technologie vyuţívala oxidační periodu, během níţ se spalují a do strusky 

přecházejí prvky, které mají velkou afinitu ke kyslíku. Po staţení strusky bohaté na oxidy 

ţeleza a jejím nahrazení novou struskou z vápna, kazivce a ferosilicia následovala perioda 

redukční. Poté byly přidávány přísadové prvky s niţší afinitou ke kyslíku (Ni, Mo). Zatímco 

Ni bylo moţné přidat i dříve, ferochrom a ferosilicium aţ tehdy, kdyţ byla lázeň zbavena 

oxidů. Tento postup vylučoval vyuţití vratného legovaného odpadu jako vsázkového 

materiálu. Dalším problémem bylo dosaţení velmi nízkého obsahu uhlíku v lázni z důvodu 

styku lázně s uhlíkovými elektrodami a nauhličující atmosférou pece. Pokrokem ve výrobě se 

stala moţnost dmýchání čistého kyslíku do lázně, coţ umoţnilo pouţít vsázkový materiál 

s obsahem chromu 10 aţ 16 %. [2] 

EOP jsou nejčastěji pouţívány k výrobě chromových martenzitických ocelí s obsahem 

13 % chromu, 0,12 % uhlíku a 1 % niklu. Další skupinu tvoří chromniklové oceli s obsahem 

19 % chromu a 9 % niklu, někdy bývají legovány 2 – 2,5 % molybdenu. Výchozí vsázka má 
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sloţení cca 13 % Cr a 0,5 % C, obsah Ni a Mo závisí na vyráběné značce oceli. Po dosaţení 

teploty 1600 °C a roztavení vsázky je odebrán vzorek a provedena zkouška pro zjištění 

obsahu C, Cr, Ni, P, S, Mo. V případě potřeby je ještě moţné upravit obsah C, Cr a Ni 

přidáním feroslitin. Ke konci tavení je do lázně dmýchán plynný kyslík, čímţ dochází 

k uhlíkovému varu a rozbíhají se silně exotermické reakce, které vyvolají růst teploty 

nad 1900 °C. Je odebrána další zkouška na kontrolu klesajícího obsahu uhlíku. V závislosti 

na teplotě dosahuje lázeň na konci dmýchání cca 0,05 % C (viz obr. 8). Jak jiţ bylo uvedeno, 

zatímco při teplotě 1600 °C dochází v tavenině k přednostní oxidaci Cr ve srovnání s C, 

při teplotě 1900 °C je tomu obráceně: přednostně se oxiduje C, čímţ lze získat taveninu 

s velmi nízkým C, aniţ by došlo k propalu většího mnoţství Cr (během oxidace klesá obsah 

Cr o 2 aţ 3 %) [1, 3]. 

 

 

Obr. 8  Rovnováţná teplota v soustavě Fe-C-Cr v závislosti na obsahu uhlíku a chromu [3] 

 
Po ukončení oxidačního údobí následuje redukce strusky přidáním silikochromu 

(mnoţství dle potřeby), ferosilicia (2,5 kg/t), popř. silikokalcia (1,5 kg/t) a dezoxidace kovu 

hliníkem (1,0 kg/t).  Potřebné mnoţství silikochromu je určeno obsahem křemíku tak, aby 

mnoţství křemíku vnesené prostřednictvím silikochromu odpovídalo jeho obsahu v oceli. 

Po dezoxidaci se obsah křemíku v oceli pohybuje od 0,6 aţ 0,8 %. [3] 
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Protoţe struska s vyšším obsahem oxidů chromu při poklesu teploty houstne a její 

dezoxidace se stává méně účinnou, je nutné ji dezoxidovat co nejdříve po zastavení dmýchání. 

Po rozpuštění silikochromu se struska zamíchá a částečně se stahuje tak, aby zůstalo 

jen mnoţství strusky potřebné k pokrytí celé hladiny lázně. Při dobrém provedení dezoxidace 

lze ze strusky zpětně vyredukovat cca 1 aţ 2 % Cr a sníţit tak propal Cr na pouhých 1 aţ 2 %. 

Po staţení následuje třetí zkouška, ze které se opět stanovuje obsah uhlíku a všech legujících 

prvků. Na základě výsledků zkoušky se tavba doleguje ferochromem, po jehoţ rozpuštění 

je odebrána čtvrtá zkouška pouze pro stanovení obsahu uhlíku; stanovení obsahů ostatních 

prvků nevykazuje vzhledem k nehomogenitě lázně přesné hodnoty. Pro zlepšení chemické 

i tepelné homogenity je vhodné vyuţívat dmýchání inertních plynů. Po dosaţení poţadované 

teploty se tavba ukončí odpichem. [3] 

 

4.2   Výroba oceli v elektrických indukčních pecích (EIP) 
 

 EIP vyuţívají k ohřevu kovu elektromagnetické pole, které vzniká průchodem 

střídavého elektrického proudu indukční cívkou. Nachází-li se v magnetickém poli elektricky 

vodivý materiál, indukuje se v něm elektrické napětí, které vyvolává silné vířivé proudy, které 

ohřívají vsázku. [21] 

 Technologie výroby na EIP je jednodušší neţ na EOP. V podstatě se jedná pouze 

o přetavbu vlastního vysokolegovaného vratného materiálu a nelegovaného odpadu s nízkým 

obsahem uhlíku. Touto technologií lze vyrábět korozivzdorné oceli s obsahem uhlíku niţším 

neţ 0,03 %. [3, 16] 

Vsázka je sloţena z vlastního nebo nakupovaného vratného materiálu, kovového 

odpadu s nízkým obsahem C a feroslitin. Při výpočtu vsázky je nutné počítat s propalem 

některých prvků. Např. v případě Ni a Mo je vyuţití 100 % ze vsázky i z feroslitin, naopak 

v případě Ti je propal tohoto prvku při přetavování vratného materiálu téměř 100 %. U Cr 

se při legování počítá s celkovým sníţením obsahu chromu o 1 aţ 2 % oproti obsahu 

vypočtené hodnotě. Propal Cr je ovlivňován oxidy ţeleza ve vsázce, proto se doporučuje 

vsázkový ocelový odpad předem otryskat. Podíl vratného materiálu by měl být maximálně 

60 %, v opačném případě hrozí vznik bublin vodíku a dusíku ve vyrobených odlitcích. 

Zvyšování obsahu těchto plynů ve vratném materiálu nastává ve zvýšené míře při odlévání do 

forem z formovacích směsí pojených organickými pojivy. [3] 

 Pořadí vsázky je následující: na dno pece se obvykle vsází Ni a ferochrom, následuje 

nelegovaný odpad a na konci se přidává vratný materiál. Feroslitiny, které se zvláště obtíţně 
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rozpouštějí (např. feromolybden), je vhodné přidávat jiţ do vsázky popř. na počátku tavení. 

Během tavení vsázky je třeba kontrolovat, zda nedochází k přehřátí taveniny. Následkem 

přehřátí je vytvoření velkého mnoţství strusky. Protoţe má struska niţší teplotu neţ tavený 

kov, mohlo by v mezním případě dojít aţ k „zamrznutí“ tavby. Kelímek by pak bylo nutné 

odstavit, nechat zchladnout a vybourat. [21] 

 Po roztavení vsázky je odebrána zkouška stanovení obsahu C, Mn, Si, P, S, Cr, 

Ni, Mo. Před odběrem zkoušky však musí být veškerá vsázka zcela roztavena, jinak by došlo 

ke zkreslení výsledků. Při zcela roztavené vsázce reprezentuje odebraný vzorek vzhledem 

k intenzivnímu indukčnímu míchání taveniny v kelímku velmi přesně chemické sloţení 

taveniny.  Na základě výsledků zkoušky se provede dolegování lázně. Nakonec je moţné 

odebrat ještě další zkoušku na chemické sloţení, případně chemické sloţení po vyhodnocení 

zkoušky v krátkém časovém období přesně korigovat. [21] 

 K závěrečné dezoxidaci v pánvi se pouţívá hliník. Korozivzdorné chromové 

a chromniklové oceli jsou dezoxidovány křemíkem a chromem, takţe i bez přísady hliníku 

zpravidla nedochází v odlitcích během tuhnutí k uhlíkové reakci. K dezoxidaci austenitických 

ocelí se přidává do pánve 1 aţ 1,5 kg dezoxidačního hliníku na tunu taveniny, vliv vyšších 

obsahů zbytkového hliníku na vlastnosti austenitických ocelí nebyl pozorován. 

U martenzitických ocelí by obsah hliníku měl být maximálně 0,02 aţ 0,03 %. [3] 

 Feroslitiny pro stabilizaci oceli se přidávají do kelímku těsně před odpichem 

po staţení strusky nebo aţ do pánve. Titan jako stabilizační prvek však sniţuje houţevnatost 

a některé plastické vlastnosti oceli, při jeho vyšším obsahu (nad 0,035 %) mohou být 

zhoršeny i slévárenské vlastnosti a tím i kvalita odlitků. Při stabilizaci tantalem a niobem 

je negativní vliv na materiálové a technologické vlastnosti niţší neţ v případě pouţití titanu. 

Je ţádoucí, aby obsahy stabilizačních prvků byly co nejniţší, nejen kvůli vlivu na vlastnosti 

oceli, ale i z ekonomických důvodů. [3] 

 

4.3   Srovnání EIP a EOP při výrobě oceli ve slévárnách  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Protoţe v EOP nelze zcela vyloučit nauhličení oceli grafitovými elektrodami, není 

téměř moţné takto korozivzdorné oceli hospodárně vyrábět. Tento sortiment ocelí 

se nejčastěji vyrábí právě v EIP [21]. 

Mezi přednosti výroby oceli v EIP oproti EOP patří:  
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- ekonomická efektivnost při zpracování i menšího mnoţství kovu (např. ve slévárnách 

přesného lití i do hmotnosti taveniny méně neţ 100 kg), 

- kratší doba tavby, 

- chemická a tepelná homogenita kovu díky intenzivnímu indukčnímu míchání taveniny 

v kelímku, 

- rychlé uvedení tavicího agregátu do provozu např. při jednosměnném provozu, 

- obvykle niţší obsah vodíku a kyslíku v oceli,  

- niţší spotřeba elektrické energie při stejné výrobnosti,  

- niţší spotřeba legujících prvků: niţší propal i úspora dosaţená legováním ke spodní 

hranici povoleného rozmezí,  

- niţší investiční náklady,  

- ekologické přednosti: niţší hlučnost, méně exhalací a tuhých odpadů souvisejících 

s provozem pece. [21] 

       

 Nevýhodou EIP oproti EOP jsou vyšší poţadavky na jakost vsázky (kusovitost, 

chemické sloţení, vyšší čistota), coţ se můţe negativně promítnout do její ceny. [21] 
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5   ODUHLIČENÍ KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ  

 

Jak jiţ bylo uvedeno v kap. 1 a 3.1, je v korozivzdorných ocelích vyţadován 

co nejniţší obsah uhlíku, obvykle niţší neţ 0,03 aţ 0,07 %. Z hlediska dosaţení těchto hodnot 

je nutné při výrobě ocelí v EOP taveninu oxidovat na co nejniţší obsah uhlíku 

při ekonomicky přijatelných ztrátách chromu a v další fázi tavby po oxidaci je třeba sníţit 

na minimum nauhličení oceli grafitovými elektrodami. Nauhličení je tím větší, čím déle trvá 

údobí od konce oxidace do odpichu a čím niţší je poměr mezi hmotností vsázky a hmotností 

grafitových elektrod. [3,16]  

Protoţe při výrobě korozivzdorných ocelí v EOP nelze obvykle poţadovaných nízkých 

hodnot obsahu uhlíku dosáhnout, jsou k hlubokému oduhličení ve velkých provozech 

nejčastěji vyuţívány technologie VOD (Vakuum Oxygen Decarburisation) anebo AOD 

(Argon Oxygen Decarburisation), které dosaţení nízkých obsahů uhlíku umoţňují. Vzhledem 

k vysokým pořizovacím nákladům těchto zařízení je jejich zavedení ve středních a menších 

provozech značně omezeno nebo zcela vyloučeno. Pro tyto slévárny je vhodným řešením 

pouţití EIP. EIP umoţňují při vhodně sestavené vsázce dosaţení obsahů uhlíku i pod 0,03 %, 

a to při několikanásobně niţších pořizovacích nákladech, neţ jsou zapotřebí pro zařízení VOD 

nebo AOD. [16] 

 

5.1   Termodynamická podstata oduhličení 
 

  Při výrobě ocelí v EOP se k oxidaci pouţívá výhradně dmýchání plynného kyslíku. 

Během zpracování vysokolegovaného vlastního odpadu dochází nejprve k oxidaci chromu 

a teprve aţ při vyšších teplotách k oxidaci uhlíku. Při oxidaci chromu dochází ke vzniku 

oxidů, jejichţ sloţení závisí na koncentraci chromu v oceli. Při nízkém obsahu chromu v oceli 

vznikají spinely o sloţení xFeO∙Cr2O3. Při koncentraci chromu v tavenině do 9 % se 

při oxidaci tvoří Cr2O3, při koncentraci vyšší pak Cr3O4. Závislost mezi obsahem chromu 

v ţeleze a obsahem kyslíku je znázorněna na obr. 9. Z obrázku je patrné, ţe typ oxidu vzniklý 

oxidací chromu závisí na koncentraci chromu v tavenině. [3, 21] 
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Obr.9  Rozpustnost kyslíku v tavenině Fe-Cr v rovnováze s Cr2O3 a Cr3O4 při 1600 °C [3]    

 

Termodynamické podmínky oduhličení taveniny se zvýšeným obsahem chromu spočívají 

v řešení rovnováhy systému Fe(l) - [Cr] - [C] - [O] – (CrmOn) - pCO [6].  

V případě koncentrace chromu v tavenině nad 9 % lze oxidaci uhlíku a chromu popsat 

rovnicemi (3) a (4) s jejich tabelovanými hodnotami standardní volné entalpie [6]: 

¼ (Cr3O4) = ¾ [Cr] + [O]   ∆G1
° = 242 937 – 106,65 ∙ T        (3) 

[C] + [O] = CO(g)    ∆G2
° =  - 21 789 – 39,63  ∙ T       (4) 

 

Sečtením rovnic (3) a (4) vznikne rovnice (5), která vyjadřuje redukci oxidu chromnato-

chromitého uhlíkem za vzniku oxidu uhelnatého a chromu rozpuštěného v tavenině. Podobně 

je vyjádřena také standardní volná entalpie [6]: 

¼(Cr3O4) + [C ] = ¾ [Cr] + CO(g)  ∆G3
° =  221 147,8 - 146,28 ∙ T               (5) 

Souvislost mezi rovnováţnou konstantou libovolné reakce a její změnou volné entalpie 

je vyjádřena vztahem nazvaným van´t Hoffova reakční izoterma. Budou-li ve výchozím stavu 

aktivity, koncentrace a parciální tlaky reagujících látek jednotkové, má rovnice reakční 

izotermy tvar (6) [22]    

∆G° = - R ∙ T ∙ ln K = - 19,147 ∙ T ∙ log K               (6) 

kde  ∆G° je změna volné entalpie doprovázející reakci v soustavě, ve které jsou            

všechny sloţky ve svém standardním stavu. Standardní změna volné entalpie je tedy změna 

volné entalpie dané reakce, při níţ výchozí látky na počátku a produkty na konci reakce jsou 

ve svých standardních stavech (J) [22], 

R    -     molární plynová konstanta R = 8,314  (J.K
-1

.mol
-1

),  

T    -    termodynamická teplota (K), 

K   -    rovnováţná konstanta (1).  



24 

 

DOMANSKÁ, A. Výroba korozivzdorných ocelí v podmínkách slévárny. 

VŠB–TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

Spojením tabelovaných hodnot standardních volných entalpií reakcí (3), (4), (5) s rovnicí (6) 

odvodíme rovnice (7), (8), (9), které popisují teplotní závislosti rovnováţných konstant 

uvedených reakcí [6]: 

 log K1 = 
− 12 688 

𝑇
 + 5,57                  (7) 

log K2 = 
1 138 

𝑇
 + + 2,07              (8) 

log K3 = 
− 11 550 

𝑇
 + 7,64             (9) 

Rovnováţnou konstantu reakce popisující redukci Cr3O4 uhlíkem (5) udává vztah (10) [6]: 

K3 = 
 𝑎 𝐶𝑟     

3/4
∙ 𝑝𝐶𝑂

     

𝑎
(𝐶𝑟3𝑂4)

1/4
 ∙  𝑎 𝐶   

             (10) 

kde a[Cr]   je    aktivita chromu (1), 

 pCO    -    parciální tlak CO (Pa), 

 𝑎 𝐶𝑟3𝑂4  -   aktivita Cr3O4 (1), 

 a[C]    -   aktivita uhlíku (1). 

 

Vzhledem k tomu, ţe chrom a uhlík se ţelezem netvoří ideální roztok, je nutné aktivitu 

uhlíku a chromu vyjádřit prostřednictvím aktivitních koeficientů a koncentrací pomocí vztahů 

(11) a (12) [22]  

 a[C] = fC ∙ [%C]              (11) 

a[Cr] = fCr ∙ [%Cr]           (12) 

kde      a[C]  je   aktivita uhlíku (1), 

a[Cr]  -    aktivita chromu (1), 

fC      -    aktivitní koeficient uhlíku (1), 

fCr     -    aktivitní koeficient chromu (1).  

Aktivitní koeficienty se vypočítají dle vztahu (13) [3] 

log 𝑓𝑖
𝑗
 = 𝛴𝑒𝑖

𝑗
 ∙ [%j]             (13) 

kde   𝑓𝑖
𝑗

    je    aktivitní koeficient vyjadřující vliv rozpuštěného prvku j na aktivitu prvku i 

v soustavě Fe – i – j (1), 

            𝑒𝑖
𝑗
   -    interakční součinitel vyjadřující vliv prvku j na aktivitní koeficient prvku i 

v soustavě Fe – i - j  (1), 

[%j]  -    rovnováţná koncentrace prvku (hm. %). 
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Pro stanovení aktivitních koeficientů je vhodné pouţít hodnoty tabelovaných interakčních 

součinitelů. Doporučené hodnoty interakčních součinitelů jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Tab.2 Vliv jednotlivých prvků na aktivitu chromu a uhlíku v korozivzdorných ocelích [6] 

 

X C Mo Cr Ni Si Mn 

  𝑒𝐶𝑟
𝑋  ∙ 100 -11,0 0,40 -0,13 -0,1 -1,5 0,39 

𝑒𝐶
𝑋  ∙ 100 14,0 -1,54 -2,13 0,23 -1,5 -1,29 

 
Vztah mezi rovnováţným obsahem uhlíku a obsahem chromu v tavenině lze odvodit z rovnic 

(10), (11) a (12) [6] 

[C] = 
 𝐶𝑟 3/4  ∙ 𝑓𝐶𝑟

3/4
 ∙  𝑝𝐶𝑂  

𝐾3  ∙ 𝑓𝐶  ∙𝑎(𝐶𝑟 3𝑂4)
1/4                          (14) 

kde [C]   je    obsah uhlíku (% hm.), 

 [Cr]  -     obsah chromu (% hm.),  

 fCr     -     aktivitní koeficient chromu (1), 

pCO   -    parciální tlak CO (Pa), 

K3    -     rovnováţná konstanta reakce (5) (1), 

fC     -      aktivitní koeficient uhlíku (1), 

 𝑎 𝐶𝑟3𝑂4  - aktivita Cr3O4 (1). 

 

Závislost (14) znázorňují Hiltyho diagramy (viz obr. 10 a 11). 

 
Vliv teploty na termodynamickou rovnováhu 
 

Z grafu na obr. 10 vyplývá, ţe pro určitý obsah chromu rovnováţný obsah uhlíku klesá 

s rostoucí teplotou. Je proto důleţité ohřát lázeň před zahájením dmýchání na teplotu blízkou 

rovnováţné teplotě, jinak by došlo k velkému propalu chromu. [3]  
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Obr.10  Vliv teploty na termodynamickou rovnováhu mezi obsahem uhlíku a obsahem 

chromu při oxidačním vakuování oceli [6] 

 
Vliv tlaku na termodynamickou rovnováhu 
 

Dle rovnice (14) je rovnováţný obsah uhlíku v kovu závislý na parciálním tlaku pCO 

v bublinách oxidu uhelnatého, které při uhlíkovém varu vyplouvají na povrch. Parciální tlak 

pCO závisí na obsahu oxidu uhelnatého v bublinách a také na celkovém tlaku P v bublině. 

Při vysokých teplotách a nízkých tlacích se plyny chovají ideálně. Parciální tlak oxidu 

uhelnatého je potom vyjádřen rovnicemi: [3] 

𝑝𝐶𝑂 = 𝜑𝐶𝑂  .  𝑃          (15) 

𝑃 = 𝑝𝑣 +  ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 +
2𝜎

𝑟
        (16) 

      

kde pCO   je    parciální tlak oxidu uhelnatého (Pa), 

 P      -     celkový tlak v bublině (Pa), 

CO  -    objemový zlomek CO v plynné směsi (1), 

pv      -     vnější tlak (Pa), 

h     -    vzdálenost bubliny pod hladinou lázně (m), 

     -     hustota taveniny (kg.m
-3

), 

g     -    tíhové zrychlení (m.s
-2

), 

 σ     -    povrchové napětí (N.m
-1

), 

 r      -    poloměr bubliny (m). 
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Z rovnice (15) vyplývá, ţe ke sníţení parciálního tlaku oxidu uhelnatého pCO vede buď 

sníţení obsahu oxidu uhelnatého v bublině (např. dmýcháním argonu) nebo sníţení vnějšího 

tlaku pv nad hladinou lázně (vakuováním). [3] 

 

 

Obr.11  Vliv tlaku na termodynamickou rovnováhu mezi obsahem uhlíku a obsahem chromu 

při oxidačním vakuování oceli [6] 

 
Vliv chemického složení 
 

Vliv na oduhličení taveniny má i její chemické sloţení. Pozitivně působí prvky, které 

zvyšují aktivitu uhlíku a prvky, které sniţují aktivitu chromu. Jak lze vyčíst z tab. 2, obsah 

chromu znesnadňuje oduhličení lázně tím, ţe sniţuje aktivitu uhlíku. Naopak např. obsah 

niklu v tavenině zvyšuje aktivitu uhlíku a sniţuje aktivitu chromu, coţ má kladný vliv 

na oduhličení a sníţení propalu chromu. [6]     

 

5.2   AOD pochod (Argon Oxygen Decarburisation) 
 

Při pochodu AOD se natavení vsázky provede v EOP a následně se tavenina 

prostřednictvím transportní pánve přelévá do AOD konvertoru. Podstatou je oduhličování 

a odsiřování oceli s vysokým obsahem chromu a uhlíku při sníţení parciálního tlaku oxidu 

uhelnatého.  Toho je dosahováno dmýcháním kyslíku a inertního plynu do lázně v konvertoru.  
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Průběh tavby v AOD konvertoru se skládá z oxidačního a redukčního údobí. Proces 

oduhličení je moţno rozdělit na tři údobí s různým poměrem O2 : Ar. Zpočátku, kdy je v lázni 

vysoký obsah uhlíku, je dmýchán kyslík s argonem v poměru 3:1. Při tomto údobí se lázeň 

chladí např. přidáváním ocelového odpadu nebo uhlíkatého ferochromu, aby teplota taveniny 

nepřekročila teplotu 1650 °C. Ve druhé části oxidačního údobí je kyslík foukán ve stejném 

poměru s argonem. Po dosaţení obsahu uhlíku 0,2 % nastává poslední údobí, kdy je foukán 

kyslík při poměru O2 : Ar = 1 : 2. [30] 

V závislosti na údobí tavby má vznikající struska v průběhu rafinace oceli v AOD 

konvertoru proměnlivé sloţení. Obsah Cr2O3 se v průběhu oxidačního údobí pohybuje 

v rozmezí 54 aţ 63 %. Struskotvorné přísady tvoří vápno (cca 80 kg ∙ t
-1

) a kazivec 

(3 aţ 5 kg ∙ t
-1

). Spotřeba tekutého kovu na tunu oceli je přibliţně 860 kg, zbytek je tvořen 

chladícími přísadami (vratný odpad a feroslitiny). Kyslíku se spotřebuje 15 aţ 25 m
3
 a argonu 

10 aţ 17 m
3
 na tunu oceli. Na konci oxidačního údobí teplota lázně dosáhne 1720 °C a obsah 

uhlíku poklesne na 0,02 aţ 0,03 %. [30] 

Následně během redukčního údobí je do lázně foukán pouze argon. Vysokého 

vyredukování chromu ze strusky je dosahováno přidáním ferosilicia na počátku tohoto údobí. 

Poté je struska staţena, vyměněna a opět je foukán argon, čímţ je zajištěn maximální stupeň 

odsíření. Pochod AOD umoţňuje sníţit obsah uhlíku během rafinace v konvertoru z obsahu 

1,5 % na 0,02 aţ 0,03 %, a to při poměrně vysokém stupni vyuţití chromu z vsázky 

(aţ 95 %). Obsah síry v oceli lze sníţit aţ na 0,002 %. [30]  

   

5.3   VOD pochod (Vakuum Oxygen Decarburisation) 
 

VOD pochod spočívá v oduhličování taveniny kyslíkem v pánvi, která je umístěna 

ve vakuovaném kesonu, ve kterém se udrţuje tlak 2,66 aţ 3,99 kPa. Před VOD pochodem 

je ocel také natavena v EOP. Obsah uhlíku po natavení se v tomto případě pohybuje 

v rozmezí 0,4 aţ 0,6 %, obsah chromu má být u horní hranice výrobního předpisu. Během 

oxidace je kyslík foukán na hladinu kovu v pánvi umístěné v kesonu a zároveň je tavenina 

profukována argonem. Při foukání kyslíku nejprve nastává oxidace křemíku při současném 

zvýšení teploty lázně. Jakmile se obsah křemíku sníţí na hodnotu 0,2 aţ 0,25 %, dochází 

k oxidaci uhlíku. V závislosti na podmínkách zpracování (teplotě lázně, intenzitě dmýchání 

kyslíku, intenzitě promíchávání taveniny argonem, tlaku v kesonu) se během několik minut 

ustálí rychlost oduhličování a aţ do dosaţení tzv. kritického obsahu uhlíku 

(cca 0,04 aţ 0,1 %) zůstává konstantní. [30] 
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V další fázi, kdy je dosaţeno kritického obsahu uhlíku, se rychlost oduhličování 

prudce sniţuje, neboť je závislá na difúzi uhlíku do místa reakce. Protoţe je v tomto údobí 

v tavenině poměrně vysoký obsah kyslíku a aktivita kyslíku ve strusce je také vysoká, 

je dalším vakuováním a foukáním argonu jiţ bez přívodu kyslíku dosaţeno potřebného 

oduhličení a současně částečné dezoxidace oceli a strusky. [30]  

Po rafinaci oceli pochodem VOD je sníţen obsah uhlíku na 0,006 aţ 0,03 %, obsah 

křemíku na 0,15 aţ 0,17 %. Konečný obsah dusíku je výrazně závislý na obsahu uhlíku 

před rafinací, v průměru je dosahováno sníţení okolo 70 %. Vyuţití chromu z vsázky 

dosahuje přibliţně 97,5 %. Oduhličováním oceli ve vakuu a jejím profukováním argonem 

je sníţen obsah síry pod 0,002 %. [30] 

Pochody AOD a VOD byly vyvinuty speciálně pro výrobu korozivzdorných ocelí 

s vysokým obsahem chromu a nízkým obsahem uhlíku. [30]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

DOMANSKÁ, A. Výroba korozivzdorných ocelí v podmínkách slévárny. 

VŠB–TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

6   VÝROBA KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ VE SLÉVÁRNĚ 

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

 

Odlévání roztaveného kovu do pískových forem je jedním z nejčastějších způsobů 

výroby ocelových součástí, přičemţ se tavenina vlévá do dutiny formy, která má tvar 

a velikost budoucího odlitku. Po ztuhnutí taveniny se písková forma rozruší a takto vzniklý 

výrobek se nazývá odlitkem. Odlitek můţe být hotovým výrobkem, nebo se ještě dále 

mechanicky obrábí. Odléváním lze zhotovit výrobky takových tvarů, které by nebylo moţné 

zhotovit ţádným jiným způsobem. [29] 

 

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

Slévárna ušlechtilých ocelí s názvem S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern 

je dceřinou společností německé firmy Schmidt + Clemens GmbH + Co KG. Německá 

mateřská společnost je od svého vzniku rodinným podnikem a má více neţ stotřicetiletou 

tradici ve výrobě odlitků z ušlechtilé vysokolegované oceli. 

Historie výroby odlitků v Tršicích u Olomouce se datuje od roku 1997, kdy byla 

započata stavba slévárny S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern. Po výstavbě nových 

výrobních hal „na zelené louce“ a zkušebním provozu byla v roce 1999 zahájena kompletní 

výroba ve slévárenském a cídírenském provozu. 

Oblasti dodávek: 

- výroba armatur a čerpadel 

- výroba strojů a zařízení 

- chemický a petrochemický průmysl 

- potravinářský průmysl 

 

Sortiment odlévaných materiálů: 

- korozivzdorné oceli 

- ţáropevné oceli 

- ţáruvzdorné oceli 

- otěruvzdorné oceli 
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Příklady chemického sloţení korozivzdorných ocelí vyráběných ve slévárně S+C 

ALFANAMETAL s.r.o., koncern jsou uvedeny v tab. 3. 

 

Tab.3  Příklady chemického sloţení korozivzdorných ocelí vyráběných ve slévárně S+C 

ALFANAMETAL s.r.o., koncern 

  Označení oceli Chemické složení (rozbor tavby) (hmotnostní %) 

  Značka 

Číselné 

označení 

C 

max. 

Si 

max. 

Mn 

max. 

P 

max. 

S 

max. Cr Mo Ni N Cu Nb 

F
er

it
ic

k
é 

o
ce

li
 

GX40CrNi27-4  1.4340 

0,30 

aţ 

0,50 2,00 1,50 0,045 0,030 

26,00 

aţ 

28,00   

3,50 

aţ 

5,50 - - - 

GX40CrNiMo27-5  1.4464 

0,30 

aţ 
0,50 2,00 1,50 0,045 0,030 

26,00 

aţ 
28,00 

2,00 

aţ 
2,50 

4,00 

aţ 
6,00 - - - 

A
u

st
en

it
ic

k
é 

  
o

ce
li

 

GX5CrNi19-10  1.4308 0,07 1,50 1,50 0,040 0,030 

18,00 
aţ 

20,00   

8,00 
aţ 

11,00 - - - 

GX5CrNiNb19-11  1.4552 0,07 1,50 1,50 0,040 0,030 

18,00  

aţ 
20,00   

9,00 

aţ 
12,00 - - 

8 x % 

C ≤ 
1,00 

GX5CrNiMoNb19-11-2  1.4581 0,07 1,50 1,50 0,040 0,030 

18,00 
aţ 

20,00 

2,00 
aţ 

2,50 

9,00 
aţ 

12,00 - - 

8 x % 
C ≤ 

1,00 

M
a

rt
en

zi
ti

ck
é 

o
ce

li
 

GX7CrNiMo12-1  1.4008 0,1 1,00 1,00 0,035 0,025 

12,00 

aţ 

13,5 

0,20 

aţ 

0,50 

1,00 

aţ 

2,00 - - - 

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

12,00 

aţ 
13,5 

max. 
0,70 

3,50 

aţ 
5,00 - - - 

GX4CrNiMo 16-5-1  1.4405 0,06 0,08 1,00 0,035 0,025 

15,00 

aţ 

17,00 

0,70 

aţ 

1,50 

4,00 

aţ 

6,00 - - - 

F
er

it
ic

k
o

-a
u

st
en

it
ic

k
é 

o
ce

li
 

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

21,00 

aţ 
23,00 

2,50 

aţ 
3,50 

4,50 

aţ 
6,50 

0,12 

aţ 
0,20 - - 

GX2CrBiMoCuN25-6-3-3  1.4517 0,03 1,00 1,50 0,035 0,025 

24,50 

aţ 

26,50 

2,50 

aţ 

3,50 

5,00 

aţ 

7,00 

0,12 

aţ 

0,22 

2,75 

aţ 

3,50 - 

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

26,00 

aţ 

28,00 

3,50 

aţ 

4,50 

5,50 

aţ 

7,50 

0,18 

aţ 

0,20 

2,50 

aţ 

3,50 - 
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Technické parametry tavícího zařízení: 

Druh tavícího zařízení:  elektrická středofrekvenční kelímková indukční pec 

Typ tavícího zařízení:  MTK 650 St 580 

Výrobce tavícího zařízení: AEG-Elotherm GmbH, Remscheid – Hasten, SRN 

Elektrický příkon pece: 725 kVA 

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

Objem tavícího kelímku: 600 kg tekutého kovu 

 

Výrobní technologie 

1. Výroba odlitků metodou skořepinového lití:    

  Hmotnost odlitků:  0,5 – 35 kg 

Rozměry:   360 x 460 mm, 400  x 600 mm 

2. Výroba odlitků litím do písku – furanová formovací linka 

Hmotnost odlitků:  max. 800 kg 

Rozměry:   limitovány hmotností 

 

6.2  Výroba korozivzdorných ocelí ve slévárně S+C ALFANAMETAL 

s.r.o., koncern 
 

Vlastní výroba odlitků z korozivzdorných ocelí ve slévárně S+C ALFANAMETAL 

s.r.o., koncern se člení do několika základních činností (viz obr. 12). 

 

 

Obr.12  Technologický tok výroby ve slévárně vyuţívající jednorázové formy [24] 

 
Příprava modelového zařízení 

 

Při odlévání do netrvalých pískových forem je potřeba model odpovídající svým 

tvarem vnějšímu povrchu odlitku, pomocí kterého se vytvoří z formovací směsi slévárenská 
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forma (model je pozitiv, forma negativ a odlitek opět pozitiv zmenšený o smrštění) [24]. 

Modelové zařízení zahrnuje kromě modelu odlitku i modely vtokové soustavy a nálitků, 

jaderníky, šablony, modelové desky a další příslušenství. Slévárna S+C ALFANAMETAL 

s.r.o., koncern nedisponuje vlastní modelárnou, modelová zařízení si nechává zhotovovat 

a upravovat u externích dodavatelů.    

 
Příprava formovací směsi 

 

Formovací směs se skládá ze tří sloţek: ostřiva, pojiva a přísad. Ostřivo tvoří základní 

kostru formovacího materiálu a skládá se ze zrn větších neţ 0,02 mm. Ve slévárně S+C 

ALFANAMETAL s.r.o., koncern se nejčastěji se pouţívá křemen (oxid křemičitý – SiO2), 

který je hlavní součástí přirozených písků. Pojivo je látka nebo směs látek tvořící pojivovou 

soustavu formovací směsi, která se jemně rozprostře po jednotlivých zrnech ostřiva a váţe 

je dohromady. Pojivo dodává formovací směsi vlastnosti jako pevnost za syrova (vaznost) 

i plastičnost nutné pro formování, pevnost po vytvrzení (vysušení) i za vysokých teplot při lití 

[23]. Ve slévárně S+C ALFANAMETAL s.r.o. koncern se jako pojivo pouţívá umělá 

furanová pryskyřice. Pro zlepšení některých vlastností se do formovacích směsí někdy mohou 

přidávat další přísady.  

Formovací směs se vyrábí mísením, při kterém se křemenný písek rovnoměrně 

promíchává s pojivem, přísadami a vodou. K mísení se pouţívá kolových mísičů.  

 
Výroba formy 

 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, k výrobě slévárenské formy je zapotřebí modelového 

zařízení. Model, který má tvar budoucího odlitku, se zaformuje do formovací směsi a po jeho 

vyjmutí vznikne dutina, která je negativem budoucího odlitku. Do této dutiny se poté nalije 

tekutý kov, který po ztuhnutí vytvoří odlitek.  

Pro výrobu odlitků se většinou pouţívají uzavřené formy, které se obvykle skládají 

ze dvou částí: z vrchní části formy (vršku formy) a spodní části formy (spodku formy). Má-li 

mít odlitek dutiny, vyrobí se pomocí jaderníku jádra, která se zakládají do vnitřku formy a tím 

umoţňují vznik dutin v odlitku. Na vnitřek formy a jádra se aplikuje ochranný nátěr na bázi 

křemičitanu zirkoničitého (ZrO2∙SiO2), jehoţ účelem je zvýšení odolnosti formy proti 

působení roztaveného kovu a tím zlepšení kvality povrchu odlitku. [29]  
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Příprava tekutého kovu  

 

Tavení vsázkových surovin se ve slévárně S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern 

provádí ve středofrekvenční kelímkové indukční peci s neutrální vyzdívkou. Vsázku je moţno 

sestavit z vratného materiálu shodného sloţení, jako má poţadovaná slitina, ze slévárenského 

ţeleza a čistých neţelezných kovů nebo jejich feroslitin. Jedna z nejčastějších moţností 

získání vsázkového materiálu pro výrobu feriticko – austenitických ocelí spočívá v čistící 

přetavbě vlastního šrotu. Obsah uhlíku u tohoto typu ocelí vyráběných v S+C 

ALFANAMETAL s.r.o., koncern je limitován hodnotou 0,03 %. Výpočet vsázky je však 

nutno s ohledem na moţnou nehomogenitu vsázkových surovin popř. moţnost znečištění 

kelímku pece předchozí tavbou provést na hodnotu maximálně 0,025 %. Cena ferochromu 

s garantovaným obsahem uhlíku do 0,02 % je však relativně vysoká, navíc ferochrom s takto 

nízkým obsahem uhlíku obsahuje běţně o několik procent méně chromu neţ je tomu 

u běţného levnějšího ferochromu s obsahem uhlíku do 0,03 %. Bylo by moţné pouţít i čistý 

metalický chrom, tím by se však náklady na výrobu tekutého kovu ještě více navýšily. U ocelí 

feriticko – austenitických je vyloučeno i přímé pouţití vlastního vratného šrotu jako 

legovaného vsázkového materiálu, neboť při jeho opakovaném pouţití do vsázky vzrůstá 

obsah uhlíku v tavenině. Pro výrobu feriticko-austenitických ocelí je ekonomicky 

i kvalitativně nejvýhodnější nechat vlastní šrot přetavit v ocelárně s cílem sníţit obsah uhlíku 

na co nejniţší hodnotu (aţ na 0,001 %) a tím vytvořit základ vsázky, do které jiţ lze běţný 

cenově přijatelný ferochrom s obsahem uhlíku 0,03 % pouţít [13]. Čistící přetavby jsou 

realizovány v ocelárně firmy ŢĎAS a. s., která disponuje VOD zařízením. Princip VOD 

pochodu byl popsán v kapitole 5.2.                  

U ocelí feritických, austenitických a martenzitických, kde je obsah uhlíku limitován 

hodnotami 0,06 % nebo vyššími, lze vsázku sestavit z běţných slévárenských surovin 

a nakupovaného šrotu ve formě vratného materiálu [13].  

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

a v materiálově specifické tavební návodce.  

 

Obecná tavební návodka mimo jiné udává: 

- druh pouţitých vsázkových surovin pro přípravu tekutého kovu, 

- doba, způsob a četnost odebírání vzorků pro chemickou analýzu, 

- způsob a doba argonování taveniny, 

- údobí, kdy má být tavenina dezoxidována [13]. 
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Materiálově specifická tavební návodka se vztahuje ke konkrétní slitině nebo skupině ocelí. 

Předepisuje např.  

- pořadí vsázkových surovin, 

- údobí, kdy má být tavenina argonována, 

- teploty, kterých je třeba docílit pro provedení první, druhé a třetí dezoxidace, 

- druh a mnoţství dezoxidačních přísad, apod [13]. 

      
Odlévání forem 

 

Po roztavení a metalurgických pochodech v tavící peci následuje odpich z pece 

do předehřáté licí pánve vyzděné ţáruvzdornou vyzdívkou. Během nalévání taveniny do licí 

pánve, manipulace s licí pánví a odlévání forem dochází k poklesu teploty taveniny, z tohoto 

důvodu musí být tavenina při odpichu z pece přehřátá úměrně těmto tepelným ztrátám [29]. 

Zátková licí pánev je na jeřábu dopravována k připraveným formám. Tavenina se z pánve 

do formy odlévá spodní výpustí, která se ucpává zátkovou tyčí. Po naplnění dutiny formy 

taveninou a jejím ztuhnutí vzniká odlitek. 

 
Vytloukání odlitků z forem, čištění odlitků tryskáním 

 

Po ztuhnutí odlitku je písková forma rozrušena vytloukáním a tím je odlitek z formy 

uvolněn. Zbytky formovacího materiálu, které po vytlučení z formy zůstaly na odlitku, 

jsou odstraněny v tryskači metáním nerezových ocelových broků na odlitek. 

 
Odstranění nálitků, vtokových soustav, výfuků 

 

Po očištění odlitků jsou nálitky, vtokové soustavy a výfuky uřezány pomocí 

flexokotouče na kyvné řezačce nebo dráţkováním uhlíkovou elektrodou 

 
Cídění odlitků, barevná kapilární zkouška  

 

Cíděním se na odlitcích zarovnávají švy, zbytky po napojení vtokových zářezů 

a zbytky po výfucích a nálitcích [24]. Po ocídění je předepsána nedestruktivní barevná 

kapilární zkouška, která odhalí otevřené povrchové vady odlitku. Následuje vybrušování vad, 

výrobní svařování s následnou barevnou kapilární zkouškou a otryskání odlitků v brokovém 

tryskači s nerezovými broky. 
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Kontrola odlitků určenou nedestruktivní zkouškou 

 

V případě poţadavku zákazníka je provedena magnetická polévací zkouška, zkouška 

ultrazvukem nebo zkouška prozářením.    
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ZÁVĚR 

 
V  bakalářské práci, jejíţ téma zní Výroba korozivzdorných ocelí v podmínkách 

slévárny, jsou uvedeny základní informace tyto oceli popisující, a to z hlediska jejich 

chemického sloţení, které určuje jejich výslednou strukturu, dále z hlediska mechanických 

vlastností a příkladu pouţití těchto ocelí, přičemţ byl popsán i mechanismus odolnosti proti 

korozi zejména účinkem pasivační vrstvy oxidu chromitého. Pro srovnání mechanických 

vlastností korozivzdorných ocelí jednotlivých typů byli zvoleni jejich typičtí představitelé: 

obyčejná austenitická kyselinovzdorná ocel 1.4308, martenzitická a zřejmě v konstrukci 

vodních turbín nejpouţívanější ocel 1.4317, dále feritická potravinářská ocel 1.4340 

a austeniticko-feritická ocel 1.4517, která má velmi široké spektrum pouţití – 

od energetických aplikací, přes konstrukci výkonných čerpadel aţ po pouţití v prostředí 

bohatém na chloridy, tedy v prostředí mořské vody. 

Práce popisuje také vliv jednotlivých slitinových prvků, zejména negativní vliv uhlíku. 

Jeho maximální obsah v korozivzdorných ocelích je aţ na výjimky (zde v této práci je onou 

výjimkou feritická ocel 1.4340) omezen v řádu setin procenta, coţ určuje nejen 

technologickou náročnost výroby těchto ocelí, ale rovněţ potřebu vysoké čistoty vstupních 

surovin, zejména pokud není k dispozici zařízení sekundární metalurgie. Další legující prvky 

jsou zde popsány zejména pro vysvětlení jejich vlivu na výslednou strukturu (chrom, nikl, 

dusík) a vlivu na odolnost proti korozi (chrom, molybden a dusík). Popsán je téţ vliv 

neţádoucích prvků, z nichţ je dusík zvláštností; tento v korozivzdorných chromových 

a chromniklových ocelích negativně nepůsobí, v případě austeniticko-feritických ocelí 

je dokonce legujícím prvkem, který má stanovený rozsah chemického sloţení. 

Jak jiţ bylo zmíněno, zejména odolnost proti bodové a štěrbinové korozi je významně 

ovlivňována maximálním obsahem uhlíku v oceli. Proto je v této bakalářské práci tématu 

termodynamické podstaty oduhličení věnována nejenom část teoretická, jsou zde rovněţ 

popsány výrobní pochody, které oduhličení vyuţívají (oxidační údobí v EOP a procesy 

sekundární metalurgie AOD a VOD). Přestoţe není pouţití sekundární metalurgie běţně pro 

výrobu odlitků pouţíváno (výjimku tvoří např. firmy ŢĎAS a.s. a SILBITZ GUSS 

v Německu),  nabývá v poslední době na významu především při zpracování legovaného šrotu 

ze sléváren, přičemţ produktem je předslitina s nízkým obsahem uhlíku, síry a plynů, 

především pak kyslíku. Tato předslitina je dodávána ve formě malých ingotů zpracovatelných 
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v elektrické indukční peci. Výroba korozivzdorných ocelí v podmínkách slévárny můţe být 

realizována v poměrně širokém intervalu pouţitých technologií: od výroby v elektrických 

obloukových pecích, přes kombinaci elektrické obloukové pece s elektrickou indukční pecí 

či pouze v elektrické indukční peci. Ideálním případem by bylo pouţití procesů AOD a VOD, 

přičemţ toto řešení lze vyuţít alespoň pro vyčištění vratného materiálu sléváren. Toto je však 

podmíněno rentabilitou, v podmínkách slévárny S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern 

se tohoto řešení vyuţívá při zpracování vratného ţáruvzdorného materiálu s vysokým 

obsahem niklu.   

Závěrečná část bakalářské práce je věnována popisu jednotlivých výrobních operací 

ve slévárně S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern se sídlem v Tršicích, ve které je autorka 

této práce zaměstnána.  
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