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Abstrakt 

 

Práce se zabývá žárupevnými austenitickými ocelemi a některými faktory, které 

mohou ovlivnit jejich odolností vůči oxidaci v parní fázi za zvýšených teplot. Práce je 

rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje obecným metodám 

hodnocení žáropevnosti a užitným vlastnostem austenitických ocelí, kdy je blíže popsáno 

jejich oxidační chování. V praktické části jsou podrobeny hodnocení tři austenitické oceli, 

které jsou používány k výrobě komponent, které jsou ve styku s parní fází při vysokých 

teplotách. Je zkoumán vliv tepelných režimů na jejich mikrostrukturu a korozní napadení. 

Klíčová slova: austenitické žáropevné oceli, mikrostruktura, oxidace za zvýšených teplot, 

tepelné ovlivnění korozivzdornosti 

 

Abstract 

 

The thesis is focused on creep-resistant austenitic steels and some factors, which can 

influence their oxidation resistance in high temperature steam. Thesis consists of two parts, 

theoretical and experimental. Theoretical part describes basic methods of creep- resistance 

evaluation and properties of austenitic steels with stress on their oxidation behaviour. In 

experimental part are conducted tests on three austenitic steels, which are commonly used for 

components used in presence of water vapor at high temperatures. Influence of heat affection 

on their microstructure and corrosion resistance is examined. 

 

Keywords: austenitic creep-resistant steels, microstructure, high-temperature oxidation, heat 

influence on corrosion resistance. 
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1 Úvod 

Žáropevné oceli mají svou nezastupitelnou roli v řadě průmyslových odvětví, kde se 

využívá nejen jejich mechanické odolnosti vůči napětí za zvýšených teplot, ale také jejich 

odolnosti vůči  chemickým vlivům agresivních prostředí. Mezi tyto odvětví lze zařadit 

zejména chemický, energetický, hutní průmysl, následovány potravinářským, farmaceutickým 

a samozřejmě strojírenským. Na druhé straně, jejich nevýhodou je pak vyšší cena, která 

omezuje jejich široké použití a to zejména kvůli obsahu slitinových prvků. Vedle hlavního 

legujícího prvku chromu se pak jedná zejména o nikl a molybden. Nejdostupnější se tak 

stávají feritické chromové oceli a oceli se sníženým obsahem niklu používané v podmínkách, 

kde na tyto materiály nejsou kladeny vysoké nároky. V agresivních prostředích a za teplot 

přesahujících 550°C pak je třeba využít chromniklové austenitické oceli, eventuelně niklové 

slitiny pro velmi náročné aplikace. Při těchto provozních podmínkách jsou již klíčovými 

faktory životnosti odolnost proti tečení a vysokoteplotní korozi, korozi v plynných 

prostředích.  

Již od počátku rozvoje korozivzdorných ocelí a v 30. letech minulého století i 

následného rozpoznání jejich potenciálu jako žáropevných materiálů dochází k jejich vývoji, 

zlepšování jakosti a jsou stále předmětem zkoumání s cílem minimalizovat degradační 

procesy a zároveň rozvíjet výrobní technologie s důrazem na ekonomickou stránku věci. 

V oblasti energetiky jsou žáropevné oceli a slitiny uplatňovány zejména pro konstrukci strojů 

a zařízení, jmenovitě zejména kotlů, rozvodů přehřáté páry, armatur a turbín. Zejména 

v oblasti energetiky se řeší otázky zvyšování účinnosti výroby energie v elektrárnách na 

fosilní paliva, které stále patří mezi nejrozšířenější na celém světě. Tlaky společnosti a 

politických skupin na omezování vypouštěných skleníkových plynů, zejména CO2 stále 

rostou, jaderná energetika prožívá období velké nedůvěry a alternativní zdroje stále nejsou 

dostatečnou náhradou stávajících systémů a je velkou neznámou, zdali někdy dosáhnou 

potenciálu naplnit stále rostoucí poptávku po elektrické energii, související se zvyšujícími se 

spotřebou zemí třetího světa. 

 Nejsnadnější zvýšení účinnosti spočívá ve zvýšení rozdílu teploty páry na vstupu a 

výstupu páry z turbíny. Stávající bloky pracují s teplotou páry 540°C. Pokud se výstupní 

parametry páry změní na 600°C, zvýší se účinnost o 6-8% a zároveň se emise CO2 sníží o 

značných 20%. Hovoří se pak o tzv. ultrasuperkritických blocích (USC). Je nutné využít 
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takové oceli, které mají za těchto teplot a tlaků dostatečnou odolnost proti tečení a vysokou 

odolnost proti oxidaci v přehřáté vodní páře. Musí obsahovat dostatečné množství chromu, 

který je postatou korozní odolnosti vysoce legovaných ocelí za normálních teplot (pasivita 

oceli) a podílí se na tvorbě stabilního oxidu i při vysokých teplotách. Při stavbě zařízení jsou 

jednotlivé díly svařovány a to sebou přináší specifické korozní problémy, jakými jsou 

mezikrystalová koroze a korozní praskání. V tepelně ovlivněné zóně svaru, ale i při expozici 

kritickým teplotám pak dochází k nežádoucím strukturním změnám, segregaci a 

korozivzdorné oceli snáze podléhají napadení. Je tedy nutné na základě poznatků volit takové 

materiály a protikorozní ochrany s cílem omezit negativní působení tohoto typu koroze. 

Nejzávažněji se tento problém vyskytuje u austenitických ocelí a slitin v nepříznivých 

prostředích energetického a chemického průmyslu. 
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Teoretická část 

2 Základní požadavky na žáropevné materiály 

Mezi základní požadavky na konstrukční oceli patří pevnost, plasticita a s tímto 

spojená houževnatost materiálu, odolnost proti křehkému lomu. V případě žáropevných 

materiálů je navíc kladen důraz na zachování jistých mechanických vlastností i za zvýšených 

teplot, přičemž teplota je jen jedním z několika činitelů, které rozhodují o odolnosti a 

životnosti materiálu.  

Pokud se pokusíme definovat, co přesně znamená pojem žáropevné oceli nebo oceli 

pro práci za zvýšených teplot, uvažujeme pojem mezní teplota Tg. Mezní teplotu pro daný 

materiál stanovuje průsečík křivek dvou závislostí, minimální hodnoty meze kluzu Re a 

časové pevnosti při tečení RmT/T/t. [obr. 2.1] Potom všechny oceli a slitiny, které jsou 

používány pro práci za teploty vyšší, než Tg jsou nazývány žáropevnými [1].  

 

Obr. 2.1  Stanovení mezní teploty Tg a její průmerné hodnoty pro standartní žáropevné 

oceli [1]  

Obecně pak v materiálech, které pracují za teplot nižších, než Tg k procesům tečení 

nedochází a pro výpočty dovolených napětí se užívá hodnot meze kluzu. Samotná mezní 

teplota pak není pevně stanovenou hodnotou jako spíše teplotním rozmezím. Mez oddělující 

zvýšenou teplotu a vysokou teplotu se mění s rozvojem nových typů austenitických a 9-12% 

chromových modifikovaných ocelí a v současnosti se pohybuje okolo 650°C. Nad touto 

teplotou se tedy hovoří o materiálech pro práci za vysokých teplot a typickými zástupci jsou 

slitiny niklu, pro vysokoteplotní aplikace pak keramika a kompozitní materiály. 
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Mez kluzu za zvýšené teploty je možné považovat za orientační hodnotu, protože její 

hodnota neodpovídá dlouhodobé pevnosti při tečení. Mez kluzu se odvíjí od stavu materiálu 

za výchozího stavu, naproti tomu pevnost při tečení se odvíjí od strukturní stability materiálu 

po dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě [1]. 

Mezi specifické požadavky kladené na žáropevné materiály lze zařadit: 

• Odolnost proti dlouhodobé deformaci za vysokých teplot 

• Vyhovující mez kluzu a mez pevnosti při tečení 

• Odolnost proti tepelně-mechanické únavě, zejména nízkocyklové 

• Stabilní struktura při dlouhodobé teplotní expozici 

• Dobrá korozní odolnost a žárovzdornost v prostředí spalin, vzduchu o vysoké 
teplotě, vodní páry 

2.1 Metody hodnocení žáropevnosti materiálů.  

Termín žáropevnost zahrnuje obsáhlý soubor mechanických vlastností a charakteristik 

materiálu. Jedná se hlavně o dlouhodobou pevnost při tečení, pevnost při tepelné a 

mechanické únavě, dále pak vlastnosti, které určují odolnost proti křehkému porušení za 

zvýšených a vysokých teplot. Žáropevnost tedy rozhoduje o vhodnosti aplikace materiálu, 

nicméně je třeba brát zřetel i na další aspekty, které ovlivňují jeho životnost – žárovzdornost a 

odolnost proti korozi a erozi [1]. 

Základní procesy vysokoteplotní deformace jsou řízeny dvěma mechanismy: První, 

kontrolovaný mechanickým činitelem a podmíněný tepelně aktivovaným pohybem dislokací. 

A to jejich skluzem, při dostatečně vysoké teplotě i šplhem hranových dislokací a příčným 

skluzem šroubových dislokací. V druhém případě pak kontrolované difuzí a podmíněné 

pohybem atomů nebo vakancí. 

Činitelé mající zásadní vliv na pevnostní charakteristiky a životnost žáropevných 

materiálu jsou teplota, napětí, čas a působící prostředí. Jejich vzájemná kombinace vede 

k následujícím poškozujícím procesům [1] : 

• tečení  

• únava 

• koroze 

• eroze 

Mezi zkoušky, kterými charakterizujeme žáropevnost materiálů, se řadí: 

• Statická tahová zkouška za zvýšené teploty 
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• Zkoušky tečení a meze pevnosti při tečení 

• Relaxace 

• Tepelná únava 

2.1.1 Statická tahová zkouška za zvýšené teploty 

Zkouška je prováděna na trhacím stroji, která je opatřen komorou na ohřev vzorku. 

Teplota je snímána a zaznamenána několika termočlánky, které jsou umístěny v krajních 

bodech a středu měřené délky. Samotná zkouška je provedena buď do lomu nebo jen do 

deformace 0,2%. Při namáhání za konstantní teploty při konstantní rychlosti se získává 

závislost napětí na deformaci. Takto stanovené vlastnosti se odlišují od vlastností získaných 

ze zkoušek tečení, i když jsou jejich mechanismy obdobné, rozdílné jsou však podmínky, za 

kterých jsou provedeny. Zkoušky tečení se provádí při nižších napětích a rychlost deformace 

je velmi malá během dlouhé doby provádění zkoušky. Hodnota meze kluzu za zvýšené 

teploty je základ pro pevnostní výpočty částí, které pracují pod mezní teplotou [1].  

2.1.2 Tečení a pevnost při tečení 

Pojmem tečení nebo anglicky creep označujeme pomalou plastickou deformaci, která 

probíhá velmi malou rychlostí za zvýšených teplot a vede k trvalému poškození 

konstrukčního prvku při působení stálého napětí a při konstantní teplotě.  

Celková deformace materiálu je vyjádřena vztahem: 

εc = εo + ε  (1) 

Při tahových zkouškách za pokojové teploty je přijímán zjednodušující předpoklad, že 

plastická deformace v důsledku působícího napětí je neměnná, pokud i teplota nepodléhá 

změně. Ve skutečnosti je celková hodnota deformace součtem dvou složek: okamžité 

plastické deformace εo a plastické deformace ε  závislé na čase.  Tato druhá složka se 

označuje jako tečení [1]. Při pokojových teplotách má tato složka zanedbatelnou hodnotu, 

avšak se zvyšující se teplotou blížící se teplotě tavení kovu hodnota této složky roste a 

převyšuje okamžitou deformaci. 

Zkoušky tečení se provádí měřením deformace anebo do přetržení vzorku. Přičemž je 

snadnější sledovat přetržení než deformaci vzorku. Zkouška probíhá při konstantní teplotě a 

napětí v neměnném prostředí. Jejím výstupem je doba do lomu a celková deformace vzorku, 

ze kterých se určí kritérium plasticity materiálu. Rychlost deformace je velmi nízká, pohybuje 
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se v rozmezí 10-12 – 10-3 s-1 a to v závislosti na působícím napětí a teplotě [1].  Je- li 

předpokládaná životnost dílce 100 000 h, tedy 11 let, zkoušky v laboratoři se provádí obvykle 

po 10% této doby. 

V závislosti na teplotě a napětí je možno rozlišit tři druhy tečení [1]: 

• Nízkoteplotní logaritmické tečení při T ≤0,3 Tt 

• Vysokoteplotní, probíhající při T ≈ 0,4 Tt a vyšších 

• Difuzní 

V technické praxi má největší význam vysokoteplotní tečení. Při zkoušce dojde po 

zatížení okamžitě k plastické deformaci a ta se v čase neustále zvětšuje. 

 

Obr. 2.2 Schéma reprezentující chování materiálů za nízké teploty T≤0,3 Tt a klasická křivka 

tečení materiálů při teplotě nad 0,4 Tt [1] 

Na křivce vysokoteplotního tečení [obr. 2.2] jsou pak rozlišovány tři charakteristická 

stádia deformace [1] : 

• I. stádium – neustálené tečení nebo též logaritmické tečení, kdy po zatížení 

vzorku klesá rychlost deformace v čase v důsledku zvyšující se hustoty 

dislokací a tvorby nízkoúhlových hranic a subzrn. Deformace je nízká a 

nepřesahuje 1%. 

• II. stádium – ustálené tečení je z hlediska životnosti materiálu nejdůležitější, 

existuje zde rovnovážný stav mezi konkurentními procesy zotavení a zpevnění. 
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• III. Stádium – zrychlené tečení, kdy dochází k velkému nárůstu rychlosti tečení 

kvůli rozvoji mikrotrhlin, což má za následek konečné přetržení vzorku. 

Při působení velkých napětí a velké teploty může dojít k zániku II. stádia. II. stádium 

je z inženýrského hlediska nejdůležitější, ale vnitřní poškození materiálu, rozhodující o 

životnosti se začíná projevovat až na jeho konci a zvláště ve III. stádiu[1]. Existuje velké 

množství vztahů popisujících křivku tečení v jednotlivých stádiích, všechny ale představují 

jistá zjednodušení. Jedním z nich je předpoklad, že doba do lomu je nepřímo úměrná rychlosti 

tečení. Křivka tečení ε-t je při dané teplotě a napětí základní charakteristikou odolnosti 

materiálu proti tečení.  

Základní charakteristikou odolnosti proti creepu je mez pevnosti při tečení RmT/t/T, 

která představuje smluvní zatížení, které po čase t, při teplotě T způsobí lom vzorku. Z křivky 

tečení se stanoví i další materiálová charakteristika – závislost rychlosti tečení na napětí nebo 

na teplotě., která je obecně funkcí času, teploty a napětí [1].  

2.1.2.1 Mechanismy deformace při tečení 

Jev tečení se projevuje o materiálu pracujících při teplotách vyšších než 0,4 Tt. a jsou 

využívány až do teplot 0,8 Tt. V tomto teplotním rozmezí se vyskytují rozdílné mechanismy 

zpevnění, které se rozdělují do dvou základních skupin: 

• Difuzní tečení a to buď objemem zrna, nebo po hranicích zrn. 

• Dislokační tečení řízené objemovou difuzí nebo difuzí jádry dislokací 

Při difuzním tečení má přesun vakancí menší závislost na působícím napětí, ale silně 

závisí na velikosti zrna. Na základě těchto závislostí a provedených zkouškách došlo 

k sestavení deformačních map a diagramů tečení, zobrazující závislost teploty a napětí. Vedle 

tří základních typů tečení se za určitých podmínek (nižší napětí, vysoká teplota) vyskytuje 

Nabarro-Herringův creep, kdy difúze vakancí probíhá objemem zrn a Cobleho creep, kdy 

difúze probíhá po hranicích zrn. 

K dislokačnímu tečení dochází obvykle nad 0,4 Tt, protože dislokace dostávají další 

stupeň volnosti svého pohybu. Přemisťují se nejen v původních rovinách skluzu, ale šplhem 

se přesunují na jiné roviny. Tento mechanismus se označuje jako Harper-Dornův, také se 

označuje jako tečení kontrolované zotavením. V současnosti převažuje názor, že tento typ 

tečení je hlavním mechanismem pro v praxi používané materiály[1]. 

 



10 
 

2.1.3 Tepelná únava 

Tepelnou únavou označujeme proces, kdy dochází ke vzniku a následnému rozvoji 

poškození materiálu vlivem mnohonásobně opakovaných změn teploty nebo periodických 

změn teploty. Vzhledem k oblastem působení se rozlišuje únava vysokocyklová v pružné 

oblasti a nízkocyklová, podmíněná cyklickou změnou nepružných deformací. Podstatnou 

složkou této únavy je plastická deformace a deformace v důsledku tečení. Nejčastěji je 

rozdělována na dvě kategorie: 

a) tepelné pnutí s vnitřním omezením volnosti tepelných deformací neboli 

tepelný šok, kdy je napětí způsobeno náhlou změnou teploty a velký 

gradient teploty v konstrukčním dílci způsobuje různé deformace 

b) Tepelně-mechanická únava, kdy napětí není vyvoláno tepelným gradient, 

ale mechanickým omezením konstrukčního prvku, který se nemůže volně 

roztahovat nebo smršťovat.  

Obecně je možno se s tepelnou únavou setkat u mnoha součástí energetických 

zařízení, strojních součástí a v hutnictví, kde vede k nevratným změnám součástí, rychlosti 

tečení. Typickým projevem je pak síť trhlin. Důsledky a náchylnost k poškození závisí na 

vlastnostech daného materiálu, plasticitě, mikrostruktuře a zpevňujících fázích [1]. 

3 Austenitické žáropevné oceli. 

Oproti nejpoužívanějším feritickým ocelím se austenitické oceli vyznačují vyšší 

žárovzdorností a žáropevností, způsobenou změnou mřížky z bcc na fcc, což souvisí i s nižší 

energií vrstevné chyby [1]. Z hlediska mechanických vlastností je pro ně charakteristický 

nízký poměr meze kluzu k mezi pevnosti. Dále se vyznačují nevýhodnými fyzikálními 

vlastnostmi – asi o polovinu vyšší tepelnou roztažností a menším součinitelem tepelné 

vodivosti. Jsou velmi tvárné a houževnaté s vyšší tažností a vrubovou houževnatostí a díky 

tomu jsou vhodné i pro kryogenní aplikace. Tvářením za studena se austenitické oceli 

významně zpevňují. Za zvýšených teplot je jejich výhodou dobrá odolnost proti tečení 

kombinovaná s korozní odolností. Představují skupinu materiálů pro aplikace v rozmezí 500-

700°C a z tohoto hlediska je jejich pole působnosti mezi feritickými chromovými ocelemi a 

slitinami na bázi niklu [1,2,3]. 

Na základě složení se rozlišují oceli chromniklové a chrommanganové a také oceli Cr-

Mn bez niklu. Strukturně mohou být austenitické nebo austeniticko-feritické. Nejčastější 
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obsahy Cr/Ni mají hodnoty 18/10, 17/13, 23/18[1].  Přednostně využívané typy ocelí např. 

Cr18Ni10 disponují výbornou tvářitelností za studena a korozivzdorností. Množství uhlíku se 

řídí určením ocelí: u korozivzdorných se obsah uhlíku snižuje až na 0,05%, pro speciální 

případy až k 0,02 % [2], u žáropevných variant je naopak uhlík vyšší, aby se využilo jeho 

vlivu na změnu pevnostních vlastnosti při vysokých teplotách Úsilí je také věnováno vývoji 

austenitických ocelí, buď zcela bez niklu, nebo se sníženým obsahem, mají totiž lepší tvárnost 

než chromové oceli. Aby byla struktura austenitická, musí dojít ke snížení chromu, protože 

mangan není dostatečně austenitotvorný. Naproti tomu oceli obsahující dusík se uplatňují 

více, mangan zvyšuje rozpustnost dusíku a i při vyšších obsazích chromu mají austenitickou 

strukturu [2]. Obvyklá množství jsou v rozmezí 0,1 – 0,2 %, vyšší množství by vedlo 

k pórovitosti. Již při této koncentraci se značně zvýší hodnota meze Rp0,2, navíc díky 

stabilizaci austenitu lze dosáhnout deformací za studena značného zpevnění. Korozní odolnost 

se pak odvíjí od obsahu chromu, obecně se nesnižuje, pouze u ocelí s velmi nízkým obsahem 

uhlíku se vyskytuje větší náchylnost k mezikrystalové korozi [3]. Austenitické oceli se také 

ukazují jako vhodný konstrukční materiál v jaderné energetice, neboť mají i dostatečnou 

odolnost proti poškození a zkřehnutí vlivem neutronového záření. Přesto záření vyvolává 

přeměnu struktury na vícefázovou s izolovanými oblastmi jednotlivých fází a vznik jemně 

dispergovaných precipitátů [2]. 

Pro získání dostatečné žáropevnosti se v těchto ocelích používají další legující prvky 

jako: Mo, Nb, Ti, V, W, B, kde jejich obsah nabývá hodnot od několika desetin až několik 

procent v závislosti na uvažovaném použití. Procesy degradace austenitických ocelí za 

zvýšených teplot jsou výsledkem působení mnoha strukturních jevů a to změn na hranicích 

zrn, změn hustoty dislokací včetně difuzí řízených precipitací disperzních a intermetalických 

fází, které snižují korozní odolnost, tím že ochuzují matrici o důležité legující prvky. Dále 

snižují tvrdost a plasticitu zejména při pokojových teplotách. Mezi vzniklé intermetalické fáze 

se řadí fáze sigma, chí a η- Lavesovy fáze [1,4]. 

3.1 Precipitující minoritní fáze v austenitických ocelích 

3.1.1 Karbidické fáze 

3.1.1.1 M23C6 

Představuje nejpozorovanější fázi v těchto ocelích. Má kubickou prostorově 

centrovanou krystalovou mřížku. Hlavním přítomným kovem v této fázi je zejména chrom a 

v menší míře železo, může však obsahovat i molybden, nikl nebo mangan. Vzniká přednostně 
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na hranicích zrn. Po rozpouštěcím žíhání dodávají oceli ve stavu před teplotní exploatací 

velkou pevnost omezením pokluzu po hranicích zrna. Jejich rozmístění v matrici je spíše 

nehomogenní. V průběhu creepové expozice v důsledku nižší teplotní stability karbidů M23C6 

dochází k jejich hrubnutí a odčerpávání prvků z matrice difuzními procesy a stává se 

nežádoucí fází v ocelích. Ve výsledku pak dochází k poklesu mechanických vlastností, a 

pokud dojde i k místnímu poklesu obsahu chromu pod 12%, ocel ztrácí schopnost pasivace a 

může podléhat mezikrystalové korozi. Rychlost těchto procesů závisí na chemickém složení 

ocelí [1,5,6]. 

3.1.1.2 M2X, MX 

Pod tímto označením se popisují karbidy a nitridy tranzitních kovů, Cr, Nb, 

V s hexagonální krystalovou mřížkou. Jsou tepelně stabilnější, a pokud se vyloučí uvnitř zrn, 

působí proti pohybu dislokací jejích zakotvením. Tímto se brzdí procesy zotavení a je 

podpořena pevnost při tečení během teplotní exploatace [1,5]. 

3.1.1.3 M6X 

Další minoritní fáze, kde X představuje uhlík nebo dusík je zejména podporována 

vyššími obsahy molybdenu a niobu, dále chromu a železa. Má kubickou plošně centrovanou 

mřížku. Většinou precipituje intragranulárně. Má tendenci v průběhu teplotní exploatace 

hrubnout, rychlost hrubnutí může být vyšší než u M23C6 a z důvodu vysokého obsahu 

molybdenu v této fázi ochuzuje tuhý roztok a snižuje substituční zpevnění [5,6]. 

3.1.2 Intermetalické fáze 

3.1.2.1 σ fáze 

Je pro ni charakteristická vysoká tvrdost a křehkost a je jednou z nejčastějších 

intermetalických fází. Náchylnost k její tvorbě vykazují výšelegované oceli s podílem δ-

feritu, tváření za studena také podporuje její tvorbu. Při provozní expozici zvýšeným teplotám 

(650-900°C) může docházet k její precipitaci - křehnutí žáropevných ocelí a ochuzování 

matrice o chrom. Přísady niklu posunují horní hranici existence fáze až nad 900°C. Přísady 

dusíku snižují riziko její tvorby. Její vliv na odolnost proti tečení je malý a dostatečné 

množství fáze, které může zhoršit užitné vlastnosti, se vytvoří až po dlouhodobé expozici. 

Rovněž snižuje odolnost v silně oxidačních prostředích [4,5]. 

3.1.2.2 χ fáze 

Chí fáze je pozorována v ocelích s dostatečným množstvím molybdenu při expozici 

dostatečně vysokým teplotám (750°C) a to primárně na hranicích zrn, následně na 
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defomačních dvojčatech a v poslední fázi i intergranulárně. Často se také vyskytuje ve 

slitinách náchylných ke vzniku σ fáze. Mimo to rozpouští i uhlík a může existovat i jako 

karbid M18C nebo intermetalická sloučenina [4,5]. 

3.1.2.3 η- Lavesovy fáze 

Obecný stechiometrický vzorec této fáze je AB2, přičemž vzájemný poměr poloměrů 

atomů se pohybuje okolo hodnoty 1,225. Obvykle se vytváří na hranicích zrn a subzrn, může 

však vznikat i na existujících karbidech a nitridech z energetického hlediska precipitace. 

Rozpouští se v ní kromě molybdenu a wolframu i chrom a obdobně se i zde ochuzuje tuhý 

roztok o tyto prvky a snižuje se pevnost při tečení. Rychlost hrubnutí fáze je vysoká a vliv 

precipitačního zpevnění je tedy krátkodobý, dále převažují negativní působení v důsledku 

degradace struktury ocelí [1,5,6]. 

3.2 Vliv chromu a niklu 

Chrom je klíčovým legujícím prvkem této skupiny ocelí. V soustavě železo-uhlík 

potlačuje přísada chromu austenitickou fázi a systém v rovnovážném stavu, který obsahuje 

více než 18% chromu je zcela feritický. Stoupající obsah chromu také posunuje teplotu tvorbu 

austenitu výše, proti tomu působí vyšší obsahy dusíku a uhlíku. Nikl má ve slitinách železa 

zcela opačný vliv a zvýšení jeho obsahu podporuje tvorbu austenitu. A tak slitina s 18% Cr a 

8% Ni, která by byla za pokojové teploty feritická má austenitickou strukturu [3]. Nikl má 

vliv na stupeň stability austenitu, při obsazích nižších než 7% by se austenit za nízkých teplot 

nebo při deformaci přeměnil na martenzit. Při obsazích nad 14% se austenit pokládá jako 

stabilní. V tomto rozmezí pak závisí teplota přeměny na martenzit i na obsazích uhlíku a 

chromu [3]. Vliv chemického složení se posuzuje podle ekvivalentních obsahů chromu a 

niklu, které shrnují vliv feritotvorných prvků, uzavírajících oblast gama a austenitvorných 

prvků, které ji rozšiřují [7]. 

Ni-ekvivalent = Ni+Co+0,5Mn+0,3Cu+30C+25N 

Cr-ekvivalent = Cr+2Si+1,5Mo+0,75W+5V+1,75Nb+1,5Ti 

Pro předpověď fázové složení oceli založených na stanovení těchto ekvivalentů se užívá řada 

diagramů, mez nejrozšířenější se řadí Schäfflerův diagram [obr. 3.1]. 
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Obr. 3.1  Schäfflerův diagram fázového složení oceli [7] 

Toto je důležité také z hlediska predikce obsahu delta feritu, který je velmi nepříznivý. 

Při teplotách nad 500°C se rozpadá na Cr23C6 a fázi sigma, která se nejsnadněji vylučuje 

právě z δ-feritu, který obsahuje vyšší koncentraci chromu. Rychlost difúze uhlíku a chromu 

ve feritických slitinách je vyšší než v austenitických a tvorba karbidů, které mohou ochuzovat 

matrici o chrom je rychlejší [3]. 

Vedle značného vlivu na strukturu má nikl svou funkci v ochraně proti korozi. Jeho 

uplatnění ve vysoce oxidačních prostředích je malé, poskytuje ochranu v především 

v redukčních a organických kyselinách. Z hlediska substitučního zpevnění je vliv chromu 

velmi malý v porovnání s jinými zpevňujícími prvky z důvodu blízkých atomových rozměrů. 

Významnější je jeho vliv na precipitační zpevnění oceli prostřednictvím karbidů [7]. 

Jeho hlavní využití ale spočívá v zajištění odolnosti proti oxidaci za vysokých teplot a 

poškození korozí v prostředí vodní páry za současného působení zvýšených teplot a tlaků. U 

ocelí s chromem dochází ke tvorbě oxidů spinelového typu Cr2O3. Ten je velmi kompaktní, 

přilnavý k povrchu, zpomaluje difúzi kyslíku a iontů kovů, čímž se zpomaluje korozní proces 

a má obdobnou teplotní roztažnost jako ocel. Za dostatečný se považuje obsah nad 12% Cr, 

který zaručuje odolnost a úplné pokrytí povrchu dostatečně kompaktní, neodlupující se 

vrstvou. 
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3.3 Vliv uhlíku a dusíku. 

Oba prvky jsou považovány za silně austenitotvorné. Pevnost při tečení austenitických 

ocelí ovlivňují jako intersticiální prvky v tuhém roztoku a vytvářením minoritních 

sekundárních fází karbidů a nitridů. Zejména přechod prvků z tuhého roztoku do karbidů 

působením teploty vyvolá pokles zpevnění a zvýšení křehkosti. Vyšší obsah uhlíku je 

nepříznivý zejména z důvodu nepříznivé vylučovaní karbidů Cr23C6 v tepelně ovlivněné zóně 

svaru a zvýšení náchylnosti k mezikrystalové korozi. Dusík tento negativní jev nevyvolává, 

ale jeho vyšší obsahy při působení teploty snižují plastické vlastnosti vyloučením nitridů Cr2N 

a to při zvýšené i pokojové teplotě. Za bezpečné množství dusíku se považuje koncentrace do 

0,15%. Jeho obsah v těchto mezích má příznivý vliv na odolnost proti tečení a zvýšení meze 

kluzu, která je obecně u austenitických ocelí nízká. Většina v současné době používaných 

ocelí je stabilizována titanem a niobem kvůli vázání uhlíku [1,6].  

3.3.1 Nestabilizované austenitické oceli. 

 Atomy uhlíku a dusíku zpevňují tuhý roztok. Při pomalém ochlazovaní těchto ocelí se 

z homogenního austenitu vylučují karbidy M23C6. Rychlým ochlazením se dá tento jev 

potlačit, pokud je obsah uhlíku menší než 0,15%. Aby se nesnížila korozní odolnost, je třeba 

zavést tepelné zpracování oceli, v tomto případě rozpouštěcí žíhání. Teplota žíhání se odvíjí 

na obsahu uhlíku, obvyklé rozmezí je 1000°C -1150°C, následované rychlým ochlazením. 

Uhlík se tímto zadrží v přesyceném roztoku. Sklon k mezikrystalové korozi je závislý na 

velikosti zrna. Žáropevnost a odolnost proti tečení nestabilizovaných ocelí souvisí s 

precipitujicími procesy na hranicích a uvnitř zrn a s mechanismem creepového porušení při 

exploataci. Snížením pohyblivosti dislokací při plastické deformaci se zvýší odolnost proti 

deformaci tečením. Zvýšené obsahy C, N, Mo mají za účinek intragranulární zpevnění fázemi 

M23C6, η-Lavesovy, Cr2N, M6(C N), které precipitují při tepelné exploataci [2,7]. 

3.3.2 Stabilizované austenitické oceli 

K vyvázání uhlíku, který by mohl tvořit karbidy M23C6 se legují tyto oceli titanem a 

niobem, které tvoří karbidy TiC nebo NbC a snižují jeho obsah v tuhém roztoku. Oproti 

nestabilizovaným ocelím je pro dlouhodobou žáropevnost určující souhrnný vliv chemického 

složení a velikosti zrna ve struktuře. Maximum žáropevnosti je dosaženo při obsahu titanu 

nižším, než by odpovídal stechiometrickému poměru karbonitridu Ti(C,N), což vede 

k úvahám o vzájemné koexistenci s karbidem M23C6. Lepší žáropevnosti se také dosahuje 

zjemněním a stabilizací M23C6, a to zejména molybdenem, který zároveň zpevňuje tuhý 
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roztok. Jeho nadbytečná koncentrace však společně s titanem značně urychluje precipitaci 

intermetalických fází. Ani stabilizace ocelí ve specifických případech nezabrání jejích 

koroznímu poškození, zejména v tepelně ovlivněných zónách kolem svaru. Ohřev na teploty 

1200-1300 může způsobit rozpouštění karbidu titanu a niobu a uvolnění uhlíku, nebo mohou 

TiC  a NbC precipitovat na hranicích zrn a v silně oxidačních prostředích se přednostně 

rozpouštět [2,7]. 

3.4 Vliv bóru 

Poloměr atomů bóru je větší než všech intersticiálních prvků, což má za následek 

poměrně nízkou rozpustnost v mřížce. Jeho umístění v mřížce železa je doprovázeno její 

značnou deformací v substitučních i intersticiálních polohách. Z tohoto důvodu atomy boru 

přednostně segregují na hranicích zrn, kde omezuje pokluzy a procesy difúze v defektních 

oblastech, kde snižují celkovou energii systému. Vlivem segregace boru se snižuje autodifúze 

železa, difuzní schopnost uhlíku a jeho přídavek brzdí proces vylučovaní M23C6, jehož je také 

součástí a σ-fáze na hranicích zrn. Z celkového hlediska je pouze malý podíl bóru přítomen 

v tuhém roztoku při pracovní teplotě [1,6]. 

4 Koroze v plynech za zvýšených teplot 

Vysokoteplotní koroze je závažným činitelem v řadě průmyslových aplikací a může 

být dominantním poškozujícím jevem řady součástí. Problémy s ní spojené jsou řešeny v řadě 

oblastí, např. chemickém a energetickém průmyslu. Vedle mnoha agresivních plynných 

prostředí má svůj význam i jednoduchý plyn jako vodní pára, zejména pak přehřátá vodní 

pára svým zastoupením v energetice. Z hlediska členění korozních prostředí se rozlišuje 

koroze v elektrolytech, koroze v roztavených kovech a solích a koroze v plynech [8]. Při 

korozi v plynech dochází k  reakci mezi plynem a kovem a produkt koroze může tvořit 

povrchovou vrstvu, která alespoň zpočátku lpí na povrchu kovu a brání dalšímu přímému 

styku korozního plynu s kovem [8,9]. Jedná se tedy o heterogenní chemickou reakci. Rychlost 

reakce je závislá na teplotě prostředí a koroze za vysokých teplot nabývá významu při 

teplotách zhruba od 250°C [10]. Vysokoteplotní koroze zahrnuje mnoho degradačních 

procesů probíhajících odlišným mechanismem. Za nejrozšířenější se dá považovat proces 

oxidace, při kterém na povrchu kovu vzniká oxidická vrstva, která má většinou ochranný 

účinek z hlediska korozního děje. Další procesy zahrnují expozici halogenům, 

halogenovodíkům, které obvykle netvoří na povrchu ochrannou vrstvu, sulfidaci v redukčních 

prostředích a prostředí spalin nebo procesy, kdy je materiál vystaven roztaveným solím, které 
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reagují s materiálem i oxidickou vrstvou nebo s nimi  tvoří eutektika s nízkou teplotou tání 

[10]. 

4.1 Oxidace kovů a její mechanismus 

Schopnost vzniku oxidické vrstvy závisí jak na termodynamickém, tak na kinetickém 

hledisku. Schůdnost oxidační reakce je popsána změnou reakční Gibbsovou energií ∆G, jako 

u uvažované reakce (2): 

Me + O2 = MeO2;  ∆G<0 (2)  

Čím je hodnota ∆G reakce nižší, tím je kov méně stabilní, a tedy více stabilní je jeho 

oxid a na povrchu vzniká oxidická vrstva [10]. Rychlost děje je třeba posuzovat z kinetického 

hlediska, kdy závisí na rychlosti elementární reakce- slučovaní plynu s kovem, a zejména 

difúzi v tuhé fázi – oxidu. Celková rychlost děje pak závisí na nejpomalejším z dílčích 

pochodů reakce [9]. Jednotlivé kroky reakce jsou následující: adsorpce molekul plynu na 

povrch, disociace molekul, ionizace kyslíku a navázaní na atomy na povrchu, růst oxidických 

ostrůvků a vzájemné spojení následované růstem oxidické vrstvy průchodem iontů kovů a 

plynu touto vrstvou. Adsorpce plynu je vždy primárním dějem a není stejně intenzivní na 

celém povrchu, přednostně k němu dochází na aktivních místech povrchu. Mezi ně se řadí 

různé výstupky a hrany, které se na povrchu vyskytují vždy, a adsorpce zde probíhá ve větší 

míře. Po vytvoření souvislé vrstvy oxidu je kinetika oxidace závislá na povaze vzniklých 

korozních produktů [9]. 

4.1.1 Kinetika oxidace 

Rychlost koroze a její časová změna je pravděpodobně nejdůležitější informace o 

korozních vlastnostech materiálu. Nejčastěji se prezentuje jako časová závislost přírůstku 

hmotnosti v závislosti na čase. Na základě tvaru této závislosti je rozlišováno několik typů 

zákonů. V případě silných vrstev se řídí buď zákonem lineárním y = kt nebo parabolickým 

y2= kt [9]. Tyto zákony jsou také často narušovány sekundárními jevy jako praskáním nebo 

odpadáním vrstvy.  Parabolický zákon se vyskytuje v případech, kde se tvoří kompaktní a 

soudržná vrstva a řídícím procesem růstu je difúze částic (kovu a prostředí) oxidem. Pokud po 

jisté době přestane vznikat kompaktní oxid a dále narůstající oxid je pórovitý, pozorujeme 

změnu závislosti z parabolické na lineární a výsledná přímka je tečnou k původní parabole. 

Tento případ se vyskytuje velmi často při oxidaci ocelí a je pro ni charakteristická dobrá 

přilnavost vrstvy ke  kovu, ale vnitřní pnutí ve vrstvě vede k jejímu praskání a pórovitosti 
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vnějšího povrchu. U čistých kovů může docházet k růstu vrstvy do určité tloušťky, ale poté 

odpadne a oxidace začíná znova na obnaženém materiálu, [9]. Tento proces se vyznačuje 

několika na sebe navazujícími parabolami. U tenkých vrstev se vedle lineární a parabolické 

závislosti vyskytují i jiné zákony: logaritmický, který je velmi častý, recipročně logaritmický, 

platný pouze pro počátky koroze, a spíše vzácný kubický [8].  

Aby vrstva měla svou ochrannou funkci, musí být tedy dostatečně kompaktní a 

neporézní. K předvídání těchto vlastností se využívá Pilling-Bedworthovo kritérium (3). 

Pokud uvažuje základní obecnou reakci Me + X = MeX, vidíme, že z jednoho molu kovu Me 

vzniká jeden mol MeX. Kritérium je pak charakterizováno podílem objemu kovu k objemu 

korozních produktů: 

RPB =	
	

 (3) 

Pokud je výsledkem podíl větší než jedna, vytvořená vrstva je kompaktní, příliš 

vysoký poměr však může znamenat nebezpečí odprýskávání v důsledku vnitřních pnutí. 

Poměr menší než jedna pak znamená vrstvu porézní bez ochranné funkce. Toto pravidlo není 

striktní a i porézní vrstva může být odolná proti praskání, pokud je dostatečně plastická. 

Navíc vrstva oxidačních produktů není v celém průřezu stejnorodá, může být tvořena dvěma i 

více oblastmi, spodní bývá kompaktní a v kontaktu s kovem, vnější pak pórovitá v důsledku 

mechanických pnutí vyvolaných po překročení kritické tloušťky [8]. 

4.1.2 Difúzní procesy v oxidické vrstvě 

Je- li na povrchu kovu vytvořena ochranná, neporézní vrstva, která brání přímému kontaktu, 

je další styk kovu s plynem možný pouze difúzí touto vrstvou. Možné procesy zahrnují difúzi 

kovu k povrchu nebo plynu ke kovu, případně vzájemná difúze obou složek vůči sobě. Difúze 

probíhá zejména přes defektní místa v mřížce oxidu. S ohledem na polaritu vazeb v běžných 

oxidech probíhá mřížkou přestup iontů [9]. Z hlediska složení tvoří první skupinu sloučeniny 

o stechiometrickém složení. Ve stechiometrické mřížce se mohou vyskytovat dva typy 

poruch: 

Frenkelovy poruchy – nastává, pokud jistý počet iontů opustí své místo v mřížce a přejde do 

intersticiálních poloh, porucha je tedy tvořena vakancí a intersticiálem, obvykle kationtem 

z důvodu jeho menšího rozměru. 
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Schottkyho poruchy – kdy je v  mřížce stejný počet aniontových i kationtových vakancí, 

případně iontů v intersticiálních polohách a krystalickou mřížkou mohou být transportovány 

kationty i anionty [9,10]. 

Většina oxidů kovů ovšem tvoří nestechiometrické sloučeniny, které se vyznačují přebytkem 

či nedostatkem aniontů, kationtů a chovají se jako polovodiče.  V polovodičích typu n dochází 

k přenosu náboje elektrony a nastává pokud, je v mřížce deficit aniontů (vakance), nebo 

pokud jsou kationty přítomny v intersticiálních polohách. Mezi zástupce tohoto typu se řadí 

oxidy Fe2O3, TiO2, Al2O3, ZnO, ZrO2 a další. V polovodičích typu p je přítomna buď vakance 

v kationtové mřížce, nebo aniont v intersticiální poloze. V obou případech je za přenos náboje 

zodpovědná tzv. díra, kdy se kationt ionizuje na vyšší náboj, který je přenesen na sousední 

kationt. Vakantní místa vznikají na vnějším povrchu oxidu v kontaktu s atmosférou a zanikají 

při kontaktu s kovem, čímž vzniká koncentrační gradient a tím i hnací mechanismus difúze. 

Představiteli této skupiny jsou zejména oxidy FeO, Fe3O4, Cr2O3 [9]. 

4.2 Oxidace železa 

V případě expozice vnější atmosféře se oxidovaná vrstva bude skládat z různých typů 

oxidů v závislosti na teplotě. Při teplotách do 570°C vznikají Fe3O4 v kontaktu s kovem a 

Fe2O3 na povrchu. Při vyšších teplotách se formuje i oxid FeO, neboli wustit, který je na 

povrchu kovu krytý vrstvami dvou výše zmíněných oxidů. Ze studovaných závislostí podílu 

jednotlivých oxidů na celkové tloušťce vrstvy vyplývá, že v rozmezí teplot 570-700°C narůstá 

s teplotou tloušťka vrstvy nestechimoetrické sloučeniny wustitu na úkor Fe3O4 a Fe2O3.. Mezi 

teplotami 700-910°C tvoří wustit téměř většinu vrstvy. Po překročení 910°C se začíná jeho 

podíl snižovat, kdy více roste vrstva Fe3O4. Obecně se konstatuje, že difúze iontů železa 

magnetitem probíhá pomaleji než wustitem a magnetit má tedy lepší ochranné vlastnosti. 

Dlouhodobá expozice železa se řídí parabolickým zákonem, po dosažení kritické tloušťky se 

dále narůstající oxid stává porézním a závislost přechází v lineární, která je tečnou k první 

parabolické části [8]. 

4.2.1 Oxidace v systému Fe-Cr 

Odolnost vůči oxidaci slitin Fe-Cr je značně závislá na obsahu chromu. Jako první 

vzniká oxidu chromitý, následně FeO. Vzájemná interakce obou oxidů vede k tvorbě spinelu 

FeO.Cr2O3 v matrici FeO. Nicméně, oxidace železa je doprovázena tvorbou dalších dvou 

oxidů. Oxid Fe2O3 je izomorfní s Cr2O3, zatímco oxid Fe3O4 je směsným oxidem FeO.Fe2O3, 

který má stejnou strukturu jako FeO.Cr2O3. Přítomnost chromu v oxidu FeO má za následek 
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zvýšení rychlosti koroze, pro malá množství Cr, protože dojde k ochuzení povrchu kovu. 

Pokud je jeho obsah dostatečný (min. 13%) množství Cr2O3 a spinelu FeO.Cr2O3 roste na 

úkor oxidu železa, tím je zaručeno snížení rychlosti oxidace [8]. 

4.3 Oxidace ve vodní páře 

Vodní pára představuje pro oceli oxidační prostředí, neboť je parciální tlak kyslíku 

rozkladné reakce 2H2O = 2H2 + O2 vyšší než parciální tlak kyslíku rozkladné reakce běžných 

oxidů vzniklých za vyšších teplot [9]. Vlivem případných dalších nečistot se korozní rychlost 

dále zvyšuje. Mezi složky s výrazným vlivem lze řadit síran nebo hydroxid sodný. Byl zjištěn 

i nepříznivý vliv hydroxidu sodného nejen z korozního hlediska, ale i z hlediska doby 

potřebné do přetržení při zkoušce meze pevnosti při tečení. Svůj vliv na průběh 

vysokoteplotní oxidace austenitických ocelí má i stav a opracování povrchu. V parní fázi se 

dosáhne snížení oxidace díky zmenšení velikosti zrna povrchové vrstvy. Další používané 

metody jsou tryskání povrchu, leštění,  chromatování a nitridace stabilizovaných ocelí atd.  

4.4 Korozní chování austenitických ocelí 

Při experimentu [11] byly studovány vzorky austenitické oceli AISI 304 (ČSN 17240) 

za působení různých tlaků kyslíku i při působení vodní páry.  Po expozici za teplot 850 a 

900°C po dobu 50h byly na povrchu pozorována malá pravidelná zrna oxidu bohatá na chrom 

a kyslík více koncentrovaná podél hranic zrn. Při oxidaci na 950°C jsou již pozorovány dva 

typy oxidů- malé pravidelné zrna z chromu a hrubší oxidy na okrajích vzorků, převážně 

z oxidů železa. Hmotností přírůstky oxidů závisí na množství Cr a vliv kyslíku nebo vodní 

páry není značný, avšak při rostoucí teplotě jsou pozorovány jisté rozdíly dle složení 

atmosféry. Lze také vyvodit, že kinetika oxidace roste s vyšším tlakem kyslíku a za 

přítomnosti vody. Za těchto podmínek se spojitý ochranný film z chromu vytvoří pouze při 

nižších teplotách nebo při nižších tlacích kyslíku [14]. 

 V jiné práci [12] byly vzorky oceli AISI 304L (ČSN 17249) podrobeny zkoušce ve 

vodních autoklávech při teplotách 723,773,823 a 873 K (450, 500, 550, 600 °C) za tlaku 25 

MPa po dobu až 1680h. Analýzou váhového přírůstku, bylo zjištěno, že ve většině případů se 

oxidační proces řídí parabolickým zákonem, kromě oxidace při nejnižší teplotě. Parabolický 

zákon představuje oxidaci kontrolovanou difuzí iontů kovů a kyslíku přes ochrannou vrstvu 

oxidu.  
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Při oxidaci vznikají rozptýlené granulární oxidy, jejichž velikost roste se zvyšující se 

teplotou a dobou expozice. Proces jejich vzniku je započat počáteční nukleací oxidů na 

určitých místech následovaný uniformním růstem oxidických zrn, dokud nedoje k jejich 

propojení mezi sebou a vytvoření kompaktní vrstvy. Z hlediska průřezu oxidického filmu, má 

vnější vrstva deficit Cr a Ni, zatímco vnitřní vrstva jich obsahuje vysoké množství. Vnější 

vrstva bohatá na železo má veliká zrna a jeví se pórovitá. Předpokládá se, že rychlá lokální 

oxidace Cr vytvoří zprvu oxid Cr2O3, následně se vytvoří NiO. Nakonec spolu oba oxidy 

reagují za vzniku nikelnatého chromitu. U oxidů bohatých na chrom bylo pozorováno 

zpomalování difúze Ni2+ kationtů a tím i pokles rychlosti oxidace [12].  

4.4.1 Vliv zrna na odolnost ve vlhkém vzduchu. 

Odolnost austenitických ocelí v suchých atmosférách i za vyšších teplot je velmi 

dobrá. Avšak ve vlhkých atmosférách při teplotách nad 600°C je tato odolnost snížena. Vodní 

pára za takto vysokých teplot reaguje s chromem a vznikají těkavé produkty dle následující 

reakce: 

1/2Cr2O3 (s)+H2O(g)+3/4O2 (g) = CrO2(OH)2 (g) 

Proces vypařování nakonec způsobí ochuzení o chrom v povrchové vrstvě, pokud 

nemůže být její obnova zaručena zásobou chromu v základním kovu nebo je již celkové 

množství chromu v oceli vyčerpáno pod úroveň zaručující korozní odolnost. V těchto 

případech se vrstva začne měnit na neochranný Fe- film, což vede ke katastrofickému nárůstu 

rychlosti oxidace. Aby se tomuto zabránilo, je třeba zajistit dostatečné množství chromu 

v základním kovu, aby se kompenzoval jeho úbytek oxidací a odpařením. Avšak zvýšení jeho 

obsahu je vždy doprovázeno rizikem větší precipitace křehkých fází bohatých na chrom a 

snížení odolnosti proti creepu. Bylo zjištěno [13], že tato katastrofická oxidace se obvykle 

objevuje uprostřed zrn, zatímco mizí v blízkosti hranic zrn díky vyššímu množství chromu. 

Difúze Cr probíhá v austenitu pomaleji než ve feritu. Odolnost proti oxidaci ve vodní páře by 

tedy mohla být zvýšena zjemněním zrna a urychlením difúze chromu po hranicích zrn. Na 

základě zkoušek oceli AISI 304 při teplotě 900°C a za přítomnost vodní páry bylo zjištěno, že 

počáteční fáze oxidace se řídí parabolickým zákonem, jakmile však došlo ke katastrofické 

oxidaci, hmotnostní úbytek prudce narostl. Čas potřebný ke katastrofické oxidaci se zkracoval 

s rostoucím obsahem vody v páře. V oblastech, kde došlo k vyčerpání chromu, se vytvořily 

oxidy železa s tendencí k odpadávání. Jakmile je takováto vrstva bohatá na železo vytvořena, 

ochranný film z chromu již nemůže znovu růst, což vede k rychlému poškození oceli. Bylo 
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prokázáno a je tedy doporučeno, že proces zjemnění zrna napomáhá difuzivitě chromu a tím 

se kompenzuje jeho úbytek vypařováním a oxidací. Z toho vyplývá, že zjemnění zrna je 

účinný postup zvýšení korozní odolnosti bez nutnosti zvyšovat dále obsah chromu 

v základním kovu. U ocelí s nízkým obsahem Cr nebyl vliv zjemnění zrna a zpevnění povrchu 

pozorován. Značný vliv na tento proces vykazuje i křemík. Například pro ocel obsahující 16% 

Cr se úplnému zamezení exfoliace v páře zamezí obsahem 2% Si. Jeho vliv však klesá 

s rostoucím obsahem chromu. Vliv velikosti zrna přestává být významný při překročení 25% 

Cr [13].  

4.4.2 Efekt úpravy povrchu na oxidické produkty 

Vysoká korozní odolnost austenitických ocelí je zapříčiněna tenkým pasivním filmem 

a kinetika koroze je jím zpomalena, čímž tvoří ochrannou bariéru. Za nízkých teplot je tato 

vrstva velmi tenká a měří pouze pár nanometrů, tloušťka tohoto tzv. nativního oxidu se 

s teplotou do 250 – 300°C nemění poté však dochází ke změně charakteru vrstvy a její tl. 

stoupá s rostoucí teplotou, kdy se vytvoří druhá vrstva, tvořená zrny bohatými na železo. 

V mnoha studiích je tato dvojitá vrstva popisována jako spinely typu AB2O4, kde A 

představuje Fe (II) nebo Ni (II) a B Fe (III) nebo Cr (III). Vnitřní vrstva tvořená jemnozrnnými 

oxidy je kompaktní a přilnavá k základnímu kovu. Obecně se dá označit za neporézní a 

bohatou na chrom Vnější vrstva je tvořena neuniformními velkými zrny. Ve vnitřní vrstvě je 

obsaženo více prvků, které zaručují ochranu, jako Cr, díky nízké difuzní kinetice. Obecně se 

předpokládá, že oxidický film je vytvořen difuzí Fe do vnější vrstvy a difuzí O z prostředí do 

kovu skrze vnitřní vrstvu [14].  

V experimentu [14] byl studován vliv úpravy povrchu leštěním a tryskáním na korozní 

chování oceli AISI 304L. Vzorky byly vystaveny parnímu prostředí (400°C, 500h). U 

leštěných vzorků oxidickou vrstvu tvořili velké zrna o velikosti až 1µm a složení blízkému 

hematitu a krystaly menší velikosti v rozmezí 70-100nm  rozmístěné mezi většími krystaly o 

složení blízkému spinelu FeCr2O4. Na povrchu tryskaných vzorků byly oxidy pozorovány na 

povrchu a v rýhách po tryskání. Opět se vytvořila vnější a vnitřní vrstva, avšak největší zrna 

Fe3O4 byly menší než 500 nm. Ostatní krystaly tvořily spinely Fe3O4 a vytvořily kompaktní 

vrstvu o síle 50nm. Vrstva obohacené chromem byla velmi tenká,  5 - 10nm. Z experimentu 

lze vyvodit obecný závěr, že jak oxidická vrstva, tak vrstva bohatá na chrom je silnější pro 

leštěné vzorky. 
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 Druhá sada vzorku byla vystavená působení PWR vody (340°C, 500h) Na leštěných 

vzorcích vznikly velké zrna hematitu (až 1 µm), řídce rozmístěny po povrchu. Ostatní zrna o 

složení blízkému spinelu Fe(Cr/Ni)2O4 měly velikost od 500-100 nm Kompaktní vrstva 

bohatá na chrom měla různou tloušťku v rozmezí 50-200 nm. Poblíž rozhraní kov/oxid bylo 

pozorováno obohacení o nikl a ochuzení o chrom. Oxidické produkty tryskaných vzorků se 

jeví jako malé množství velkých krystalů rozprostřených po povrchu, o velikost 300-700 nm. 

Menší zrna o velikosti 20 - 40 nm jsou rozmístěny kolem větších. Pod nimi se nachází tenká 

vrstva (10nm) obohacená o chrom. Obecně tedy je oxidická vrstva tenčí pro tryskané vzorky. 

Tyto výsledky naznačují, že difúze iontů prvku zahrnutých v elektrochemické reakci jako Cr3+ 

je rychlejší pro leštěné povrchy. 

Charakter kovu pod oxidickou vrstvou je také významný, protože podává informace o 

difuzních drahách prvků. Také umožňuje stanovit potenciál průniku oxidů po oxidickou 

vrstvu a jejich lokalizaci. V rámci studie byla zjištěna rekrystalizovaná oblast pod oxidickou 

vrstvou. Tato oblast se vyznačuje protaženými zrny s velkou hustotou dislokací. Předpokládá 

se, že lokální napětí pod oxidickou vrstvou vyvolá podmínky pro rekrystalizaci. Tloušťka 

rekrystalizované vrstvy se odvíjí od povrchové úpravy a u leštěných vzorků tato oblast buď 

zcela chybí, nebo je velmi tenká [14].  

4.4.3 Odolnost proti mezikrystalové korozi. 

Austenitické oceli jsou náchylné k mezikrystalové korozi, pokud jsou temperovány při 

teplotách 450-850°C v důsledku ochuzení hranic zrn o chrom. Tento jev se také nazývá 

zcitlivění. Avšak, některé standardní využití zahrnují aplikace i při teplotách 500-800°C. Na 

základě výsledku experimentu [15] se lze domnívat že AISI 304 je schopna obnovit svou 

odolnost proti mezikrystalové korozi po krátké době, díky objemové difúzi chromu 

v materiálu. Kinetika tohoto zotavení závisí na pracovní teplotě, obsahu uhlíku a působení 

napětí z předchozí deformace. U oceli AISI 304 bylo pozorováno toto zotavení struktury po 

48 hodinách žíhání při 750°C. Naproti tomu vzorky vystavené teplotě 650°C nebyly zotaveny 

ani po 200h.  Avšak je důležité zamezit mezikrystalové korozi v rané fázi využití zařízení 

využitím některého z korozních inhibitorů, jelikož místa lokalizované koroze mohou vyvolat 

korozní praskání pod napětím v austenitických ocelích. 

Většina prací a publikací o mezikrystalové korozi se jí věnuje z hlediska odčerpání 

chromu z hranic zrn způsobené tvorbou karbidů M23C6. Na druhou stranu, pokud jsou 

austenitické oceli po delší dobu vystaveny teplotnímu rozmezí 500 -900°C, precipitují i další 
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fáze jako M6C, sigma, chí a Lavesovy intermetalické fáze. Sigma fáze je bohatší na chrom a 

molybden než austenitická matrice. Náchylnost k mezikrystalové korozi je snížena 

v korozivzdorných ocelích snížením obsahu uhlíku pod 0,03%, jako např. u ocelí AISI 304L a 

316L. Navzdory tomu, pokles obsahu uhlíku snižuje dále již nízkou pevnost austenitu ve 

vyžíhaném stavu. Pro zamezení tohoto účinku se do ocelí přidává dusík, který v austenitické 

fázi zvyšuje pevnost, stabilizuje austenit a zvyšuje odolnost proti důlkové korozi [15]. 

 Vzorky oceli AISI 316L (ČSN 17 349), které byly testovány v rámci práce [16] při 

teplotě 600°C po dobu 7500h vykazují značné napadení oblastí hranic zrn a i samotná zrna 

vykazují značné korozní napadení. Vzorky testováno po dobu 85000 h jsou již značně 

napadeny po hranicích i uvnitř zrn a došlo k velké ztrátě materiálu. Hloubka průniku koroze 

po hranicích zrn však byla nižší, než u vzorku testovaných po kratší dobu. Může to být 

způsobeno vyšší koncentračním gradientem chromu těchto vzorků. Předpokládá se, že 

korozní napadení uvnitř zrn má charakter mikrogalvanických článků mezi matricí a malými 

precipitáty. Celkový vzhled povrchu má charakter plošného napadení.  

Po tepelné expozici byly detekovány tři precipitované fáze: M23C6, sigma a Lavesovy 

fáze, přičemž podíl σ fáze byl značně vyšší. Jako první precipitovaly karbidy na hranicích zrn. 

Následovala tvorba sigma fáze v ostrůvcích delta feritu, po delší době i na hranicích zrna. 

Lavesova fáze vznikala současně se sigma fázi v delta feritu i na hranicích zrna, po delší době 

expozice i intragranulárně. Avšak po dlouhé expozici nebyly karbidy na hranicích zrna 

nalezeny. Možným vysvětlením je precipitace intermetalických fází a ta má za následek 

vyčerpání chromu a molybdenu v okolní matrici. Je známo, že rozpustnost uhlíku v austenitu 

se zvyšuje s poklesem obsahu chromu a molybdenu a to vedlo k rozložení precipitovaných 

karbidů M23C6. Z výsledků plyne, že prodlužující se doba tepelné expozice zvyšuje 

náchylnost k mezikrystalové korozi a korozní chování testovaných vzorků bylo závislé na 

intermetalických fázích [16]. 
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5 Experimentální část 

Experimentální část byla provedena na sadách vzorků austenitických ocelí o chem. 

složení uvedeném v tab 5.1. Vzorky z těchto ocelí byly odebrány z trubek, u nichž se 

předpokládá styk s parní fází na vnitřním povrchu, proto byla pozornost věnována hodnocení 

morfologie a strukturních charakteristik ve vrstvě oceli u tohoto (tj. vnitřního) povrchu. 

Trubky z oceli SUPER 304H měly menší velikost zrna v povrchové vrstvě (kuličkováním), 

ocel 347HFG byla deklarována jako ocel se zjemněným zrnem, ocel X6CrNiMo 17-13-2 byla 

ve standardním provedení (tato ocel je dlouhodobě používána pro výrobu výstupních 

přehříváků v energetickém průmyslu). Strukturní a korozní charakteristiky, jakož i morfologie 

povrchu mohou být ovlivněny svařováním oceli, proto byl modelován ohřev 

(1240°C/140s/vzduch), k němuž dojde v tepelně ovlivněné zóně. Kromě toho byl ověřován i 

vliv následné expozice při teplotách (700°C/1h/vzduch), u nichž dochází u austenitických 

ocelí ke zcitlivění hranic zrn (MKK). Bylo rovněž ověřováno jejich chování na straně spalin, 

pomocí expoziční zkoušky v zásypu popele. 

Na sadách vzorků byly vykonány tyto práce: 

• Morfologie vnitřního povrchu oceli v původním stavu a po tepelném ovlivnění. 

• Provedení metalografického hodnocení oceli v původním stavu a po tepelném 

ovlivnění. 

• Korozní zkoušky v popeli 

• Zkoušky mezikrystalové koroze 

• Měření tvrdosti ve vzdálenosti 2mm od vnitřního povrchu 

 
Tab 5.1 Chemické složení austenitických ocelí. 

Označení Cr Ni Ti/Nb Si Mn P S N Cu B Al 

X6CrNiMo17-13-2 17 13 - 0,8 2 0,04 0,02 0,01 - - - 

SUPER 304 18 9 - 0,3 1 0,04 0,01 0,085 3 0,01 0,03 

347HFG 18 10 1 (Nb+Ti) 0,7 2 0,04 0,03 - - - - 

Pro hodnocení vlivu svařovacího cyklu měly být malé výřezy trubky (asi  1/6 obvodu, 

tloušťky 4-5 mm) [obr. 5.1] vloženy mezi vyhřáté bloky z vysoce legované oceli a ponechány 

v peci po předepsanou dobu (1200°C/140s). Při zahájení experimentu však bylo zjištěno, že 

ohřívací sestavu není možné použít uvažovaným způsobem, proto byly vzorky ohřívány 

nouzově pouze jedním blokem. Vzorek byl položen na vyhřátý ocelový blok a ponechán 
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v peci po předepsanou dobu, poté byl vzorek z pece vytažen a ponechán k vychladnutí na 

vzduchu a podroben dalšímu hodnocení 

 

Obr. 5.1 Vzorky ocelí použitých pro expozici 700°C/1h/vzduch 

 

5.1 Morfologie vnitřního povrchu. 

Byly hodnoceny dva stavy vzorků, dodaný stav a stav po teplotní expozici 1200°C po 

dobu 140s na vzduchu. Hodnocený povrch vzorků (odpovídající vnitřnímu povrchu v trubce) 

po ohřevu bylo nutné očistit v těchto roztocích: 1. KMnO4-NaOH, 2. kyselina citronová, 

90°C, 3x3h. Stejný čistící postup však nedospěl u všech ocelí do stejného stavu, na ocelích 

X6CrNiMo 17-13-2 a 347HFG byly patrné zbytky vysokoteplotního oxidu, což nasvědčuje, 

že původní tloušťka oxidu byla na těchto ocelích větší než na oceli SUPER304H. Změna 

morfologie ani velikost objektů na povrchu nebyla ohřevem vyvolána. Vnitřní povrch je 

zdokumentován na obr 5.2 - 5.4 
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Obr. 5.2 Povrch oceli X6CrNiMo  17-13-2 v původním stavu a po ohřevu 

1200°C/140s/vzduch 

 

Obr 5.3 Povrch oceli SUPER 304H v původním stavu a po ohřevu 1200°C/140s/vzduch 
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Obr. 5.4 Povrch oceli 347HFG v původním stavu a po ohřevu 1200°C/140s/vzduch 

U oceli X6CrNiMo 17-13-2 došlo při tepelné expozici ke vzniku oxidických produktů 

na hranicích zrn i na ploše zrn. Vzniklé oxidy se jeví jako dvojí morfologie. Světlejší 

jemnozrnné oxidy jsou místy překryty hrubozrnnějšími oxidy na více vystouplých místech 

povrchu. Může se jednat již o druhou vrstvu oxidů, obsahující i oxidy železa. Na oceli 

SUPER 304H povrchově upravené kuličkováním je zjištěno malé množství oxidických 

produktů. Jediné oxidy pozorovatelné při použitém zvětšení se vyskytují v rýhách povrchu, na 

povrchu mohla být oxidická vrstva velmi tenká a jednotlivá zrna oxidů nejsou pozorovatelná. 

Povrch 347HFG je pokryt oxidickou vrstvou, přičemž ve srovnání s ocelí X6CrNiMo 17-13-2 

jsou zrna oxidů menší, což může souviset se zjemněným zrnem, který napomáhá difuzivitě 

chromu podél hranic zrn. 

 

5.2 Metalografické hodnocení změn velikosti zrna 

Cílem této části práce bylo metalograficky dokumentovat možné změny struktury po 

svařování, zejména změny ve vrstvě oceli u vnitřního povrchu. Na vzorcích v dodaném stavu 

a po teplotní expozici byl proveden rozbor mikrostruktury optickou mikroskopií. Po broušení 

a leštění byla mikrostruktura vyvolána leptáním v roztoku HCl + HNO3 + HF. Zájmem 

pozorování byla velikost austenitického zrna u vnitřního povrchu a v matrici a případná 

změna velikosti zrna po teplotní expozici.  
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   Obr 5.5 Mikrostruktura oceli X6CrNiMo 17-13-2 v dodaném stavu u povrchu 

 

Obr. 5.6 Mikrostruktura oceli X6CrNiMo 17-13-2 v dodaném stavu v matrici 
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Obr. 5.7 Mikrostruktura oceli X6CrNiMo 17-13-2 po ohřevu 1200°C/140s/vzduch u povrchu 

 

Obr. 5.8 Mikrostruktura oceli X6CrNiMo 17-13-2 po ohřevu 1200°C/140s/vzduch v matrici 
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Obr. 5.9 Mikrostruktura oceli SUPER 304H v dodaném stavu u povrchu 

 

Obr. 5.10 Mikrostruktura oceli SUPER 304H v dodaném stavu v matrici 
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Obr. 5.11 Mikrostruktura oceli SUPER 304H po ohřevu 1200°C/140s/vzduch u povrchu 

 

Obr. 5.12 Mikrostruktura oceli SUPER 304H po ohřevu 1200°C/140s/vzduch v matrici 
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Obr. 5.13 Mikrostruktura oceli 347HFG v dodaném stavu u povrchu 

 

Obr. 5.14 Mikrostruktura oceli 347HFG v dodaném stavu v matrici 
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Obr. 5.15 Mikrostruktura oceli 347HFG po ohřevu 1200°C/140s/vzduch u povrchu 

 

Obr. 5.16 Mikrostruktura oceli 347HFG po ohřevu 1200°C/140s/vzduch v matrici 

Struktura oceli X6CrNiMo 17-13-2 se vyznačuje stejnou velikostí zrna u povrchu i 

v matrici, při ohřevu však zrno zhrublo, a to v celém objemu vzorku. Z porovnávaných ocelí 
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měla tato ocel zrno největší. Již na dodaném stavu oceli je viditelné korozní napadení 

vnitřního povrchu po hranicích zrna. U oceli SUPER 304H jsou zrna zjemněná, zejména 

v blízkosti vnitřního povrchu. Po ohřevu se velikost zrna u povrchu zachovala, ale došlo v ní 

ke vzniku žíhacích dvojčat. Lze pozorovat mírné zvětšení zrna v matrici vůči dodanému 

stavu. Mikrostruktura oceli 347HFG v dodaném stavu je velmi jemnozrnná s četnými 

deformačními dvojčaty, hranice zrn jsou lemovány precipitáty, místy zcela souvisle. Po 

ohřevu se velikost zrna zachovala u povrchu i v matrici, avšak precipitáty již nejsou 

pozorovány v takovém množství, je možné, že došlo k jejich rozpuštění v tuhém roztoku. 

5.3 Zkoušky v popeli 

Zkouška byla provedena na vzorcích v dodaném stavu při teplotě 700°C  po dobu 336 

hodin, v popeli o chemickém složení dle tab. 5.4 

Vzorky byly zváženy po zkoušce a očištěny pro vyhodnocení korozních úbytků kovu. 

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v tab. 5.2 

Tab. 5.2 Naměřené hodnoty hmotností vzorků 

vzorek X6CrNiMo 17-13-2 SUPER 304 347HFG 
 hmotnost m (g) 
m1 3,1068 3,6110 3,6341 
m2 3,0997 3,6026 3,6261 

 

Rychlost úbytku hmotnosti se stanoví dle příslušného vzorce (1) 

2 11 2m m
m g m h

S τ

− −−
 ∆ = ⋅ ⋅ ⋅

 (1)  

Vzhledem k nestandartnímu tvaru vzorku (výřez z trubky - viz obr. 5.1), kdy by 

výpočet povrchu byl obtížný, bylo přistoupeno ke stanovení relativní rychlosti úbytku 

hmotnosti (2). Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tab. 5.3 

11 2

1
R

m m
m h

m τ

−−
 ∆ =  ⋅

 (2) 

Tab. 5.3 Hodnoty relativní rychlosti úbytků hmotnosti 

X6CrNiMo 17-13-2 SUPER 304 347HFG 
∆mR (h-1) 

6,9233·10-6 6,9394·10-6 6,5662·10-5 
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Jak vyplývá z výsledků, vzorek oceli X6CrNiMo 17-13-2 a SUPER 304H vykazují 

téměř shodnou rychlost úbytku hmotnosti. Vzorky oceli 347 HFG vykázaly hmotnostní 

úbytek, o jeden řád vyšší a jejich koroze v popeli byla intenzivnější. 

 
Tab. 5.4 Chemické složení popela (směs popele z povrchu trubek přehříváku fluidního kotle) 

 

5.4 Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi 

K ověření náchylnosti ocelí k mezikrystalové korozi (MKK) byly použity 3 sady 

vzorků: vzorky v dodaném stavu (DS), vzorky exponované 1200°C/140s/vzduch a následně 

Prvek, hm. % Identifikované fáze, hm. % 

Na 0,45 Anorthite Calcium Aluminum Silicate 3,9 

Mg 1,05  Ca(CO3) 1,3 

Al 5,0 Portlandite Ca(OH)2 2,1 

Si 12,7 Diopside CaMgSi2O6 3,2 

Cl 0,038  Ca3(PO4)2 3,6 

K 3,9 Wollastonite CaSiO3 7,2 

Ca 25 Larnite Ca2(SiO4) 1,8 

V 0,027 Larnite Ca2(SiO4) 1,7 

Cr 0,021 Anhydrite Ca(SO4) 17,8 

Ni 0,016 Enstatite Mg1.79Fe0.21Si2O6 2,8 

Cu 0,034 Microcline K(AlSi3O8) 6,9 

Zn 0,067 Leucite K(AlSi2O6) 2,6 

Zr 0,030 Orthoclase KAlSi3O8 4,4 

Pb 0,065 Sanidine Potassium Aluminum Silicate 4,1 

  Langbeinite Potassium Calcium Sulfate 10 

  Syngenite Potassium Calcium Sulfate Hydrate 7,0 

   K2TiSi3O9 1,2 

  Quartz, syn SiO2 5,7 

  Albite Sodium Calcium Aluminum Silicate 5,4 

  Halite NaCl 3,2 
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700°C/1h/vzduch (1200-700) a vzorky exponované 700°C/1h/vzduch (DS-700). Vzorky byly 

rozprostřeny mezi měděné třísky dle ČSN 03 8169 a ponořeny ve vroucím zkušebním roztoku 

následujícího složení: 1000 cm3 vody, 160g CuSO4·5H2O, 100cm3 H2SO4 (ρ = 1,84 g·cm-3). 

Zkouška proběhla po dobu 24 hod. v topném hnízdě. Zaznamenané hmotnostní změny jsou 

uvedeny v tabulce 5.5 

Tab. 5.5 Hodnoty naměřených hmotností před a po zkoušce 

 X6CrNiMo 17-13-2 SUPER 304H 347 HFG 
hmotnost (g) m1 m2 m1 m2 m1 m2 
DS 9,1302 9,0725 9,0725 9,0709 6,1020 6,1061 
DS-700 4,8968 4,8935 6,0055 5,9992 5,4125 5,4101 
1200-700 2,2476 2,2451 2,6591 2,6589 1,7246 1,7233 

 

Hmotnostní úbytky všech vzorků byly přepočteny na relativní rychlost úbytku 

hmotnosti dle vztahu (2) a zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tab 5.6. 

Tab 5.6 Vypočtené hodnoty relativní rychlosti úbytků hmotnosti. 

 X6CrNiMo 17-13-2 SUPER 304H 347 HFG 

 ∆mR (h-1) 

DS 1,0040·10-5 7,3482·10-6 0 

DS-700 2,5528·10-5 4,3710·10-5 1,8476·10-5 

1200-700 4,6346·10-5 3,1339·10-6 3,1408·10-5 

 

Z výsledků vyplývá, že ocel SUPER304H má v dodaném stavu nejnižší korozní 

rychlost a s velkou pravděpodobností i nejvyšší odolnost proti MKK. Vzorek oceli 347 HFG 

v tomto stavu vykazuje přírůstek hmotnosti, což lze přisoudit pravděpodobně chybě při práci s 

analytickými vahami nebo nedostatečnému očištění vzorku. Korozní rychlost vzorků 

ovlivněných režimem 700°C/1h/vzduch  je nižší, největší náchylnost k MKK vlivem 

zcitlivění hranic zrn se projevila u vzorku oceli SUPER 304H. Ocel 347HFG stabilizovaná Ti 

a Nb se ukázala jako nejodolnější. Vzorky u nichž byl simulován ohřev svařováním a 

následně vystavené expozici 700°C/1h/vzduch mají největší relativní úbytky hmotnosti v 

případě oceli X6CrNiMo 17-13-2 a 347 HFG . Není tomu tak v případě oceli SUPER 304H, 

která byla po této expozici vůči MKK odolnější, a to i vzhledem k dodanému stavu. 
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5.5 Měření tvrdosti 

Na vzorcích, které byly podrobeny metalografickému hodnocení, byla následně 

změřena tvrdost podle Vickerse. Na každém studovaném vzorku bylo náhodně provedeno pět 

vpichů a to ve vzdálenosti 2 mm od vnitřního povrchu při použitém zatížení 10 N. Následně 

byl z těchto 5 hodnot vypočten aritmetický průměr. Získané hodnoty jsou shrnuty v tab 5.7. 

Tab 5.7 Naměřené hodnoty tvrdosti vzorků. 

 

Vlivem tepelné expozice se tvrdost oceli X6CrNiMo 17-13-2 snižuje minimálně 

(o 5%). Ocel SUPER 304H, která má ze všech testovaných v dodaném stavu nejvyšší tvrdost 

ji po teplotní expozici významně ztrácí, pokles tvrdosti v tomto případě činil 19%. Vzorek 

oceli 347HFG má tvrdost nižší 14% vzhledem k výchozímu stavu. 

 

  

 X6CrNiMo 17-13-2 SUPER 304H 347 HFG 

stav DS 1200 DS 1200 DS 1200 

HV 0.1 177 169 240 196 227 192 



39 
 

6 Závěr 

Literární rešerší byl potvrzen vliv stavu povrchu austenických ocelí, s obsahem 

chromu 18%, na odolnost vůči oxidaci v parní fázi. 

V rámci experimentální části byly sady vzorků tří austenitických ocelí hodnoceny ve 

výchozím stavu a po tepelné expozici simulující svařování a expozici, při níž dochází ke 

zcitlivění austenitických ocelí.  Vlivem ohřevu došlu u oceli X6CrNiMo 17-13-2 k mírnému 

zvetšení zrna u povrchu i v matrici. U oceli SUPER 304H došlo ke vzniku žíhacích dvojčat u 

povrchu a zrno v matrici mírně zhrublo. Ohřev u oceli 347HFG nevyvolal žádné změny 

velikosti zrna. 

Byl ověřován vliv tepelného ovlivnění oceli na morfologii povrchu a vzniklých oxidů. 

Vyhodnocovaný povrch byl očištěn, přesto na ocelích X6CrNiMo 17-13-2 a 347HFG byly 

viditelné zbytky vysokoteplotního oxidu, lze se tak domnívat, že původní tloušťka byla na 

těchto ocelích větší než na oceli SUPER304H, kde zůstalo oxidů velmi málo. Změna 

morfologie ani velikost objektů na povrchu nebyla ohřevem, modelujícím ohřev během 

svařování, vyvolána. 

Tepelné ovlivnění se nevýrazně projevilo i na citlivosti hranic zrn hodnocených ocelí a 

odolnosti proti mezikrystalové korozi. (hodnocením hmotnostních úbytků).  Korozní rychlost 

všech vzorků byla po tepelném ovlivnění vyšší než na vzorcích ve výchozím stavu. Největší 

zvýšení korozní rychlosti bylo zjištěno u oceli SUPER 304H. Ocel 347HFG stabilizovaná Ti a 

Nb se ukázala jako nejodolnější, což prokazuje vliv vyvázání uhlíku v karbidech těchto prvků. 

Změnám vlastnosti i povrchu, žáropevných ocelí (Cr18) s upraveným povrchem (SP) 

či zjemněným zrnem (FG), by měla být věnována pozornost s ohledem na možnou změnu 

odolnosti vůči oxidaci v parní fázi v tepelně ovlivněné oblasti svarového spoje. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek. 

Název Značka Jednotka 

hmotnost m g 

rychlost úbytku hmotnosti ∆m g· m2·h-1 

relativní rychlost úbytku 
hmotnosti 

∆mR h-1 

plošný obsah S m2 

objem V m3 

hustota ρ g·cm3 

čas τ hod 
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