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ABSTRAKT 

Diplomová práce se soustředí na oblast formování a odstraňování oxidických vrstev z povrchu 

kovových materiálů, především pak na rychlořezné oceli. Teoretická část je zaměřena na 

mechanizmus vzniku oxidických vrstev, na jejich složení a způsob, jakým tyto vrstvy ovlivňují 

základní materiál. Dále pak na principy odstranění těchto vrstev různými metodami, od těch 

nejšetrnějších (moření v hydridech) až po metody více agresivní (moření v kyselinách), kdy 

dochází k úbytku základního materiálu. Další část teoretické práce je věnována základní 

charakteristice rychlořezných ocelí. V experimentální části je hodnocena struktura a složení 

oxidických vrstev u rychlořezných ocelí typu AISI M2, AISI M42 a WKE 45 a změna jejich 

charakteru, která se odvíjí od jednotlivých fází procesu moření. K pozorování těchto vrstev byla 

použita energiově disperzní rtg mikroanalýza. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Moření ocelí; oxidické vrstvy; oxidace; oxidy železa; rtg difrakční analýza; rychlořezné oceli 

(HSS) 

 

ABSTRACT 

Diploma thesis is focused on the formation and removing of the oxide layer from the metal 

material‘s surface, primarily High speed steels. Theoretical part aims at mechanism of creation 

of the oxide layer, at their composition and at the way they affect basic material. Furthermore, 

at principles how to remove them in different ways from the gentlest one (melts pickling) to 

more aggressive methods (acid pickling), which lead to the loss of the basic material. Another 

part of the theoretical work concentrates on the basic characterization of High speed steel. The 

evaluation of the structure and composition of the oxide layer at High speed steel, type AISI 

M2, AISI M42 and WKE 45, and the change of their character depending at the stage of the 

pickling process take a place in the experimental section. Energy dispersive X-ray 

microanalysis has been used for this observation. 

 

KEY WORDS: 

Steel pickling; oxidation layer; oxidation; iron oxides; X-ray microanalysis; high speed steel 

(HSS) 
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1. Úvod 

Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením struktury a složení okujových 

vrstev u rychlořezných ocelí a volně navazuje na mou bakalářskou práci zaměřenou na vliv 

tepelného zpracování na tvorbu okujové vrstvy, proto se mnohé informace týkající se 

mechanizmu a kinetiky okujových vrstev překrývají. 

Okujová vrstva je tenká oxidická vrstva na povrchu materiálu, která vzniká především 

za vyšších teplot při tepelném zpracování. Její tvorba závisí na obsahu legujících prvků a také 

na stavu povrchu a druhu atmosféry, ve které je daná ocel tepelně zpracovávána. Podmínkou 

pro vznik okují je přítomnost kyslíku v atmosféře. 

Rychlořezné oceli HSS jsou oceli legované prvky jako: wolfram, molybden, chrom, 

vanad, kobalt. Po tepelném zpracování dosahují vysoké tvrdosti při vysokých řezných 

rychlostech i při práci za vysokých teplot.  

Nejkomplexnější knihou zaměřenou obecně na princip vzniku okujové vrstvy a její 

odstraňování je Moření oceli od J. Šturce a kolektivu, z anglické literatury pak Physical 

metallurgy and advanced materials od R. E. Smallmana a A. H. W. Ngana. 

Diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s firmou Bochemie a.s., která dodala 

materiál a provedla moření vzorků v tavenině a kyselině. 
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2. Cíle práce 

Cílem diplomové práce je provedení literární rešerše na téma vznik a složení oxidických 

vrstev a jejich odstraňování z povrchu kovů. Práce je soustředěna na vznik oxidických vrstev 

na kovových materiálech, na jejich složení, na mechanizmus a podmínky vzniku, v neposlední 

řadě na způsoby odstranění této vrstvy. 

V experimentální části je hlavní pozornost věnována hodnocení složení a struktury 

oxidických vrstev u rychlořezných ocelí typu AISI M2, AISI M42 a WKE 45. Na řádkovacím 

elektronovém mikroskopu jsou pozorovány změny charakteru vrstvy v různých částech procesu 

moření, případně také změny v základním materiálu, jeho váhové úbytky a strukturní porušení.  
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3. Literární rozbor problematiky 

3.1. Oxidace a vznik okují na ocelovém povrchu 

Obecně se oxidací rozumí reakce kovu Me nebo slitiny kovu s oxidačním plynem. 

Oxidačním činidlem může být kyslík samotný např. ve vzduchu nebo jiné směsi obsahující 

kyslík jako CO2, vodní páry, oxidy síry atd. Může se také jednat o látky, které kyslík vůbec 

neobsahují např. sirné páry. Schéma oxidace můžeme vidět na obr. 3.1. Obecná rovnice pro 

oxidaci je: 

 

𝑀 → 𝑀𝑍+ + 𝑧𝑒−[1]. rov. 3.1 

 

 

Obr. 3.1 Schématická ukázka oxidační rekce [1] 

 

Vznik okují a rzi je důsledkem koroze kovu. Ocel, která byla žíhána na vzduchu nebo 

mechanicky zpracovávána za vyšší teploty, se povléká šedou nebo šedohnědou vrstvou okují. 

Tyto okuje vznikly chemickým sloučením železa, popřípadě jiných prvků obsažených v oceli, 

s kyslíkem přítomným ve vzduchu nebo v atmosféře žíhací pece. Odhaduje se, že při žíhání 

oceli se mění jedno až pět procent materiálu v okuje. Přítomnost kyslíku je pro vznik okují vždy 

nutná. V plynném prostředí obklopujícím žíhanou ocel má hlavní vliv na rychlost růstu okují 

množství přítomného kyslíku [2]. 

Mnoho látek se chemicky váže s kyslíkem za vzniku tepla a světla, jedná se o hoření. U 

kovů nastává takováto prudká změna pouze výjimečně a to u ocelového drátu hořícího v čistém 

kyslíku. Kyslík působí na kovy mnohem pomaleji, i tak dochází k exotermické reakci, kterou 

však nemůžeme pozorovat kvůli pomalosti pochodu. Výjimku tvoří pouze Al, který byl předtím 

ponořen do roztoku sublimátu a je u něj hmatem znatelné uvolnění tepla. U vzácných kovů 

(zlato, stříbro, platinové kovy) nedochází za normálních podmínek ke slučování s kyslíkem [2]. 
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Intenzita, s jakou se kovy slučují s kyslíkem, záleží především na velikosti jejich 

povrchu. Při menším povrchu vzorku může dojít k reakci s kyslíkem již při pokojové teplotě. 

Jako příklad vlivu velikosti vzorku na reakci s kyslíkem můžeme uvést hoření drobných úlomků 

oceli v podobě jisker při broušení. Teplo, které vznikne při oxidaci povrchu těchto malých 

úlomků, stačí k jejich vzplanutí. 

3.1.1. Rozpustnost kyslíku v železe 

Ačkoliv je rozpustnost kyslíku v železe velmi malá, za přítomnosti určitých legujících 

prvků může dojít k vnitřní oxidaci slitiny, která může negativně ovlivnit vlastnosti materiálu. 

Legující prvky mají větší afinitu ke kyslíku než železo. Atomy kyslíku zaujímají intersticiální 

polohy v Fe mřížce a jejich difuzivita je podobná jako u jiných rozpuštěných látek jako je uhlík 

a dusík, ty však mají vyšší rozpustnost. K difúzi kyslíku dochází přednostně na hranicích zrn.  

Rozpustnost kyslíku v železe α závisí jak na jeho čistotě, tak na krystalové struktuře. 

Čím vyšší je čistota, tím nižší je rozpustnost. Snižuje se také, pokud snížíme hustotu defektů 

žíháním [1]. 

3.1.2. Termodynamické podmínky vzniku okují 

Podle J. Šturce a kol. [3] jsou téměř všechny kovy nestálé v atmosféře vzduchu již při 

okolní teplotě. Prvotní příčinou koroze kovů a tudíž i vzniku okují je jejich termodynamická 

nestálost. V podstatě dochází k samovolnému přechodu kovu do stálejšího oxidického stavu 

podle rovnice: 

kov + oxidující složka prostředíprodukt reakce při současné změně volné energie systému. 

Termodynamickou stálost produktu chemické koroze kovu charakterizuje změna 

Gibbsovy energie G  příslušných reakcí (např. oxidace kyslíkem):  

 

pKRTG ln , rov. 3.2 

 

kde 
pK  je teplotně závislá rovnovážná konstanta, T je termodynamická teplota (K), R je 

molární plynová konstanta (8,314 
11   KmolJ ). Čím zápornější je Gibbsova energie G , 

tím větší je reakční schopnost kovu a tím vyšší je termodynamická stálost produktu koroze 

kovu. 

Mírou afinity prvku ke kyslíku je hodnota disociačního napětí oxidu. S její rostoucí 

hodnotou klesá afinita prvku ke kyslíku, a tím i stálost oxidu [3]. 



7 

 

3.1.3. Přenos iontů 

Je známo mnoho studií týkajících se přenosu iontů v oxidu železnatém. Je patrné, že 

nejrychleji difundují kationty Fe2+. Difuzivita je ovlivňována především teplotou, tento jev 

vystihuje Arrheniova rovnice (obrázek č. 3.2a) [1]: 

 

DFe = D0
Fe exp (-Q/RT) rov. 3.3 

 

kde D0
Fe je frekvenční faktor, Q je aktivační energie rovna přibližně 125 kJ/mol, tato energie 

se mění podle odchylky od stechiometrie (obrázek č. 3.2b). 

 

Obr. 3.2 a) Vliv teploty na samodifúzi FeO 

b) Různé aktivační energie podle odchylky od stechiometrie [1] 

 

Vlastnosti přenosu iontů jsou definovány také dalšími dvěma parametry, a to sice 

elektrickou vodivostí σFe a transportním číslem tFe. Tabulka 3.1 ukazuje hodnoty transportního 

čísla pro jednotlivé parametry mřížky u FeO. Tyto hodnoty jsou vždy nízké, což poukazuje na 

fakt, že FeO je elektrický vodič. Elektrická vodivost probíhá díky elektronovým dírám, oxid je 

polovodič typu p, v souladu s modelem iontového defektu. Vznik každé vakance je doprovázen 

vznikem dvou elektronových děr, aby došlo k zachování elektrické neutrality krystalu. Tyto 

díry se nachází v iontu Fe2+, který se proto stává trojmocným: 
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Fe2++h0 →Fe3+, rov. 3.4 

 

kde h je elektronová díra a 0 je její imaginární pozitivní náboj [1]. 

Parametry DFe, σFe a tFe jsou závislé jeden na druhém podle Nernst-Einsteinovy 

rovnice [1]: 

𝐷𝐹𝑒 =
𝜎𝐹𝑒𝑡𝐹𝑒

𝑛𝑧2𝑒2    rov. 3.5 

 

Tabulka 3.1 Hodnoty transportního čísla tFe v FeO [1] 

T(°C) tFe 

1020 2,810-4 

980 1,810-4 

880 7,210-5 

765 2,110-5 

720 1,510-5 

 

3.1.4. Mechanizmus vzniku okují 

Prvním stádiem vzájemného působení kovu a korozního prostředí je adsorpce reagující 

složky prostředí ( 2O , OH2 , 2CO , 2SO a 2Cl ) povrchem kovu. Většinou jde o chemisorpci 

atomů kyslíku na povrch kovu podle schématu (obr. 3.3a,b) [3]: 

 

)()( 2 gOsMe   = .)()( 2 adsOsMe .  rov. 3.6 

 

Ve druhém stádiu má plyn značně vyšší tlak než v okolí a tím je i jeho působení na kov 

větší. Dochází ke slučování kyslíku s atomy železa na povrchu kovu. Tím vzniká první velmi 

tenká vrstva, značně pórovitá a nepravidelná. Přes póry v této tenké vrstvě prochází kyslík dále 

k povrchu kovu a vrstva nabývá na tloušťce. Po vytvoření souvislého povlaku dojde u některých 

kovů k zastavení oxidace a tato vrstva slouží částečně jako ochrana proti další oxidaci [2]. 

Většinou však oxidace pokračuje, protože vrstva oxidů propouští cizí atomy. K tomu, 

aby reakce mohla pokračovat, musí jeden nebo oba reaktanty proniknout do okuje, tj. buď kov 

musí projít přes oxidickou vrstvu až na rozhraní oxid-plyn a reagovat tam, nebo musí kyslík 

projít na rozhraní oxid-kov a reagovat zde [4]. Adsorbované molekuly kyslíku se rozpadají na 

atomy a ty difundují vrstvou k povrchu kovu. Zároveň však dochází k přechodu železa v tuhý 

roztok a k jeho pohybu směrem k povrchu oxidické vrstvy (obr. 3.3). Na této cestě vrstvou, 

případně až na povrchu vrstvy, se slučuje s kyslíkem a vrstva se zvětšuje. Měřením bylo 
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zjištěno, že rychlost difúze železa je vyšší než u kyslíku a proto dochází k nárůstu oxidické 

vrstvy především směrem ven z kovu [2]. 

 

   

Obr. 3.3 Difúzní proces vedoucí k oxidaci a) rozhraní oxid/vzduch b) rozhraní kov/oxid [11] 

 

3.1.5. Kinetika chemické koroze kovů 

Na ideálně čistém povrchu kovu probíhá proces vzniku oxidické vrstvy velkou rychlostí. 

Z hlediska kinetiky reakce je tvorba okují pochodem probíhajícím na rozhraní tuhé a plynné 

fáze. Proto o kinetice pochodu rozhoduje i rychlost přívodu plynné složky a odstraňování 

plynných zplodin reakce. Rychlost chemické koroze se určuje kvantitativně změnou některé 

pozorované veličiny za určitou dobu. Takovou veličinou může být hloubka proniknutí 

korozního porušení kovu, tloušťka vrstvy produktu koroze na povrch kovu, změna hmotnosti 

kovu nebo objemu plynu reagujícího s kovem, poměr k jednotce povrchu kovu, změna 

mechanických vlastností, elektrického odporu atd. 

Vrstvy, které nejsou souvislé, nejsou ochranné, protože plyn může volně pronikat 

k povrchu kovu, adsorbovat na něm a vstoupit s kovem do chemické reakce. Rychlost reakce 

nezávisí na tloušťce vzniklé vrstvy. Tloušťku vrstvy můžeme vyjádřit přímkovým zákonem 

růstu vrstvy produktu koroze v závislosti na čase: 

 

tkh 1 , rov. 3.7 

kde h je tloušťka oxidické vrstvy, 1k  je konstanta a t je čas. 

Přímkový zákon růstu oxidové vrstvy se uplatňuje zejména při vysokoteplotním ohřevu 

a oxidaci na vzduchu. 
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Růst tenkých vrstev oxidů na kovech při nízkých teplotách a v počátečních stádiích 

oxidace kovu při vysokých teplotách se řídí častěji logaritmickým zákonem růstu vrstvy. 

 

)log(2 batkh  ,  rov. 3.8 

kde h je tloušťka oxidické vrstvy, 2k , a, b jsou konstanty a t je čas. 

Při tvorbě tlustých vrstev při vysokoteplotní oxidaci kovu se přemisťování reagentu 

uskutečňuje ponejvíce difúzí. K růstu oxidické vrstvy dochází potom převážně podle 

parabolického zákona růstu vrstvy. 

 

tkh  3

2 , rov. 3.9 

kde h je tloušťka oxidické vrstvy, 3k  je konstanta a t je čas.  

Vrstva oxidů přitom roste díky difúzi kyslíku kovem a zóna růstu vrstvy je takto uvnitř 

rostoucí vrstvy. 

Na rychlost pochodu chemické koroze má výrazný vliv teplota, protože s jejím 

zvyšováním probíhá oxidace rychleji bez zřetele na snížení termodynamické stability systému. 

Vliv teploty na rychlost oxidace se vyjadřuje teplotní konstantou rychlosti chemické reakce k, 

kterou vyjadřuje Arrheniova rovnice, nebo koeficientem difúze. 

 










RT

E
Ak Aexp   rov. 3.10 

 

kde EA je Arrheniova aktivační energie (Jmol-1), 

 A je frekvenční faktor, 

 T je teplota (K) a R molární plynová konstanta (JK-1mol-1). 

 

Použití této závislosti je značně ztíženo nebo i vyloučeno, jestliže se změnou teploty se mění 

i kinetický zákon oxidace kovu [3]. 

Vznik oxidů různých prvků v závislosti na teplotě je zobrazen na obr. 3.4. 
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Obr. 3.4 Změna volné entalpie reakcí vzniku oxidů různých prvků v závislosti na teplotě [3] 

3.1.6. Epitaxe a nukleace 

Orientace zrn železa na povrchu kovu ovlivňuje stupeň počáteční oxidace. Nejvyššího 

růstu dosahují plochy {111} a minimálního {110}. Počáteční růst je tedy anizotropní. 

Dalším důležitým faktorem je epitaxiální povaha počátečního formování oxidu, 

převážně FeO na železe. Pro {001} platí tyto orientace: 

 

(001)FeO//(001)Fe 

[010]FeO//[110]Fe 

 

Tyto vztahy jsou viditelné na obr. 3.5 a). Epitaxe indukuje preferenční směry růstu, převážně 

při oxidaci za vysokých teplot a nízkého parciálního tlaku kyslíku, při tloušťce od 1 do 

10 mikronů. To jednoduše vede k anizotropnímu růstu u sloupcovité krystalové struktury (obr. 

3.5 b). 

Magnetit Fe3O4, který vzniká oxidací FeO je s ním rovnoběžný[1]. 
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Obr. 3.5 a) Epitaxiální růst FeO na rovině (001) α Fe 

b) Anizotropie sloupcovitého růstu u FeO formovaná na dvou Fe zrnech s rozdílnou 

orientací 

3.1.7. Přilnavost a mechanické vlastnosti okujových vrstev 

Mezi základní vlastnosti všech oxidických vrstev, včetně těch obsahujících železo, patří 

stupeň jejich přilnavosti ke kovům. Přilnavost ovlivňuje ochranné vlastnosti vrstvy a také 

obtížnost jejího odstranění. Během metalografických zkoušek u vzorků zoxidovaných při 

vysoké teplotě, zvláště na vyleštěném povrchu, se po ochlazení ve vodě, zvýší koeficient 

roztažnosti rozdílných fází, zvýší se napětí a dojde k praskání a delaminaci vrstvy. Toto může 

být doprovázeno zvukovým efektem. Tento jev závisí na mnoha rozličných parametrech, jako 

je teplota a stupeň ochlazení, a je důležitý pro mechanické odkujování a chemické moření oceli. 

Béranger a kol. [1], kteří zjišťovali velikost potřebné tahové síly k odstranění vrstvy 

z povrchu kovu, došli k závěru, že k úplnému odstranění dojde pouze ve výjimečných 

případech. Nicméně bylo zjištěno, že stupeň přilnavosti klesá se zvětšující se tloušťkou vrstvy, 

ze 100 na 16 kg/cm2 při růstu tloušťky z 90 na 325 μm.  

Při posuzování přilnavosti okujových vrstev musíme přihlédnout také k mechanickým 

vlastnostem jednotlivých oxidů kovů. Důležitým faktorem je tvrdost a creepová odolnost FeO. 

Na obr. 3.6 lze vidět graf vlivu teploty na tvrdost železa a FeO. Za pokojové teploty je FeO 

mnohem tvrdší než železo, ale se stoupající teplotou měkne FeO rychleji než železo a kolem 

900°C je tvrdost srovnatelná. Oproti tomu magnetit zůstává tvrdší než FeO a Fe po celou dobu. 

Kujnost jak FeO, tak i Fe3O4 se zvyšuje se stoupající teplotou [1]. 
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Obr. 3.6 Graf vlivu teploty na tvrdost Fe a FeO [1] 

3.2. Složení okujové vrstvy 

Vrstva okují, jež vzniká při zahřívání oceli na teploty nutné k jejímu tepelnému 

zpracování, není nikdy chemicky stejnorodá. Má vždy dvě nebo tři fáze, které se liší složením 

a vlastnostmi. Jednotlivé fáze jsou od sebe odděleny poměrně ostrým rozhraním. Jsou 

rozloženy tak, že čím blíže jsou vlastnímu kovu, tím chudší jsou na kyslík a bohatší na železo 

(obr. 3.4). Toto složení odpovídá difúzi železa a kyslíku v okujové vrstvě [2]. 

Železo tvoří s kyslíkem tři stabilní oxidy, a to wüstit FeO, magnetit Fe3O4 a hematit 

Fe2O3, jak ukazuje fázový diagram železo-kyslík na obr. 3.9. Wüstit je termodynamicky stálý 

jen při teplotách nad 567°C. Při ochlazování se rozpadá na kovové železo a magnetit podle 

rovnice: 

 

434 OFeFeFeO  . rov. 3.11 

Magnetit )( 43OFe  je nestabilní oxid. Je stálý jen při nízkých teplotách, i když se s ním 

setkáváme v celém rozsahu teplot používaných při zpracování ocelí. 
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Železo se při teplotách nad 247°C za normálního tlaku vzduchu nebo kyslíku často 

oxiduje podle parabolického zákona růstu oxidické vrstvy, která se potom skládá z OFex , 

43OFe  a 
32OFe . 

Další rovnice rozpadu oxidů: 

243 2/32/1 OFeOFe   rov. 3.12 

222 OFeFeO   

243 62 OFeOOFe   

24332 46 OOFeOFe   

Hematit tvoří 1 %, magnetit 4 % a wüstit 95 % z celkové tloušťky oxidové vrstvy. 

Celkový růst vrstvy oxidů (obr. 3.8 a 3.10) je ovlivňován především růstem wüstitu, 

který roste převážně difúzí kationtů. Do teploty 570°C se oxidická vrstva skládá pouze 

z magnetitu. Difúze magnetitem probíhá poměrně pomalu, a proto je magnetit v tomto stavu 

dobrou ochrannou vrstvou na povrchu oceli. Až při zahřátí nad tuto teplotu dojde k tvorbě 

ostatních oxidů [3]. 

Přibližné procentuální složení okují, vzniklých při různých teplotách udává tabulka 3.2. 

 

Tabulka 3.2 Procentuální složení okují, vzniklých při různých teplotách [2] 

Teplota vzniku okují 
Wüstit 

FeO 

Magnetit 

43OFe  

Hematit 

32OFe  

pod 575 °C - 80-95 % 5-20 % 

575-1000 °C 70-90 % 10-30 % max. 3% 

nad 1000 °C 70-95 % 5-30 % - 
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Obr. 3.7 Struktura okujové vrstvy vytvořené na železe [6] 

 

 

Obr. 3.8 Fáze růstu okujové vrstvy [2] 
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Obr. 3.9 Část fázového diagramu železo kyslík [7]  

 

 

Obr. 3.10 Závislost růstu okujové vrstvy na čase při různých teplotách [7] 
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3.2.1. Oxidy železa 

3.2.1.1. Wüstit (FeO – oxid železnatý) 

Wüstit má kubickou plošně centrovanou krystalovou strukturu typu NaCl, složenou ze 

dvou prolínajících se submřížek. Některé Fe polohy v mřížce nejsou zaplněny kvůli deficitu 

železa ve struktuře (Fe/O<1). Složení je dáno vzorcem Fe1-XO, kde x je odchylka od 

stechiometrie. Tato odchylka se odvíjí od teploty a její maximální hodnota je 0,125. Parametr 

mřížky u FeO klesá lineárně s rostoucím obsahem kyslíku, tj. s rostoucí odchylkou od 

stechiometrie [1]. 

Wüstit je šedá až černá tuhá látka tající při 1370°C. Je-li oddělen (není-li ve styku 

s železem), přechází zahříváním na vzduchu snadno na oxid železitý Fe2O3 (hematit). Někdy je 

dokonce samozápalný. Za teplot nižších než 575°C není stálý; zvolna přechází na železo a oxid 

železnato-železitý Fe3O4 (magnetit). Z tohoto důvodu oxidické vrstvy vzniklé za nižších teplot 

než je uvedená mez 575°C, neobsahují vůbec složku oxidu železnatého. I když okuje vznikly 

za vyšší teploty, mají snahu štěpit oxid železnatý na železo a na složený oxid. Tento rozklad 

bývá velmi pomalý. Přesto mu však část oxidu železnatého v okujích, zvláště za určitých 

teplotních podmínek, podléhá. Pro moření je podstatné, že oxid železnatý se rozpouští 

v kyselinách snáze než ostatní oxidy železa. Proto okujové vrstvy obsahující značný podíl oxidu 

železnatého, se obvykle snadno odstraňují, kdežto vrstvy bez této složky se odstraňují mnohem 

obtížněji, i když jsou často mnohem tenčí [2]. 

3.2.1.2. Magnetit (Fe3O4 – oxid železnato-železitý) 

Magnetit má strukturu spinelového typu, ve které se souběžně vyskytují jak dvojmocné 

tak trojmocné kationty odpovídající, na rozdíl od jiných spinelů, jednomu prvku, a to Fe2+ a 

Fe3+. Tento oxid může mít drobnou odchylku od stechiometrie, vycházející z přítomnosti Fe 

vakancí (při teplotách vyšších než 1000°C) [1].  

Jeho význačnou vlastností je magnetizmus a elektrická vodivost. Z oxidů železa je 

nejstálejší a nemění se ani ve značném rozmezí teplot. V kyselinách se rozpouští podstatně hůře 

než oxid železnatý [2]. 

3.2.1.3. Hematit (Fe2O3 – oxid železitý) 

Hematit se vyskytuje ve dvou krystalografických formách. Stabilní struktura odpovídá 

romboedrické α fázi. Kubická γ struktura je pouze metastabilní, nicméně k jejímu vzniku 

dochází při teplotách mezi 200 – 400°C. Při vysokoteplotní oxidaci se vyskytuje pouze 

α fáze [1]. 
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 Hematit je z oxidů železa nejbohatší na kyslík. V přírodě se vyskytuje v podobě 

minerálu hematitu (krevelu). Používá se jako minerální barva a jako leštící prostředek. Za 

vysokých teplot je nestálý. Při zahřívání nad 1200°C ztrácí část kyslíku a mění se na oxid 

železnato-železitý. Proto není obsažen ve vrstvách okují vzniklých při teplotě vyšší než 1200°C. 

V kyselinách se rozpouští nejhůře ze všech oxidů [2]. 

3.2.2. Ostatní oxidy 

Pochodů, při nichž vznikají okuje, se účastní i ostatní prvky obsažené v oceli, především 

takzvané legující přísady. Nejjednodušší poměry jsou u prvků, jež mají podobné chemické 

vlastnosti, jako má železo. Typickým případem je mangan. Rychlost jeho pronikání vrstvou 

okují je přibližně stejná jako u železa. Rychlost jeho oxidace je taktéž stejná jako u železa a 

oxidy manganu jsou v okujové vrstvě obsaženy rovnoměrně v množství odpovídajícímu 

procentu manganu v příslušném materiálu. 

U jiných legujících prvků je difúze pomalejší než u železa, což vede v usazování těchto 

prvků v nejspodnější vrstvě povlaku. Jsou-li tyto kovy ušlechtilejší (nikl, měď), železo odnímá 

jejich kysličníkům kyslík a tyto prvky se v oxidické vrstvě vyskytují jako čisté kovy. Ostatní 

prvky (chrom, křemík, mangan) jsou v oxidech obsaženy jako oxidy. 

Pokud je ocel silně legovaná např. chromem, obohatí se jeho spodní vrstva tímto kovem 

natolik, že jeho oxid tvoří podstatnou složku na rozhraní ocel-okuje. Další atomy železa pak 

nemohou tímto rozhraním pronikat, čímž je odůvodněna odolnost silně legovaných ocelí v žáru 

[2].  

3.2.2.1. Oxidy hliníku 

Podle Kučery a Hajduga [7] se přidáním Al do železa výrazně sníží míra oxidace, ale 

Al přidaný v množství větším než 8 % se vyloučí na povrchu. Železo je chráněno vytvářením 

vrstvy bohaté na hliník na rozhraní kov/okuje, ačkoliv je povaha této vrstvy proměnlivá a záleží 

na obsahu Al v kovu, teplotě a oxidační atmosféře. 

Obecně vytváří Fe-Al slitiny okujové vrstvy skládající se z vnější vrstvy bohaté na 

železo a vnitřní bohaté na hliník. Při velmi nízkém obsahu Al vzniká v oxidické vrstvě FeO, při 

obsahu vyšším než 4 % Al není oxid FeO ve vrstvě přítomen. Ke kompletnímu potlačení vnitřní 

oxidace je zapotřebí obsah Al vyšší než 5 %. 

Při nízkých teplotách, do 500 °C na vzduchu, mají slitiny s nízkým obsahem hliníku (do 

0,5 %) vyšší tendenci k oxidaci než železo. Při vyšších teplotách je schopnost oxidace do značné 

míry redukována, pravděpodobně kvůli zvýšení míry difúze Al při vyšších teplotách a tudíž i 

vyšší tvorbě vrstvy bohaté na hliník. 
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Jestliže je teplota pod 900°C skládá se vrstva bohatá na Al buď z oxidu spinelového 

typu, nebo z  Al2O3 obsahujícího železo. U teplot vyšších než 1000 °C je možno najít pouze 

Al2O3. 

Ochranu proti oxidaci lze uměle zvýšit procesy při vysokých teplotách, které pomáhají 

tvorbě vrstvy bohaté na hliník. Tohoto jevu se dá dosáhnout také vhodným hliníkovým nátěrem. 

3.2.2.2. Oxidy chromu 

Ochrana před vznikem okují chromem je zapříčiněna vznikem 
32OCr  nebo oxidů 

spinelového typu jako například 42OFeCr  na rozhraní kov/okuje. Pro výrazný pokles míry 

oxidace při nízké teplotě je potřeba alespoň 3 % Cr. 

Tvorba 
32OCr  vede ke snížení tvorby FeO stejně jako u hliníku, díky zvyšování 

množství 
3Cr ve vrstvě FeO. Ochrana může být zajištěna pouze souvislou vrstvou 

32OCr .  

Slitiny s nižším obsahem Cr vytváří FeO oxid, ale ten není čistý a později reaguje 

s 
32OCr  za vzniku spinelu 42OFeCr . 

32OCr  a 42OFeCr  vznikají současně. Spinel chrání proti 

oxidaci při vysokých teplotách méně než čistý 
32OCr , ale jsou stejně efektivní při 700 °C [7]. 

3.2.2.3. Oxidy křemíku 

Křemík má největší vliv na rychlost oxidace železa. Ochrana povrchu kovu je možná 

díky přednostnímu vzniku 2SiO  na rozhraní kov/okuje. Slitiny s nižším obsahem Si podléhají 

vnitřní oxidaci. Komplexní okujová vrstva umožňuje průchod oxidů přes vnitřní oxidační zóny. 

Vnitřní okujová vrstva bohatá na 2SiO  se tvoří u slitin s obsahem Si 2-3% nebo vyšším. 

Díky tomu se snižuje schopnost oxidace, zapříčiněná menší možností difúze Si přes oxidickou 

vrstvu a zabránění průchodu 
2Fe přes vrstvu 2SiO . 

Ve slitinách s nižším obsahem Si může 2SiO  reagovat s FeO za vzniku spinelu 42SiOFe  

avšak přednostním mechanizmem je vznik 2SiO , který má lepší ochranné vlastnosti [7]. 

3.2.2.4. Oxidy molybdenu 

Při teplotě pod 600°C dochází k vytvoření kompaktní vrstvy oxidů, která povrch chrání 

před další oxidací. Při teplotě 600°C se začíná oxidický film odpařovat. Při 795°C se oxidy taví. 

Nad teplotou 800°C probíhá oxidace bez znatelné tvorby oxidické vrstvy. Při přesáhnutí určité 

přechodové teploty jsou primární chemické reakce pozastaveny difúzí kyslíku přes ochrannou 

vrstvu na rozhraní plyn-okuje, kde kyslík reaguje podle rovnice 3.13. Tato tranzitní teplota 

závisí na tlaku, velikosti vzorku, toku plynu a reakčním systému.  
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Podle E. A. Gulbransena a kol. mohou na povrchu oceli během oxidace existovat oxidy 

typu MoO2 a také MoO2,75. Oxidy Molybdenu neoxidují přímo na kovovém povrchu. Na 

počátku se vytvoří pouze tenká vrstva MoO2 nebo MoO2,75 oxidů, která umožňuje další oxidaci. 

Existují dva mechanismy vzniku oxidů: 

1. Atomy Mo difundují přes oxidickou vrstvu MoO2 k povrchu, kde vznikne díky 

reakci s kyslíkem (MoO3)3. 

𝑀𝑜(𝑠) + 3/2𝑂2 ↔ 1/3(𝑀𝑜𝑂3)3(𝑔) rov. 3.13 

2. Některé molekuly kyslíku naopak difundují oxidickou vrstvou a tvoří MoO2 na 

rozhraní okuje-kov. Zbývající molekuly kyslíku reagují s MoO2 a vytváří oxid MoO3, který se 

odpařuje. 

𝑀𝑜(𝑠) + 𝑂2 ↔ 𝑀𝑜𝑂2(𝑔) rov. 3.14 

𝑀𝑜𝑂3(𝑠, 𝑙) ↔ 𝑀𝑜𝑂2(𝑔) + 1/2𝑂2[8] rov. 3.15 

3.2.2.5. Oxidy wolframu 

Wolfram se nejčastěji vyskytuje ve formě oxidu wolframového WO3 (tungsten oxid), 

obvykle jako α–WO3. Vrstva oxidu wolframu obsahuje velké póry a oxidy vytváří shluky. Tyto 

shluky jsou tvořeny ne více než 6 až 8 WO6-oktaedry, které jsou propojeny v rozích nebo 

hranách. Pro dosažení celistvé struktury (k vytvoření vrstvy) musí být spojeny buď vazbou W-

O-W nebo vodními můstky. Dutiny vytvořené ve vrstvě jsou výsledkem náhodného uspořádání 

klastrů a dávají vrstvě otevřenou strukturu, která je obvykle vyplněna molekulami vody 

přijatými ze vzduchu. Přítomnost molekul vody je nutná ke stabilizaci mikrokrystalické 

struktury filmu α–WO3 se strukturou s otevřenými póry. Iontová vodivost α-WO3 filmu je 

zajištěna přenosem fotonů přes kanály nebo přes vodní můstky v pórech. 

Binární W-O sytém je poměrně složitý s velkým množstvím fází. Nejstabilnější fází je WO3, 

která má za pokojové teploty monoklinickou strukturu, ale za vyšších teplot se struktura mění 

na ortorombickou nebo tetragonální fázi. 

Klastry oxidu wolframu můžou mít různou strukturu. Obvykle je můžeme rozdělit do 

tří skupin: 

1. Struktura podobná Perovskitu  - WO3, MoO3, SrTiO3, 

2. Rutile struktura - TiO2, MnO2, VO2, RuO2, IrO2, RhO2, 

3. Vrstvená struktura a struktura v blocích - vytváří se nepravidelné shluky, např. V2O5, 

Nb2O5 [9]. 
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3.2.3. Rozdělení vrstev 

Tloušťka vrstev produktů koroze na kovech se mění v širokých mezích. Podle tloušťky 

korozní vrstvy rozlišujeme: 

1. vrstvy tenké (okem neviditelné), o tloušťce 1-40 µm, 

2. vrstvy střední (můžeme vidět barevné naběhnutí na povrchu), o tloušťce 40-500 µm 

3.  vrstvy tlusté (viditelné), o tloušťce větší než 500 µm. 

Vzniklé souvislé vrstvy produktů koroze nebrání působení oxidačního činidla na kov, protože 

se obě složky mohou ve vrstvě rozpouštět s možností přemisťování iontů a elektronů. Po 

vytvoření souvislé tenké vrstvy oxidů se mění celkový charakter děje, protože nyní je proces 

tvořen adsorpcí a chemiadsorpcí kyslíku na povrch oxidu, difúzí kyslíkových a kovových iontů 

mřížkou oxidů a podobně. 

Takto rostoucí vrstva oxidů na povrchu oceli vytváří souvislý povlak, zabraňující 

přímému styku kovu s plynným prostředím. Taková vrstva má potom částečně ochranný 

charakter. 

Jestliže kov vytváří s příslušným plynem při daném tlaku několik stálých sloučenin, 

potom sloučenina nejbohatší na kov je nejblíže k povrchu kovu, a sloučenina, která má nejmenší 

množství kovu, je nejblíže plynné fázi. V ideálním případě každá taková sloučenina tvoří 

samostatnou vrstvu se změnou koncentrace složek v tloušťce vrstvy [2]. 

3.3. Moření oceli 

Moření ocelí je součástí finálního procesu výroby některých ocelových výrobků, ve 

kterém jsou oxidy a okuje odstraňovány z povrchu pásové oceli, ocelových drátů, a jiných 

forem oceli, rozpuštěním v kyselině. U uhlíkové oceli se běžně používá buď kyselina 

chlorovodíková nebo kyselina sírová, zatímco kombinace kyseliny fluorovodíkové a dusičné 

se často používá pro korozivzdorné oceli. Při moření ocelí a při procesech, které s ním souvisí, 

dochází k emisi nebezpečných polétavých látek do ovzduší [10].  

Chemické odstraňování okují se zakládá převážně na jejich rozpouštění ve vhodném 

roztoku, někdy s použitím elektrického proudu. Podle druhu nečistot a částečně i podle druhu 

jejich odstraňování rozeznáváme několik typických operací, označovaných v praxi jako moření. 

Moření v užším slova smyslu je odstraňování okují, vzniklých při zpracování kovu za 

vysokých teplot. Setkáváme se s ním především v hutních provozech.  
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3.3.1. Moření v kyselinách 

Okuje se odstraňují z povrchu oceli obvykle mořením v kyselinách. K tomu se nejčastěji 

používá kyselina sírová, případně kyselina chlorovodíková a fosforečná. Kyseliny rozpouštějí 

okuje chemicky. Oxidy železa přitom přecházejí na příslušné soli železa. 

Aby mohlo moření probíhat správně, musí mít kyselina k povrchu okují volný přístup. 

Mastnoty přítomné na povrchu způsobují nerovnoměrný průběh moření nebo ho alespoň 

zpomalují. Proto se musí předměty před mořením odmašťovat. 

Vrstva okují není na všech místech povrchu stejně hrubá. Často jsou v ní menší nebo 

větší póry. Těmito póry proniká mořící kyselina k povrchu kovu a napadá ho. Nerovnoměrná 

tloušťka okují způsobuje, že po jejím částečném odstranění má kyselina přístup k větší části 

povrchu, který byl předtím krytý vrstvou okují. Čistá ocel se v kyselině rozpouští. Rychlost 

rozpouštění oceli je dokonce vyšší než rychlost rozpouštění okují. 

Rozpuštěním oceli v kyselinách vzniká příslušná železnatá sůl a vodík. Při použití 

kyseliny sírové je to např. : 

2442 HFeSOSOHFe   rov. 3.16 

Vznikající vodík tvoří na povrchu kovu bublinky, které svým tlakem odtrhávají okuje od 

kovového podkladu (obr. 3.11). Bylo zjištěno, že při použití kyseliny sírové dochází 

k narušování oxidické vrstvy vodíkem (obr. 3.12) častěji než k rozpouštění samotných okují 

vlivem kyseliny [12]. 

 

 

Obr. 3.11 Schéma odlupování oxidické vrstvy vodíkem [10] 
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Obr. 3.12 Schéma průběhu moření v kyselině sírové [10] 

 

3.3.2. Moření v taveninách 

3.3.2.1. Redukční taveniny 

Hydrid sodný je silně redukční látka, která mění oxidy železa na oxidy nižší a železo. 

Základní kov nenapadá. 

Hydrid sodný lze do taveniny dodat dvěma způsoby. Při prvním způsobu tzv. Dupontu 

vzniká přímo v alkalické tavenině působením vodíku na roztavený kovový sodík. Vzniklý 

hydrid sodný je rozpouštěn v tavenině hydroxidu sodného. Potřebný vodík se získává většinou 

rozkladem čpavku [3]. Tato metoda se dnes již tolik neužívá. V dnešní době se hydrid do 

hydridové taveniny dodává přímo ve formě redukčního činidla zvaného Feropur. 

Hydridová odokujovací lázeň je obvykle označována jako soustava 

ONaNaHNaOH 2 . První působení taveniny je čistě fyzikální. Tepelný šok způsobuje 

popraskání či dokonce odprýskávání vrstvy okují. Pokud mořený materiál předehřejeme, 

nenastane teplotní šok, k tomu dojde až po vytažení mořeného materiálu z taveniny o teplotě 

400°C a následném zchlazení do vody. 

Další působení lázně je chemické a je dvojí povahy. Spočívá jednak v rozpouštění oxidů, 

jednak v jejich redukci. Rozpouštění oxidů kovů v tavenině 22 HNaONaNaHNaOH   

je založeno na acidobazické reakci mezi příslušným oxidem a ONa2 , který je silně zásaditý a 

ochotně reaguje s kyselými i amfoterními oxidy, jako jsou 2SiO , 2TiO , oxidy molybdenu, 

wolframu aj. Typický příklad reakce je ukázán na příkladu oxidu křemičitého: 

3222 SiONaONaSiO   rov. 3.17 

Oxidy s kyselým charakterem jsou tedy přiváděny do roztoku ve formě aniontů. Rozpouštění 

kyselých oxidů je jednou z předností hydridového odokujování, protože umožňuje rychlé 
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a účinné odstranění okují i v takových případech, kde moření kyselinami je obtížné a zdlouhavé 

(kyselinovzdorné oceli, materiály s vyšším obsahem Si, Mo, W, Ti aj.) 

Druhou částí chemického působení hydridové odokujovací lázně je redukce přítomných 

oxidů. Hlavní účinnou redukční složkou je NaH, na jehož aktuální koncentraci závisí redukční 

schopnost taveninové lázně. Redukční děj je možné popsat rovnicí typu: 

NaOHMeNaHMeO   rov. 3.18 

Reakcí s hydridem jsou zcela redukovány oxidy železa, niklu, kobaltu a mědi, částečně se 

redukují oxidy chromu, manganu, vanadu, titanu [2]. 

3.3.2.2. Oxidační taveniny 

Účinek odokujovacích tavenin tohoto typu spočívá v působení oxidačního činidla 

obsaženého v roztaveném NaOH na oxidickou vrstvu. Oxidací se tvoří výše valentní oxidy 

s větším specifickým objemem, čímž dochází ke změně struktury okují na povrchu materiálu, 

vzniku pnutí a jejich rozpraskání. Pouze malá část okují se oddělí nebo rozpustí v tavenině, kde 

se usazuje jako kal. Větší část okují se odstraní až při následující operaci – chlazení a oplachu 

vodou, kdy dochází k jejich částečnému odtržení. Zbytek okují se odstraní při domoření 

v kyselinách domořovacího úseku. 

Používaná oxidační činidla jsou dusičnan sodný a draselný, manganistan draselný, 

chlorečnan draselný nebo sodný a peroxid sodíku. Nejvhodnější a nejčastěji používaný je 

dusičnan sodný. Teplota taveniny se pohybuje okolo 480- 540°C [2]. 

 

3.3.3. Elektrolytické moření 

Velkou výhodou elektrolytického moření je jeho šetrnost k životnímu prostředí. 

Nevýhodou je vysoká cena. Je používáno spíše pro nerezové oceli. Elektrolytické moření se 

provádí tak, že se předměty pokryté okujemi zavěsí do roztoku kyselin, zásad nebo solí. 

Předměty se zavěšují buď jako anoda (spojuje se s kladným pólem elektrického proudu) nebo 

jako katoda (připojuje se k zápornému pólu elektrického proudu). Jako druhá elektroda se 

používá ocelová deska (někdy i stěna vany) nebo nerozpustné elektrody (např. grafitové). 

Elektrolytické moření má 5 fází: 

- mechanické narušování oxidické vrstvy, 

- elektrolytické moření střídáním anodické a katodické polarizace v roztoku síranu 

sodného, 

- oplachování a sušení, 
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- čištění roztoku a úprava kalu, 

- znovu užití zbytků [1].  
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3.4. Rychlořezné oceli 

Rychlořezné oceli HSS (zkratka z angl. high speed steel) jsou slitiny na bázi železa. 

Tvoří samostatnou skupinu vysokolegovaných nástrojových ocelí. Mimo běžných legujících 

prvků Mn a Si obsahují především karbidotvorné prvky Cr, W, Mo, V, které zajišťují zvýšenou 

odolnost proti popouštění, otěruvzdornost a zmenšují rozpustnost uhlíku v železe, 

a austenitizační prvek Co. Tyto oceli jsou obvykle používány pro výrobu řezných nástrojů [15].  

 

3.4.1. Vlastnosti HSS ocelí 

Rychlořezné oceli jsou využívány především pro výrobu výkonných nástrojů určených 

pro různé druhy strojního obrábění kovů, tváření zatepla i zastudena. Charakteristickými 

vlastnostmi jsou: 

- velká odolnost proti popouštění, 

- velká tvrdost za tepla i za studena, 

- velká odolnost proti opotřebení, 

- snížená houževnatost, avšak přiměřená ostatním mechanickým vlastnostem [15].  

3.4.2. Dělení HSS ocelí 

HSS oceli se dělí na 3 skupiny: 

1. oceli s T v názvu, které značí, že hlavním slitinovým prvkem je wolfram (tungsten), 

2. oceli označené písmenem M, kde je hlavním slitinovým prvkem molybden, 

3. skupina vysoce legovaných ocelí, které dosahují mimořádných hodnot tvrdosti. 

T oceli jsou jedny z původních rychlořezných ocelí, nicméně produkce všech HSS ocelí 

s vysokým obsahem wolframu je omezena kvůli ekonomičnosti a dostupnosti wolframu. 

Nejběžněji se užívají oceli T1 a oceli T15 s vysokým obsahem vanadu a kobaltu. Oceli T15 se 

používají pro výrobu komponent pracujících v provozu za vysokých teplot a velkého otěru. 

U nástrojových ocelí s označením M je hlavním slitinovým prvkem molybden, nicméně 

některé z nich obsahují stejné nebo o něco větší množství wolframu nebo kobaltu. Druhy 

s větším obsahem uhlíku a vanadu dosahují lepších otěruvzdorných vlastností, ale jejich 

obrobitelnost a brousitelnost může být nepříznivě ovlivněna. Série se značením M41 je 

charakterizována schopností dosáhnout vysoké tvrdosti při tepelném zpracování až hodnoty 

podobné jako u uhlíku na Rockwellově stupnici. Některé z M HSS ocelí jsou požívány i 

v chladném prostředí jako válcovací a střihací hlavy. Při této aplikaci se pro zvýšení 
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houževnatosti HSS ocelí používá vytvrzování při nižších teplotách než při běžném využití pro 

řezné nástroje. 

Rychlořezné ocelí jsou materiálem s tvrdou matricí, s dobrou odolností proti opotřebení, 

vysokou tvrdostí karbidů, které společně poskytují velkou řadu výhodných vlastností v širokém 

rozsahu teplot [16]. 

3.4.3. Zušlechťování rychlořezných ocelí 

Díky velké prokalitelnosti je u rychlořezných ocelí umožněno kalení v oleji, do teplých 

lázní nebo i na vzduchu. Popouštějí se na vysoké teploty zasahující do oblasti sekundární 

tvrdosti. Tvrdosti jsou stejně vysoké nebo i vyšší než tvrdost po kalení. 

Pro přeměnu značného podílu zbytkového austenitu je nutné popouštění 

několikanásobně opakovat. Popouštěcí teplota se s opakováním zvyšuje vždy o 20°C. 

Rychlořezné oceli s přísadou Co se popouštějí 4 až 5 krát, bez přísady Co pak 3 krát.  

Při požadavku na zvýšenou houževnatost leží popouštěcí teplota za maximem 

sekundární tvrdosti [15]. 

3.4.4. Složení rychlořezných ocelí 

Legujícími prvky přidanými do systému Fe-C mohou být: wolfram, molybden, chrom a 

pro speciální použití kobalt.  

Wolfram a kobalt hrají stejnou roli při zvyšování tvrdosti a zlepšování odolnosti proti 

opotřebení. S jejich rostoucím obsahem lineárně rostou i jejích dobré řezné vlastnosti. 

Molybden se může použít jako náhrada wolframu v množství 1 hm. % za každých 1,6 až 2,0 hm. 

% wolframu [15]. 

3.4.5. Tepelné úpravy rychlořezných ocelí 

Proces tepelného zpracování této HSS oceli probíhá následovně, žíhání na měkko 

v ochranné atmosféře při 850-900°C po dobu tří hodin, následně ochlazování o 10°C za hodinu 

na teplotu 700 °C, poté chlazení na vzduchu. Žíhání na snížení pnutí při teplotě od 600°C do 

700°C po přibližně 2 hodiny následované pomalým ochlazováním až na teplotu 500°C. Další 

procesem je zvyšování tvrdosti kalením v ochranné atmosféře, probíhající ve dvou stupních při 

teplotě 450-500°C a při teplotě 850-900°C. V dalším kroku se provádí austenitizace při teplotě 

vhodné pro požadovanou tvrdost. Posledním krokem je popouštění s alespoň hodinovou výdrží 

na teplotě. Pro ocel AISI M2 jsou doporučeny 2 temperování, pro oceli AISI M42 a WKE45 

pak 3. Tato ocel může být dále zpracovávána následujícími procesy: 

- obrábění (broušení, soustružení, frézování), 
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- leštění, 

- tváření, 

- vybíjecí obrábění, 

- svařování (speciální metoda zahrnující předehřátí a přídavné materiály se stejným 

složením jako má základní materiál). 

 

3.4.6. Prvky ovlivňující vlastnosti rychlořezných ocelí 

3.4.6.1. Chrom 

Minimálně 4 % chromu jsou přítomny u ocelí určených pro hloubkové kalení. V žíhané 

oceli je chrom přítomný ve formě karbidů, které se rozpouštějí během vytvrzovacího procesu a 

poté se z nich stávají primární složky martenzitu kalených a temperovaných nástrojových ocelí. 

Chrom zapříčiňuje absenci většího množství zbytkového austenitu, prudce zpomaluje měknutí 

těchto ocelí, ale sám o sobě ocel sekundárně nevytvrzuje [16]. 

 

3.4.6.2. Vanad 

Tento prvek se u HSS  vyskytuje vždy v minimálním množství 1 hm. % a obvykle 

v množství okolo 2 hm. %. Obsah může být vyšší u vysoce legovaných ocelí. Vanad vytváří 

velmi stabilní karbidy jako VC nebo V4C3, které jsou prakticky nerozpustné při normálních 

vytvrzovacích teplotách, což výrazně limituje růst zrn. Skutečnost, že austenitické teploty 

vyskytující se při zpracování všech rychlořezných ocelí se blíží teplotě solidu, znamená, že 

zachování těchto komplexních karbidů vanadu dispergovaných v austenitické matrici v oblasti 

teploty tání omezuje růst zrn, který by byl zcela nevhodný [15]. 

3.4.6.3. Kobalt 

Kobalt je jedním z možných legujích prvků u HSS ocelí. Jeho výskyt v množství vyšším 

než 10 hm. % je nicméně velmi ojedinělý. Pouze velmi málo speciálních ocelí má obsah kobaltu 

vyšší. Jeho přítomnost může zvýšit tvrdost až o 60 HV v závislosti na konkrétní třídě oceli. 

Jeho hlavním úkolem je zvyšovat tvrdost za vysokých teplot. 

3.4.6.4. Síra 

Síra je obvykle v oceli nežádoucí příměsí s výjimkou, kdy je síra záměrně přidávána do 

oceli jako součást dvousložkového systému s obsahem síry. Přesto byly v uplynulých letech na 

trh uvedeny rychlořezné oceli s obsahem síry, které mají lepší řezné vlastnosti.  
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3.4.6.5. Křemík 

Obsah křemíku u oceli M2 se pohybuje v rozmezí 0,10 až 0,15 hm. %. Zlepšené 

vlastnosti u těchto ocelí jsou způsobeny vytvořením filmu na rozhraní pracovního náčiní 

a opracovávaného materiálu. Druhou výhodou při přidání křemíku je zlepšení obrobitelnosti při 

žíhání. Obsah uhlíku se pohybuje od 1 do 3 hm. %. Obrušování materiálu záleží na obsahu 

karbidů, obvykle okolo 8 až 11 hm. % [16]. 

3.4.6.6. Uhlík 

Stejně jako u nástrojové oceli, je uhlík důležitý pro prokalitelnost oceli. 

Přítomnost legujících prvků má vliv na odolnost proti opotřebení a na zachování tvrdosti 

při vysokých teplotách. Obvyklý obsah uhlíku pro HSS je v rozmezí 0,65 až 1,5 hm. %, ze 

kterých je asi 30 % rozpuštěno v matrici. Tvrdost finálního produktu se rapidně zvyšuje při 

obsahu uhlíku nad 1 hm. %. Při vyšším obsahu uhlíku se ovšem zvyšuje také křehkost materiálu 

[15]. 

Karbidy jsou nejtvrdší strukturní složkou rychlořezných ocelí. Vyskytují se v nich 

speciální karbidy typu M6C, M2C, MC, M23C6. Nejstabilnější jsou karbidy typu MC, které jsou 

odolné do teploty 1150°C. Tvorbu těchto karbidů podporuje především vanad. Tvorbu karbidů 

M6C pak křemík, karbidy M2C především molybden a také vanad. 

Na odolnost proti popouštění a na tvrdost za tepla působí příznivě karbidy W, V a Cr, 

dále také Co, který však netvoří žádný druh karbidů.  

Odolnost proti opotřebení je nejvíce ovlivněna výskytem velmi tvrdých a stabilních 

karbidů vanadu VC. Proto oceli s vyšším obsahem vanadu vynikají velkou odolností proti 

opotřebení. Na druhou stranu vysoký obsah vanadu zhoršuje tvařitelnost, obrobitelnost 

i obrusitelnost [15].  

3.4.6.7. Vliv dalších legujících prvků 

Kobalt zpomaluje vylučování karbidů ze základní hmoty při zvýšených popouštěcích 

teplotách. Tím zapříčiní zlepšení odolnosti proti popouštění a zvýšení tvrdosti za tepla. HSS 

obsahující Co jsou náchylnější na oduhličení a vzhledem ke stabilnějšímu austenitu se musí 

vícenásobně popouštět. 

 

HSS oceli jsou používány na obrábění při vysokých rychlostech. Díky své vysoké 

odolnosti proti opotřebení, dobrým tepelným vlastnostem a excelentní tvrdosti mají HSS 

materiály velkou škálu využití zahrnující řezné nástroje jako vrtáky, závitníky, frézy, 

nasazovací nástroje, ozubené frézy, ostří pil, pásy a tyče na dokončovací práce [15]. 
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Vliv dalších legujících prvků můžeme vidět v tabulce 3.3 [16]. 

 

Tabulka 3.3 Vliv legujících prvků na vlastnosti HSS ocelí [16] 

Prvek Vliv 

Si a Mn 

Přítomen v množství okolo 0,35 %. Velká 

koncentrace vyvolává indukované praskání 

během tepelného zpracování. Při množství 

vyšším než 0,4 %, Mn způsobuje růst zrn za 

vysokých teplot. 

Ni 

Maximálně 1-2 %. Při vyšším obsahu má 

tendenci ke stabilizaci austenitu. Ni má 

tendenci zapříčinit oduhličování. 

Al Do 1 % jako náhrada W a Mo. 

Ta 

 

Ta 

Zlepšuje tvrdost za vysokých teplot. Při 

obsahu vyšším než 6 % je ocel nevytvrditelná 

kvůli tvorbě stabilních karbidů. Zlepšuje 

sekundární vytvrzování. 

Nb Zlepšuje sekundární vytvrzování. 

Ti 
Zlepšuje houževnatost. Ne více než 6-7 % 

v kombinaci s Vanadem. 

N 
Přidáván v množství 0,035 % pro zvýšení 

tvrdosti za tepla a omezení růstu zrn. 

B 
Snižuje pevnost už při 0,008 % kvůli 

austenitickému hrubnutí zrn. 

Se Přidává se pro zlepšení obrobitelnosti. 
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3.5. Řádkovací elektronový mikroskop 

Pod pojmem řádkovací elektronový mikroskop si můžeme zcela obecně představit 

laboratorní přístroj, který je charakterizován postupným vytvářením obrazu, dosahováním 

zvětšení elektronickou, nikoli optickou cestou, a užitím ostře fokusovaného svazku, jako 

pomocného prostředku k vyvolání fyzikálního signálu, jenž je teprve vlastním zdrojem 

informací o místě, na něž primární elektronový svazek dopadá. Elektronový svazek je tedy 

pouze jakýmsi nástrojem, sondou, která skenuje vymezenou plochu mikroskopického rozměru 

s tím cílem, aby postupně v jednotlivých, hustě vedle sebe uspořádaných bodech dala vznik 

vhodnému signálu, jehož intenzita je měřítkem určitého lokálního stavu. Obraz nebo informace 

vznikají na základě rozdílu intenzit zpracovávaného signálu v jednotlivých mikro objemech, 

kam dopadají primární elektrony. 

Elektrony emitované katodou a urychlované kladným napětím na anodě vytvářejí 

primární svazek, který je elektromagnetickými čočkami ostře fokusován na povrchu 

sledovaného vzorku. Vychylovací cívky řádkovacího systému umožňují, aby tento svazek bod 

po bodu a řádek po řádku systematicky přejížděl (řádkoval) vymezenou, zpravidla čtvercovou 

mikroplošku podobným způsobem, jaký se užívá v televizní technice. S pohybem primárního 

elektronového svazku je synchronizován pohyb elektronového svazku pozorovací obrazovky, 

jejíž rozměr je podstatně větší než oblasti řádkované na povrchu vzorku. Libovolnému bodu na 

řádkované ploše vzorku odpovídá bod na obrazovce, který je charakterizován stejnými 

relativními souřadnicemi. Jas obrazovky je modulován intenzitou vybraného fyzikálního 

signálu, zachyceného po dopadu primárního svazku a přeměněného po zesílení na signál 

elektrický. Kontrast na obrazovce se vytváří jako výsledek rozdílné intenzity signálu 

v jednotlivých bodech dopadu primárního svazku a zvětšení je dáno poměrem strany obrazovky 

k délce úseku řádkovaného na povrchu vzorku. 

V závislosti na druhu zpracování signálu je možno získat informace nejen o povrchové 

topografii a morfologii útvarů vytvářejících povrchový reliéf, ale také o lokálních změnách 

v chemickém složení a o některých fyzikálních vlastnostech vzorku [4]. 

3.5.1. Energiově disperzní analýza 

Energiově disperzní analýza je založena na principu separace signálu charakteristického 

rentgenového záření podle velikosti energie. Při dopadu fotonů rtg záření na polovodičový 

detektor (Si, Li nebo Ge) dojde k fotoefektu, počet vzniklých elektronů je úměrný energii 

dopadajícího kvanta rtg záření. Elektrické impulsy vzniklé urychlením fotoelektronů jsou dále 

elektronicky zpracovávány a roztříděny pomocí mnohokanálového analyzátoru do jednotlivých 
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kanálů podle zvoleného intervalu energií rtg záření. Díky tomu můžeme současně detekovat 

všechny analyzovatelné prvky ze vzorku.  

Kvalitativní analýza spočívá v přiřazení píků v energiově disperzních spektrech 

odpovídajícím prvkům na základě jejich energie. Skutečnost, že je možné umístit detektor velmi 

blízko k místu interakce elektronového svazku se vzorkem, umožňuje pracovat i se slabým 

analytickým signálem.  

Mezi velké výhody energiově disperzní metody náleží skutečnost, že kvalitativní 

analýza studované oblasti může být provedena na základě jediného spektra, jehož doba načítání 

trvá pouze několik desítek sekund. Díky nízké energetické rozlišovací schopnosti však dochází 

k četnému překrývání charakteristických rtg čar různých prvků. Mez detekce energiově 

disperzních spektrometrů se pohybuje v oblasti desetin hmotnostních procent [13,14]. 
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4. Experimentální část 

4.1. Metodická část experimentu 

Pro hodnocení struktury a složení oxidické vrstvy u rychlořezných ocelí byly použity tři 

typy rychlořezných ocelí s rozdílným obsahem legujících prvků a s různými vlastnostmi. 

Jednotlivé vzorky byly dodány ve formě za tepla tažených drátů ve třech rozdílných 

průměrech 1,3; 2 a 5 mm v jednotné délce 100 mm. Ze vzorků byly vytvořeny trojice tak, aby 

zde byl zástupce každého typu. První trojice těchto vzorků byla pozorována ve výchozí 

zaokujené formě. Dalších dvě trojice byly podrobeny moření v hydridové tavenině (NaH) 

patentovaného složení a jedna z nich byla v této fázi hodnocena. Zbývající trojice byla následně 

podrobena domoření v kyselině a také vyhodnocena. 

Vzorky byly před i po moření převáženy a díky tomu bylo možné vypočítat hmotnostní 

úbytek v procesu moření. Ve všech fázích procesu moření byly vzorky příčně rozřezány, 

zalisovány do preparační hmoty, vybroušeny, vyleštěny, aby mohly být pozorovány na 

řádkovacím elektronovém mikroskopu.  

4.2. Experimentální materiál 

Experimentální část diplomové práce se uskutečnila na vzorcích drátů z rychlořezné 

oceli AISI M2, AISI M42 a WKE 45 tažených za tepla. Teplota tažení drátů za tepla činí asi 

70 % teploty tání daného materiálu (nad rekrystalizační teplotou). Vzorky drátů rychlořezných 

ocelí byly dodány ve výchozím stavu, po moření v redukční tavenině a po finálním moření 

v kyselině. Experiment spočíval v pozorování a hodnocení vytvořené okujové vrstvy na 

povrchu drátů v příčném řezu pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu. 

4.2.1. AISI M42 

Drát z oceli AISI M42 o průměru 1,3 mm byl dodán v délce 100 mm, plocha vzorku 

byla 0,000411 m2. Jedná se o rychlořeznou ocel vysoce legovanou kobaltem, která je používána 

především při vysokých požadavcích na tvrdost za zvýšených teplot. Jedná se o ocel s velkou 

mírou obrobitelnosti a s dobrou odolností proti opotřebení. Většinou se dodává ve formě 

tažených drátů, válcovaných drátů, kruhových tyčí, plochých nebo čtvercových tyčí, plechů či 

disků [17]. Je využívána pro výrobu spirálových vrtáků, výstružníků, fréz, protahovacích trnů, 

pásových pil atd. Na obrázku 4.1 můžeme vidět výchozí mikrostrukturu. V mikrostruktuře oceli 

se vyskytovaly karbidy o různé velikosti, nerovnoměrně rozložené v matrici. Detailnější popis 

typů karbidů bude uveden dále. Chemické složení HSS AISI M42 je uvedeno v tabulce 4.1. 
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Tabulka 4.1 Chemické složení oceli M42 v hm. %. 

Značka 
oceli 

Chemické složení 

% C % Si % Mn % Cr % Mo % V % W % Co 

M2 1,1 0,5 0,2 3,9 9,2 1,0 1,4 7,8 

Značka oceli AISI M42 (USA), HS 2-9-1-8 (Europe), BM42 (UK) 

Rozměry Délka vzorku 100 mm, průměr 1,3 mm 

 

 
Obr. 4.1 Mikrostruktura oceli M42 ve výchozím stavu 

 

4.2.2. AISI M2 

Z oceli AISI M2 byl dodán drát o průměru 5 mm a délce 100 mm, plocha vzorku byla 

0,00161 m2. Ocel AISI M2 je středně legovaná rychlořezná ocel s dobrou obrobitelností a 

vysokou výkonností. Je dodávána ve formě tažených drátů, válcovaných drátů, kruhových tyčí, 

plochých nebo čtvercových tyčí, pásů, plechů či disků. Používá se pro výrobu spirálových 

vrtáků, výstružníků, fréz, závitů a forem, protahovacích trnů, nožů, pil atd. [18]. Výchozí 

mikrostruktura materiálu je viditelná na obrázku 4.2. V mikrostruktuře jsou patrné jemnější 

karbidy rovnoměrně rozložené v matrice. Výskyt větších karbidů je ojedinělý. Chemické 

složení udávané v hm. % je zobrazeno v tabulce 4.2. 
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Tabulka 4.2 Chemické složení oceli M2 v hm. %. 

Značka 
oceli 

Chemické složení 

% C % Si % Mn % Cr % Mo % V % W % Co 

M42 0,9 - - 4,1 5,0 1,8 6,2 - 

Značka oceli AISI M2 (USA), HS 6-5-2 (Europe), BM2 (UK) 

Rozměry Délka vzorku 100 mm, průměr 5 mm 

 

 

 
Obr. 4.2 Mikrostruktura oceli M2 ve výchozím stavu 

 

4.2.3. Ocel WKE 45 

Ocel WKE 45 je zvláštní typ patentované rychlořezné oceli o chemické složení 

viditelném v tabulce 4.3 a s výchozí mikrostrukturou odpovídající obr. 4.3. Rozložení karbidů 

v matrice je rovnoměrné. Tato ocel byla dodána ve formě drátu o průměru 2 mm a o délce 100 

mm, plocha vzorku byla 0,000635 m2. Jedná se o vysoce legovanou wolfram-molybdenovou 

ocel. Má výbornou tvrdost za zvýšených teplot a vyšší odolnost proti opotřebení než téměř 

všechny ostatní rychlořezné oceli, společně se střední, ale adekvátní, hodnotou houževnatosti. 

Tato HSS ocel je zvláště vhodná pro práci s velmi tvrdými a brusnými materiály. Dodává se ve 

formě tažených drátů, kruhových a plochých tyčí. Vyrábí se z ní nasazovací a soustružnické 

nástroje, výstružníky, frézy, čepele k sekání, protahovací trny, děrovačky atd. [19]. 
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Tabulka 4.3 Chemické složení oceli WKE 45 v hm. %. 

Značka 
oceli 

Chemické složení 

% C % Si % Mn % Cr % Mo % V % W % Co 

M42 1,3 0,25 0,25 - 3,2 3,0 9,3 10,0 

Značka oceli WKE 45 (USA), HS 9-4-4-11 (Europe) 

Rozměry Délka vzorku 100 mm, průměr 2 mm 

 

 
Obr. 4.3 Mikrostruktura oceli WKE 45 ve výchozím stavu 
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4.2.4. Mikrostrukturní rozbor karbidických částic 

Z obrázků 4.4 a 4.5 je patrné, že karbidické částice v rychlořezné oceli M42 a M2 jsou 

nerovnoměrně uspořádány a mají rozdílnou velikost. Oproti tomu na obr. 4.6 můžeme 

pozorovat poměrně vyrovnanou velikost karbidických částic u oceli WKE45 a jejich 

rovnoměrné pravidelné uspořádání. 

Na obrázku 4.4 pro ocel M42 je možné v místě analýzy 1 a 2 s určitostí pozorovat 

karbidy. Jedná se o karbidy na bázi molybdenu (72,10%) (tabulka 4.4). Dále se jedná o karbidy 

chromu (9,36%), wolframu (6,63%), a vanadu (6,30%).  

U mikrostruktury oceli M2 je z obrázku 4.5 a tabulky 4.5 patrné, že v případě analýzy 

v místě 1 a 2 se bude jednat o karbidy na bázi wolframu (37,61%), molybdenu (25,80%), 

chromu (3,82%) a vanadu (3,14%). V bodě 2 byla analýza ztížená malou velikostí částic a 

ovlivněna okolní matricí. 

Z analýzy v bodě 1,2 a 3 pro ocel WKE na obrázku 4.6 a z tabulky 4.6, je zřejmé že se 

nepochybně jedná o karbidy, jejichž složení je především na bázi wolframu (50,12%), 

molybdenu (15,13%), kobaltu (3,8%), chromu (3,41%), vanadu (2,31%). V bodě 3 došlo 

k ovlivnění analýzy okolní matricí. 

 
Obr. 4.4 Mikrostruktura karbidických částic oceli M42 ve výchozím stavu 
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Tabulka 4.4 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.4 

Místo 

analýzy 

 Hm. % 

N Si V Cr Mn Fe Co Mo W Al 

černé 

tečky 
11,45  2,14 2,39  59,03 6,10 4,79 1,11 12,98 

1   6,30 9,36  5,19 0,44 72,10 6,63  

2   7,88 5,43  5,13 0,55 70,71 10,31  

3  0,29 2,15 16,69 0,60 69,12 5,99 4,70 0,46  

4  0,44 0,38 2,30 0,24 85,96 8,91 1,68 0,10  

 

 
Obr. 4.5 Mikrostruktura karbidických částic oceli M2 ve výchozím stavu 

 

Tabulka 4.5 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.5 

Místo analýzy 
 Hm. % 

V Cr Mn Fe Mo W 

1 3,14 3,82  29,63 25,80 37,61 

2 1,74 15,52  74,80 3,47 4,47 

3 0,76 3,88 0,50 91,81 1,38 1,67 
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Obr. 4.6 Mikrostruktura karbidických částic oceli WKE ve výchozím stavu 

 

Tabulka 4.6 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.6 

Místo 

analýzy 

 Hm. % 

Si V Cr Mn Fe Co Mo W 

1  2,31 3,41  25,15 3,80 15,13 50,19 

2  32,60 5,20  25,79 3,33 10,12 22,96 

3  2,36 14,46 0,37 70,63 8,78 1,11 2,29 

4 0,26 0,71 2,79 0,30 82,84 11,48 0,45 1,17 

 

4.3. Popis experimentu 

4.3.1. Popis moření 

Moření vzorků rychlořezné oceli bylo provedeno ve firmě BOCHEMIE a.s., se sídlem 

Lidická 326, Bohumín (vyjma vzorků u nichž jsme pozorovali výchozí stav). 

První část mořícího procesu obnášela moření v redukční hydridové tavenině 

patentovaného složení látky Feropur®. Vzorky se zaokujeným povrchem byly vloženy do lázně 

s obsahem hydridu sodného na dobu 20 minut, poté byly zchlazeny teplotním šokem ponořením 

do vody. Jedna trojice vzorků byla odebrána a pozorována po moření v hydridové tavenině. 

Zbylá trojice vzorků byla očištěna kartáčkem, aby došlo k odstranění odloupnutých 

okují, osušena a připravena na další moření. Následně došlo k moření v různých druzích kyselin 
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(kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, manganistan draselný, kyselina dusičná a směsná 

kyselina) po různě dlouhou expoziční dobu tak, aby došlo k úplnému odstranění okují. 

4.3.2. SEM a energiově disperzní rtg mikroanalýza 

Oxidická vrstva byla pozorována pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL 

JSM-6490LV ve zpětně odražených elektronech (BE). Semikvantitativní rtg mikroanalýza byla 

prováděna pomocí analyzátoru Inca X-act jako plošná analýza. 

Hodnocená oxidická vrstva byla pomocí řádkovací elektronové mikroskopie 

pozorována v příčném řezu drátem v různých místech po jeho obvodu. Mikroanalýza byla 

provedena na různých fázích oxidické vrstvy a na základním materiálu do hloubky až 40 m 

pod povrchem. Do semikvantitativní rtg mikroanalýzy nebyl zahrnut uhlík.  

4.3.3. Značení vzorků 

Značení jednotlivých vzorků v závislosti na typu oceli a fázi moření je uvedeno v tabulce 

4.7, 4.8 a 4.9. 

Tabulka 4.7 Značení vzorků ocelí M42 

Označení vzorků oceli M42 

Fáze 

moření  
Zaokujený výchozí stav 

Po moření v hydridové 

tavenině 
Po moření v kyselině 

Označení 

vzorku 
M42-VS M42-HT M42-K 

 

 

Tabulka 4.8 Značení vzorků ocelí M2 

Označení vzorků oceli M2 

Fáze 

moření  
Zaokujený výchozí stav 

Po moření v hydridové 

tavenině 
Po moření v kyselině 

Označení 

vzorku 
M2-VS M2-HT M2-K 

 

Tabulka 4.9 Značení vzorků ocelí WKE45 

Označení vzorků oceli WKE45 

Fáze 

moření  
Zaokujený výchozí stav 

Po moření v hydridové 

tavenině 
Po moření v kyselině 

Označení 

vzorku 
WKE-VS WKE-HT WKE-K 
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4.4. Výsledky experimentu 

4.4.1. Hodnocení složení okujové vrstvy pomocí SEM 

Při analýze bylo zjištěno, že se ve vzorcích WKE nachází zbytky mědi, které se do 

vzorku mohly dostat při tepelném zpracování či tažení drátu. Olovo je stopový neželezný kov, 

který je v oceli nerozpustný a způsobuje prudké snížení její tvařitelnosti. Toto zbytkové olovo 

zapříčinilo v reakci s kyslíkem vznik oxidu olova ve vrchní části oxidické vrstvy vzorku WKE. 

 

4.4.1.1. Výchozí zaokujený stav 

Vzorek M42-VS 

Jak můžeme vidět na obr. 4.7 a 4.8 oxidická vrstva u vzorku M42-VS má spíše 

kompaktní charakter, pouze místy mohlo dojít k odloupnutí části vrstvy. Oxidická vrstva 

v analyzovaném místě 1 (viz tab. 4.10) (obr. 4.7) je tvořena převážně oxidy Fe a Pb 

(40,99 hm.%, resp. 20,24 hm.%), dále pak oxidy Co a Cr (v množství 3,42 hm.% a 1,55 hm.%). 

Světlejší místa v analýze 2 (viz tab. 4.10) ukazují na oxidy s vysokým podílem olova (4,73 

hm.% Fe, 78,30 hm.% Pb a 2,02 hm.% W). Analýza v bodě 3 (viz tab. 4.10) ukazuje rozhraní 

oxidická vrstva-matrice, kde je patrný velký výskyt oxidů železa (54,79 hm.%) a také oxidů 

dalších kovů Co, Cr, Mo (3,12; 2,70; 2,19 hm.%.) V této části došlo k podstatnému snížení 

podílu oxidů Pb (4,81 hm. %).  V matrici v místech 4-6 byl výskyt prvků konstantní, ve 

standartním množství typickém pro ocel M42 (Fe 72,92; Cr 3,91; Co 7,70; Mo 11,73; W 2,04 

hm.%). 
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Obr. 4.7 Vzorek M42-VS, zaokujená ocel M42 ve výchozím stavu 

 

 
Obr. 4.8 Vzorek M42-VS, zaokujená ocel M42 ve výchozím stavu 
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Tabulka 4.10 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.7, 4.8 

Místo 

analýzy 

 Hm. % 

O Si V Cr Mn Fe Co Mo W Pb 

1 33,00 0,47 - 1,55 0,33 40,99 3,42 - - 20,24 

2 14,96  - - - 4,73 - - 2,02 78,30 

3 30,57 0,69 0,92 2,70 0,21 54,79 3,12 2,19 - 4,81 

4 - 0,47 1,22 3,91 0,29 72,92 7,70 11,73 1,76 - 

5 - 0,43 1,10 3,86 0,38 72,85 7,82 11,51 2,04 - 

6 - 0,42 1,17 3,87 0,31 72,58 7,74 11,78 2,12 - 

 

Vzorek M2-VS 

Z obrázků 4.9 a 4.10 je viditelné, že došlo k vytvoření jednotné oxidické vrstvy po hranicích 

zrn. Na povrchu je viditelná tenká porézní vrstva oxidů Fe, Mo, W a Cr (38,72, 12,91, 11,17, 

9,26 hm.%; viz analýza 1 tabulka 4.11). Pod ní je vrstva s menším výskytem oxidů, jedná se 

převážně ze 73,78 hm.% o oxidy Fe (viz 2 v tabulce 4.11). V bodě 3 se vyskytují oxidy na bázi 

Fe a Cr (36 hm. % Fe, 26,5 hm. % Cr; analýza 3 viz tabulka 4.11). V dalších částech analýzy, 

můžeme v tabulce vidět konstantní obsah prvků v matrici (8,2 hm.% W, 5,4 hm.% Mo, 

4,2 hm.% Cr, 2,0 hm.% V). 

 

 
Obr. 4.9 Vzorek M2-VS, zaokujená ocel M2 ve výchozím stavu 
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Obr. 4.10 Vzorek M2-VS, zaokujená ocel M2 ve výchozím stavu 

 

Tabulka 4.11 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.9, 4.10 

Místo 

analýzy 

Hm. % 

O V Cr Mn Fe Mo W 

1 24,23 2,93 9,26 0,77 38,72 12,91 11,17 

2 6,82 1,98 4,46 0,28 73,78 4,82 7,86 

3 23,15 6,56 26,48 2,24 35,91 2,12 3,54 

4 - 1,73 3,78 0,48 82,15 4,67 7,19 

5 - 2,50 4,40 0,55 78,41 5,63 8,51 

6 - 1,91 4,49 0,52 78,28 5,82 8,98 

 

Vzorek WKE-VS  

V případě oxidické vrstvy u vzorku oceli WKE ve výchozím stavu, můžeme pozorovat 

nerovnoměrnou popraskanou vrstvu na bázi oxidů železa a olova s občasným výskytem 

oxidických oblastí v matrici kovu (obr. 4.11 a 4.12). 

V analyzovaném místě 1 (viz tabulka 4.12) byla přítomna oxidická vrstva tvořená 

převážně oxidy Fe a Pb (30,19 hm.% Fe, 36,31 hm.% Pb, 3,28 hm.% Co, 2,70 hm.% W, 

1,32 hm.% Cr, 0,79 hm.% V). Část vrstvy pod ní (analýza 2) je světlejší barvy a je tvořena 

oxidy s vyšším obsahem Pb (6,53 hm.% Fe, 71,51 hm.% Pb, 0,68 hm.% Co, 5,77 hm.% W, 

0,45 hm.% Cr, 2,27 hm.% V). Oblasti zabíhajících oxidů jsou na bázi Fe a dalších matričních 
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prvků, olovo se již v této vrstvě nevyskytuje (analýza 4; 66,80 hm.% Fe, 9,12 hm.% Co, 

1,93 hm.% Mo, 5,0 hm.% W, 5,56 hm.% Cr, 1,74 hm.% V). Obsah prvků v matrici je konstantní 

(11,26 hm.% W, 9,61 hm.% Co, 4,28 hm.% Cr, 3,41 hm.% Mo, 3,29 hm.% V – analýza 5-7 viz 

tabulka 4.12).  

 

 
Obr. 4.11 Vzorek WKE-VS, zaokujená ocel WKE 45 ve výchozím stavu 
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Obr. 4.12 Vzorek WKE-VS, zaokujená ocel WKE 45 ve výchozím stavu 

 

Tabulka 4.12 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.11, 4.12 

Místo 

analýzy 

 Hm. % 

O Si V Cr Mn Fe Co Mo W Pb 

1 24,91 0,42 0,79 1,32 0,08 30,19 3,28 - 2,70 36,31 

2 12,44 0,21 2,27 0,45 0,14 6,53 0,68 - 5,77 71,51 

3 28,16 0,50 1,08 2,97 0,08 38,68 5,09 - 2,23 21,20 

4 9,17 0,28 1,74 5,56 0,40 66,80 9,12 1,93 5,00 - 

5 - 0,04 3,39 4,54 0,17 68,05 9,41 3,34 11,06 - 

6 - 0,05 3,43 4,22 0,19 67,77 9,36 3,31 11,67 - 

7 - 0,09 3,29 4,28 0,22 67,84 9,61 3,41 11,26 - 

 

4.4.1.2. Po moření v redukční tavenině 

Vzorek M42-HT 

U vzorku M42 došlo po moření v hydridové tavenině k úplnému odstranění oxidické vrstvy, 

což je patrné na obrázku 4.13 a 4.14. Obsah prvků v matrici pod oxidickou vrstvou zůstal 

nezměněn (analýzy 4-6 viz tabulka 4.13; 10,5 hm.% Mo, 7,5 hm.% Co, 3,9 hm.% Cr, 2,0 hm.% 

W, 1,1 hm.% V). 
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Obr. 4.13 Vzorek M42-HT, ocel M42 po moření v redukční tavenině 

 

 
Obr. 4.14 Vzorek M42-HT, ocel M42 po moření v redukční tavenině 
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Tabulka 4.13 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.13, 4.14 

Místo 

analýzy 

 Hm. % 

Si V Cr Mn Fe Co Mo W 

4 0,41 1,02 3,94 0,34 74,67 7,44 10,12 2,06 

5 0,34 1,17 3,85 0,48 74,35 7,58 10,28 1,94 

6 0,39 1,14 3,95 0,36 73,64 7,38 11,17 1,98 

 

Vzorek M2-HT 

Po moření v redukční tavenině vznikla u vzorku M2-HT vrstva čistého železa (viz obr. 4.15; 

4.16; analýza 1; tabulka 4.14 – 97,18 hm.% Fe; 1,09 hm.% Mo; 1,01 hm.% W;). Tato vrstva se 

vyskytovala nad porézní oxidickou vrstvou, která je patrná u vzorku oceli M2 ve výchozím 

stavu. U čisté vrstvy železa docházelo občas k odlupování. Jinak zůstala oxidická vrstva 

nezměněna, pouze došlo ke zvýšení obsahu železa u porézní vrstvy (analýza 2; tabulka 4.14). 

Obsah kovů v matrici byl konstantní. 

 

 
Obr. 4.15 Vzorek M2-HT, ocel M2 po moření v redukční tavenině 
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Obr. 4.16 Vzorek M2-HT, ocel M2 po moření v redukční tavenině 

 

Tabulka 4.14 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.15, 4.16 

Místo 

analýzy 

Hm. % 

O Na Cl V Cr Mn Fe Mo W 

0 - - - - 0,65 0,07 97,18 1,09 1,01 

1 16,38 3,50 0,28 3,27 9,89 0,86 55,54 5,47 4,81 

2 6,33 - - 1,47 4,55 0,37 75,55 4,70 7,03 

3 23,30 0,47 - 8,40 26,25 2,31 35,88 1,42 1,97 

4 - - - 1,61 3,49 0,31 82,65 4,81 7,13 

5 - - - 1,69 4,41 0,40 80,93 4,97 7,60 

6 - - - 2,29 4,37 0,37 80,12 4,99 7,85 

 

Vzorek WKE-HT  

Po moření v redukční tavenině došlo u vzorku WKE-HT k odstranění svrchní vrstvy na bázi Fe 

a Pb a celkově došlo k odstranění oxidů olova z oxidické vrstvy. V částech zabíhajících do 

matrice zůstaly oxidy (obrázek 4.17 a 4.18) s obsahem 57,29 hm.% Fe, 6,33 hm.% Cr, 

8,26 hm.% Co, 6,85 hm.% W, déle se v těchto zábězích objevovaly zbytky sodíku (analýza 4. 

tabulka 4.15) . Obsah prvků v matrici zůstal nezměněn. 
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Obr. 4.17 Vzorek WKE-HT, ocel WKE 45 po moření v redukční tavenině 

 

 
Obr. 4.18 Vzorek WKE-HT, ocel WKE 45 po moření v redukční tavenině 
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Tabulka 4.15 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.17, 4.18 

Místo 

analýzy 

Hm. % 

O Na Si Cl V Cr Mn Fe Co Mo W 

4 14,58 0,52 0,11 0,54 3,09 6,33 0,14 57,29 8,26 2,30 6,85 

5 - - 0,00 - 2,88 4,34 0,33 68,67 9,51 2,98 11,27 

6 - - 0,03 - 2,91 4,22 0,39 67,52 8,84 3,47 12,62 

7 - - 0,00 - 3,02 4,08 0,24 67,03 9,16 3,53 12,94 

 

4.4.1.3. Po moření v kyselině 

Vzorek M42-K 

Při domořování vzorků v kyselině došlo u vzorku M42-K k naleptání povrchu původního 

materiálu a tím i k jeho úbytku. Povrch se po naleptání jeví jako nerovný a méně kvalitní. Obsah 

prvků pod oxidickou vrstvou zůstal i po naleptání kyselinou nezměněn (analýza 4-6; tabulka 

4.16; 13,2 hm.% Mo, 7,4 hm.% Co, 4,0 hm.% Cr, 2,2 hm.% W, 1,3 hm.% V). 

 

 
Obr. 4.19 Vzorek M42-K, ocel M42 po moření v kyselině 
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Obr. 4.20 Vzorek M42-K, ocel M42 po moření v kyselině 

 

Tabulka 4.16 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.19, 4.20 

Místo 

analýzy 

 Hm. % 

Si V Cr Mn Fe Co Mo W 

4 0,29 1,43 3,77 0,29 68,81 7,03 15,44 2,93 

5 0,59 1,10 4,02 0,29 73,75 7,71 10,92 1,63 

6 0,46 1,25 4,32 0,43 70,81 7,36 13,35 2,03 

 

Vzorek M2-K  

U vzorku M2-K došlo k úplnému odstranění oxidické vrstvy a také k odstranění vyredukované 

vrstvy čistého Fe (obrázek 4.21; 4.22). U drátu došlo k nerovnoměrnému naleptání povrchu. 

Obsah prvků v matrici zůstal zachován (8,6 hm.% W, 5,4 hm.% Mo, 4,6 hm.% Cr, 1,8 hm.% 

V; viz tabulka 4.17).  
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Obr. 4.21 Vzorek M2-K, ocel M2 po moření v kyselině 

 

 
Obr. 4.22 Vzorek M2-K, ocel M2 po moření v kyselině 
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Tabulka 4.17 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.21, 4.22 

Místo 

analýzy 

 Hm. % 

Si V Cr Mn Fe Co Mo W 

4 - 1,75 4,77 0,45 77,39 - 6,26 9,38 

5 - 1,61 4,57 0,32 79,87 - 5,45 8,18 

6 - 1,92 4,40 0,46 80,07 - 5,01 8,16 

 

Vzorek WKE-K  

Po moření v kyselině se podařilo u vzorku WKE-K odstranit jak zbytky oxidické vrstvy, tak 

i místní oxidy v zábězích (obr. 4,23; 4,24) (analýza 4-6 viz tabulka 4.18; 12,3 hm.% W, 

9,4 hm.% Co, 4,3 hm.% Cr, 3,3 hm.% Mo, 3,1 hm.% V). 

 

 
Obr. 4.23 Vzorek WKE-K, ocel WKE 45 po moření v kyselině 
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Obr. 4.24 Vzorek WKE-K, ocel WKE 45 po moření v kyselině 

 

Tabulka 4.18 Semikvantitativní rtg mikroanalýza v hm. % v místech na obr. 4.23, 4.24 

Místo 

analýzy 

 Hm. % 

Si V Cr Mn Fe Co Mo W 

5 0,00 2,74 4,21 0,35 67,86 9,48 3,40 11,96 

6 0,00 3,39 4,11 0,18 66,24 9,39 3,50 13,19 

7 0,10 3,18 4,55 0,31 68,03 9,33 2,88 11,62 

 

4.4.2. Hmotnostní úbytky po moření 

V tabulce 4.19 jsou uvedeny hmotnostní úbytky váhové hodnoty výchozích vzorků 

a hodnoty udávající hmotnost po moření v redukční tavenině. Výsledný rozdíl těchto hodnot 

udává hmotnostní úbytek materiálu v důsledku moření v redukční tavenině hydridu sodného. 

Hmotnostní úbytky po moření v kyselině vztažené na druh použité kyseliny jsou viditelné 

v tabulkách 4.20 až 4.24. Po odečtení těchto hodnot, získáme úbytek hmotností v závislosti na 

jednotlivých druzích použité kyseliny a výsledný úbytek hmotnosti v důsledku moření 

v kyselině. 

Z tabulky 4.19 je patrné, že k největšímu hmotnostnímu úbytku v důsledku moření 

v hydridu sodném došlo u oceli AISI M42. Toto je zapříčiněno větším výskytem oxidů železa 

ve spodní části oxidické vrstvy. 
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Jelikož byly jednotlivé vzorky mořeny v různých druzích kyselin a po různě dlouhou 

dobu, je směrodatné vycházet u úbytku hmotnosti po moření v kyselině pouze z celkového 

úbytku daného materiálu, nikoliv z jednotlivých fází moření. 

Rozdíl mezi hmotnostními úbytky v % při moření v hydridu a kyselině je viditelný z obr. 

4.25. Kyseliny jsou mnohem agresivnější, a proto je úbytek výrazně vyšší. Jejich agresivita 

může vést k úbytku základního materiálu a zapříčiňuje vyšší nerovnost povrchu vzorku. 

K největšímu úbytku hmotnosti došlo u materiálu M42 a je u něj pravděpodobný také nejvyšší 

úbytek základního materiálu. Nejodolnější materiál vůči moření v kyselinách je M2. 

K největšímu hmotnostnímu úbytku dochází v kyselině dusičné HNO3. 

 

Tabulka 4.19 Hmotnostní úbytky po moření v redukční tavenině. 

Úbytek hmotnosti při moření v redukční tavenině 

vzorek 
délka 

v m 

poloměr 

v m 

povrch 

v m2 

doba 

moření  

původní 

hmotnost  

v g 

hmotn. 

po 

tavenině 

v g 

úbytek 

hmotn. v 

g 

úbytek 

v % 

úbytek 

v gm-2  

M42-HT 0,099 0,00065 0,00040 20´ 1,0853 1,0671 0,0182 1,677 45,036 

M2-HT 0,100 0,00099 0,00062 20´ 2,6049 2,5887 0,0162 0,622 26,189 

WKE-

HT 
0,098 0,00249 0,00153 20´ 15,7116 15,6988 0,0128 0,081 8,369 

 

Tabulka 4.20 Hmotnostní úbytky po moření v kyselině chlorovodíkové a následně v kyselině 

sírové. 

vzorek 

Doba 

moření 

v HCl 

v min. 

Doba 

moření 

v H2SO4 

v min. 

původní 

hmotnost  

v g 

hmotn. po 

tavenině v 

g 

úbytek 

hmotn. v 

g 

úbytek v 

% 

úbytek v 

gm-2  

M42-K 10 - 1,0853 1,0327 0,0004 0,038 1,000 

M2-K - - 2,6049 x x x x 

WKE-K - 10 15,7116 15,6801 0,1482 0,935 96,903 

 

Tabulka 4.21 Hmotnostní úbytky po moření v manganistanu draselném 

vzorek 

Doba 

moření 

v KMnO4 

v min. 

původní 

hmotnost  

v g 

hmotn. po 

tavenině v 

g 

úbytek 

hmotn. v 

g 

úbytek v 

% 
úbytek v gm-2  

M42-K - 1,0853 x x x x 

M2-K 25 2,6049 2,5552 0,0005 0,019 0,825 

WKE-K 25 15,7116 15,67 0,0101 0,064 6,604 
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Tabulka 4.22 Hmotnostní úbytky po moření v kyselině sírové 

vzorek 

Doba 

moření 

v H2SO4 

v min. 

původní 

hmotnost  

v g 

hmotn. po 

tavenině v 

g 

úbytek 

hmotn. v 

g 

úbytek v 

% 
úbytek v gm-2  

M42-K - 1,0853 x x x x 

M2-K 10 2,6049 2,5524 0,0028 0,109 4,619 

WKE-K - 15,7116 x x x x 

 

Tabulka 4.23 Hmotnostní úbytky po moření ve směsné kyselině 

vzorek 

Doba 

moření 

v SM 

v min. 

původní 

hmotnost  

v g 

hmotn. po 

tavenině v 

g 

úbytek 

hmotn. v 

g 

úbytek v 

% 
úbytek v gm-2  

M42-K - 1,0853 x x x x 

M2-K - 2,6049 x x x x 

WKE-K 1,5 15,7116 15,4753 0,1947 1,228 127,307 

 

Tabulka 4.24 Hmotnostní úbytky po moření v kyselině dusičné 

vzorek 

Doba 

moření 

v HNO3 

v min. 

původní 

hmotnost  

v g 

hm. po 

tavenině v 

g 

úbytek 

hm. v g 

úbytek v 

% 

úbytek v 

gm-2  

celkový 

úbytek       

[ % ] 

celkový 

úbytek       

[ g/m2 ] 

M42-K 3 1,0853 1,0041 0,0286 2,715 71,494 4,689 123,489 

M2-K 2 2,6049 2,5169 0,0355 1,379 58,561 2,207 93,697 

WKE-K 2 15,7116 15,4271 0,0482 0,304 31,516 2,668 276,454 
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Obr. 4.25 Hmotnostní úbytky v % při moření v hydridu a kyselině 

 

4.4.3. Tloušťka oxidické vrstvy 

Tloušťka oxidické vrstvy byla naměřena pomocí softwaru Image-Pro Analyzer 7.0 ze 

snímků z elektronového mikroskopu. V tabulce 4.25 jsou uvedeny tloušťky oxidické vrstvy ve 

výchozím stavu, v tabulce 4.26 pak tloušťky oxidické vrstvy po moření v redukční tavenině. 

Z hodnot průměrné tloušťky oxidické vrstvy uvedených v tabulce č. 4.25 je zřejmé, že 

nejtlustší oxidická vrstva se vytvořila u oceli M2 a naopak nejtenčí vrstva vznikla u oceli WKE, 

resp. M42, které obsahují Co jako legující prvek. Přítomnost Co v oceli M42 a WKE iniciuje 

vytvoření oxidické vrstvy Co, která částečně omezuje tvorbu dalších oxidů. Dále z tabulky 4.25 

můžeme usoudit, že oxidační vrstva u vzorku M2-VS je po celé délce vzorku celistvá. Je zde 

jen velmi malý rozdíl mezi minimální a maximální tloušťkou oxidické vrstvy. 

V tabulce 4.26 můžeme vidět tloušťku oxidické vrstvy po moření v redukční tavenině. 

V případě oceli M42 došlo k úplnému odstranění oxidické vrstvy, což je možné vysvětlit vyšším 

výskytem oxidů železa ve spodní části oxidické vrstvy. K nejnižšímu úbytku oxidů došlo u 

oceli M2, u které byl zjevný vyšší výskyt oxidů V a W, které se z povrchu hůře odstraňují. 

Ve sloupcovém grafu – obr. 4.26 je přehledně viditelný nejvyšší výskyt oxidů u vzorku 

M2. Je zde zahrnuta také povrchová oxidická vrstva Pb u vzorku WKE, protože tvorba oxidů 

olova byla u tohoto vzorku nejvýraznější. Po moření v hydridu došlo k úplnému odstranění 

okují u oceli M42 oproti tomu došlo k vyredukování vrstvy čistého železa u oceli M2, což je 

viditelné v grafu – obr. 4.27.  
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Tabulka 4.25 Tloušťka oxidické vrstvy ve výchozím stavu v m 

 M42-VS M2-VS WKE-VS* WKE-VS** 

Min 2,54 23,68 2,11 6,08 

Max 22,54 29,62 14,18 12,16 

Průměr 16,02 26,44 7,40 8,70 

Sm.odch. 5,17 1,27 2,95 2,12 

* jen povrchová vrstva s Pb u WKE-VS 

** jen oxidy pod povrchovou vrstvou u WKE-VS 

 

Tabulka 4.26 Tloušťka oxidické vrstvy po moření v redukční tavenině v m 

 M42-HT M2-HT* M2_HT** WKE-HT 

Min 0,00 25,27 1,85 6,46 

Max 0,00 31,14 7,35 16,47 

Průměr 0,00 28,11 4,15 10,52 

Sm.odch. 0,00 1,77 1,21 3,24 

* celková tloušťka vč. vyredukované vrstvy čistého Fe na povrchu u M2-HT 

** jen vyredukovaná vrstva čistého Fe na povrchu u M2-HT 

 

 

Obr. 4.26 Porovnání výchozí tloušťky oxidické vrstvy 
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Obr. 4.27 Porovnání tloušťky vrstvy po moření v redukční tavenině 
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5. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit strukturu a vlastnosti oxidické vrstvy 

u rychlořezných ocelí typu AISI M42, AISI M2 a WKE 45 ve výchozím stavu a po odstranění 

oxidické vrstvy z povrchu ocelí různými metodami, převážně pak mořením v redukční tavenině 

a kyselinách. 

Teoretická část práce byla zaměřena na mechanizmus vzniku okují, její složení 

a způsoby jejího odstranění. Dále byla tato část orientována na vlastnosti rychlořezných ocelí. 

Popsány byly rovněž použité laboratorní metody. 

V praktické části byly pozorovány tři jakosti ocelí, a to AISI M42, AISI M2, WKE. 

Ve výchozím stavu byla oxidická vrstva u vzorku AISI M42-VS souvislá a spíše 

kompaktní, v některých místech docházelo k jejímu odloupnutí. Oxidická vrstva byla tvořena 

převážně oxidy Fe a oxidy s vyšším podílem Pb. Na rozhraní oxidické vrstvy a matrice se kromě 

vyššího obsahu oxidů Fe vyskytovaly také oxidy Co, Cr, Mo, V. Obsah prvků v matrici byl 

typický pro tento typ oceli. Na úplné odstranění oxidické vrstvy z povrchu vzorku bylo 

dostačující moření v redukční lázni (AISI M42-HT). Po moření v kyselině u vzorku AISI M42-

K došlo k naleptání povrchu drátu. 

U vzorku AISI M2-VS byla pozorována rovnoměrná souvislá vrstva oxidů po hranicích 

zrn po celém povrchu drátu. Na povrchu došlo k výskytu tenké porézní vrstvy oxidů Fe, Mo, 

W, Cr. Pod touto porézní vrstvou se vyskytovaly převážně oxidy tvořené Fe. Obsah prvků 

v matrici pod oxidickou vrstvou byl konstantní. U vzorku AISI M2-HT po moření v hydridové 

tavenině se vytvořila vrstva s vysokým obsahem Fe (téměř čisté Fe), která byla místy částečně 

odloupnutá. Po domoření v kyselině došlo k úplnému odstranění oxidické vrstvy a povrch drátu 

byl částečně naleptán. 

Oxidická vrstva u vzorku WKE-VS ve výchozím stavu se jevila jako nerovnoměrná. 

Byla místy popraskaná a nesouvislá. Tvořená převážně oxidy Fe a Pb. Pod touto vrstvou se 

vyskytovaly oblasti, kde oxidy zabíhaly do matrice kovu. Tyto oblasti byly složeny z oxidů Fe 

a dalších prvků matrice, bez výskytu oxidů Pb. Obsah prvků v matrici odpovídal standartní 

oceli WKE. Po moření v hydridové tavenině byla odstraněna povrchová oxidická vrstva, ale 

oxidy v zábězích musely být odstraněny až mořením v kyselině. I u tohoto vzorku došlo 

k naleptání povrchu drátu. 
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Z 3D grafu pro hodnoty průměrné tloušťky oxidické vrstvy můžeme usoudit, že 

nejtlustší oxidická vrstva se vytvořila u oceli AISI M2 a naopak nejtenčí vrstva vznikla u oceli 

WKE, resp. M42. Tyto oceli obsahují Co jako legující prvek. Přítomnost Co v oceli M42 a 

WKE iniciuje vytvoření oxidické vrstvy Co, která má částečně ochranný charakter a zpomaluje 

tvorbu oxidické vrstvy. 

Moření v hydridové tavenině je energeticky méně náročným typem moření, který je 

šetrný k životnímu prostředí a dostačující pro odstranění oxidických vrstev u velkého množství 

materiálů. Největší význam mělo toto moření pro ocel typu AISI M42, kdy došlo k odstranění 

veškerých okují z povrchu. U ostatních typů ocelí je moření v hydridové tavenině vhodné jako 

krok předcházející moření v kyselině. Jeho velkou výhodou je, že nedochází k naleptání 

povrchu materiálu. 
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