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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je v teoretické části přispět k poznání používaných materiálů 

v  jaderné energetice, charakterizovat jejich vlastnosti, faktory ovlivňující jejich životnost, 

používané materiály pro základní komponenty v jaderné energetice. Dále jsou zde stručně 

popsány metody pro určení vad v materiálech a druhy používaných mechanických zkoušek. 

Experimentální část práce byla zaměřena na stanovení základních mechanických vlastností 

vybraných výrobků určených k použití v jaderné energetice. Pro vyhodnocení základních 

mechanických vlastností byly použity zkoušky tahem a rázem v ohybu, měření tvrdost podle 

Rockwella a Vickerse. 

Klíčová slova: Jaderná energetika, mechanické zkoušky, tvrdost 

ABSTRACT 

The present thesis is the theoretical part to contribute to the knowledge of the materials 

used in nuclear power, characterize their properties, factors affecting their life, the materials 

used for the basic components in nuclear power. There are also briefly described a method for 

determining defects in the materials and the types of mechanical tests. The experimental part 

of the work was aimed at determining the basic mechanical properties of selected products for 

use in nuclear power. To evaluate the basic mechanical properties were used tensile test and 

impact test, measuring the hardness of Rockwell and Vickers. 

Key word: Nuclear energy, mechanical testing, hardness  
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1 ÚVOD 

V dnešní době má svět v oblasti energetiky dva hlavní globální problémy a to přístup 

k energetickým zdrojům a negativní vliv na změny klimatu Zemi. Oba tyty problémy dokáže 

řešit jaderná energetika[1]. 

Jaderné zdroje patří všude ve světě k nejlevnějším zdrojům. Jaderná energetika 

neprodukuje žádné tzv. skleníkové plyny (CO2) a přispívá ke snížení globálních emisí těchto 

plynů do ovzduší [1]. 

V jaderných elektrárnách se využívá jako palivo izotop uranu U-235. V přírodě se 

uran typu U-238 se může nacházet kolem 99% a jen 0,7% U-235.  

Jaderná část (primárním okruhu)elektrárny je umístěna v hermeticky uzavřené nádobě. 

Jaderný reaktor je zdrojem tepla, kterým se v parogenerátorech v sekundárním okruhu ohřívá 

voda až do teploty varu a vzniklá pára odchází do nejaderné části. Dále je v primárním okruhu 

oběhová čerpadla, která zajišťují proudění chladiva (vody) mezi reaktorem a parogenerátory. 

Nejaderná část je tvořena sekundárním a chladicím okruhem. Horká pára z parogenerátorů se 

přivádí do vícestupňové parní turbíny. Roztočená turbína pohání generátor elektrického 

proudu, který se po transformaci na velmi vysoké napětí přivádí do rozvodné sítě. Z turbíny 

přichází pára do kondenzátoru, ve které po ochlazení zkapalní a vrací se zpět do 

parogenerátoru. Chlazení páry zajišťuje voda, cirkulující chladicím okruhem mezi 

kondenzátorem a chladicími věžemi. Voda ohřátá v kondenzátoru se v chladicí věži ochlazuje 

proudícím vzduchem [2].  
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2 MATERIÁLY PRO ENERGETIKU 

V současné době je věnována velká pozornost materiálům pro energetický průmysl. 

Největší snahou je zvyšování účinnosti tepelných elektráren, které stále představují hlavní 

zdroj elektrické energie, z ekonomických důvodů a s ohledem na snižování škodlivin emisí. 

To je možné dosáhnout změnou parametrů vodní páry s tím souvisí snaha o zdokonalení 

stávajících materiálů, nebo nalezení nových. Pro úspěšné nasazení nových materiálů je 

potřeba zvládnout technologii výroby hlavních součástí energetických zařízení [3]. 

V martenzitických vysoce chromových ocelích používaných v energetickém průmyslu 

je tedy velmi důležité sledovat chování ocelí při vysokých teplotách a sledování 

nízkocyklového poškozování z důvodu častých startů o odstavování součástí z provozu, kde 

také má důležitou roli delta-ferit, který právě ovlivňuje tyto vlastnosti [3]. 

2.1 Žárupevné oceli a slitiny 

Po mnoho let základními žáropevnými materiály jsou slitiny kovů, především oceli 

pro práci za zvýšené teploty a slitiny niklu a kobaltu pro práci za vysoké teploty. 

Pracovní teplota se pohybuje přibližně nad 540
0
C.Obecně lze říct, že mají autenitické 

matrice a obsahují širokou škálu sekundárních fází. Nejběžnější sekundární fáze jsou karbidy 

kovu (MC,M23C6, M6C a M7C3) [4]. 

Základním požadavkem kladeným na všechny žáropevné materiály je zachování 

určitých mechanických vlastností při vyšší teplotě. Ačkoli teplota není jediným činitelem 

rozhodujícím o procesech deformace a poškození, nicméně je však nejdůležitějším faktorem. 

Požadavky kladené na všechny žáropevné materiály jsou následující [5]: 

 vysoká dlouhodobá pevnost při tečení, 

 vysoká mez kluzu a pevnost v tahu, 

 dobrá tvařitelnost, tažnost a odolnost proti křehkému porušení, 

 vysoká odolnost proti tepelné a tepelně-mechanické únavě během exploatace – 

zejména proti nízkocyklové únavě,  

 stabilita struktury a vlastnosti, nízká náchylnost jak k poklesu zpevnění, tak i k nárůstu 

zpevění a provozní křehkosti, 

 dobrá žárovzdornost a korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry [5]. 
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Dělení žárupevných ocelí a slitin 

Žáropevné oceli lze rozdělit podlechemického složení na : 

 nelegované oceli, jejichž pracovní teplota je do 450
0
C 

 nízkolegované oceli, jejíž pracovní teplota je do 580
0
C 

 vysokolegované chromové oceli (modifikované 9-12% Cr) použitelné do teplot   

 600 -620
0
C 

 austenitické oceli, s pracovní teplotou do 600 – 700 
0
C. 

 Dále podle struktury na: 

 austenitické  

 feritické 

2.1.1 Nelegované oceli 

Maximální teplota, za které tyto oceli mohou pracovat je omezena hodnotou meze 

tečení, která se mění v závislosti na napětí. Například u nelegovaných ocelí je teplota tečení 

při napětí 160 MPa a 380°C a se snižujícím se napětím roste (obr. 1). Z nelegovaných ocelí se 

zhotovují trubky, plechy, odlitky pro energetická zařízení. Norma ČSN 42 0090 udává 

přehled tvářených nelegovaných ocelí vhodných pro energetická zařízení. Patří zde oceli třídy 

11, kde obsah uhlíku se pohybuje kolem 0,2%, manganu 0,5%, niklu, mědi a chromu 0,3%, 

jak je patrné z přiložené tabulky, kde je vyznačen obsah ostatních legujících prvků. Žáropevné 

trubky se válcují z uklidněných, polouklidněných a neuklidněných ocelí. U neuklidněných 

ocelí, které jsou tvářeny zastudena, klesají plastické vlastnosti po výdrži na teplotách 200°C 

až 250°C,protože se začíná projevovat deformační stárnutí. Z tohoto důvodu se raději volí 

uklidněné oceli [6]. 
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Obr.1 Vliv teploty na mez kluzu a meze tečení nelegovaných žáropevných ocelí [6]. 

2.1.2 Nízkolegované oceli 

Nízkolegované žáropevné oceli se používají v oblasti meze kluzu a meze tečení. U 

první skupiny ocelí, které pracují v oblasti meze kluzu, se tato mez zaručuje za normální a 

zvýšené teploty. U druhé skupiny ocelí se vyžaduje mez tečení neboli mez pevnosti při tečení. 

Tyto oceli musí mít také dobré plastické vlastnosti za zvýšené teploty a dlouhou pracovní 

životnost, odolnost proti oxidaci, dobrou svařitelnost, tepelnou vodivost atd. Používají se v 

oblasti teplot500 až 550°C, ale některé až do 580°C [2]. 

Nízkolegované oceli se především používají na vysokotlaké kotle a trubky, na součásti 

parních turbín a dalších součástí namáhaných za tepla. 

V 70. letech se používala ocel typu T 22 ( 2,25%Cr-1%Mo) a to převážně v jaderné 

energetice. Tehdy bylo zjištěno že, mezi prvky s velmi příznivým vlivem na žárovzdornost 

nízkolegovaných ocelí je třeba zařadit niob tvořící stabilní disperzní fáze typu MX [5]. 

Její nízká žáropevnost vedla k vyvíjení nových ocelí typu T23, T24 a F-2W. Chemické 

složení viz tab.1 [7]. 
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Tab.1 Chemické složení (hm%) ocelí typu T 23, T 24, F-2W [7]. 

Ocel 
C Mn Si Cr Mo V W Nb Ti N B 

T 23 
0,04 

- 

0,1 

0,10 

- 

0,60 

max. 

- 

1,9 

- 

2,6 

0,05 

- 

0,30 

0,2 

- 

0,3 

1,45 

- 

1,75 

0,02 

- 

0,08 

- max. 

0,03 

0,0005 

- 

0,0006 

T 24 
0,05 

- 

0,10 

0,3 

- 

0,7 

0,15 

- 

0,45 

2,2 

- 

2,6 

0,9 

- 

1,1 

0,2 

- 

0,3 

- 

- 

- 

- 

0,5 

- 

0,10 

max. 

0,12 

0,0015 

- 

0,0070 

F-2W 
0,10 0,51 1,91 1,9 0,6 0,37 0,33 - 0,14 - 0,0046 

2.1.3 Feritické oceli 

Feritické oceli obsahují 11,5 až 30 % Cr. Chromové oceli byli původně vyvinuti pro 

korozní prostředí, ale postupem času se ukázalo, že jsou mnohem vhodnější jako žáruvzdorné. 

Základní žáruvzdorná ocel o složení 9%Cr–1%Mo byla vyvinuta již v roce 1936 [8]. 

Během vývoje modifikovaných (9–12)%Cr ocelí byly postupně optimalizovány 

obsahy jednotlivých prvků s cílem zvýšit mez pevnosti při tečení. Vliv jednotlivých prvků lze 

charakterizovat následovně [9]: 

Vliv uhlíku a dusíku 

Uhlík zvyšuje žárupevnost, ale se zvyšujícím obsahem uhlíku se snižují některé 

technologické vlastnosti jako je tvářitelnost a svařitelnost [10,11]. Obsah uhlíku se pohybuje 

okolo (0,080,20)hm%. Oceli s nižším obsahem uhlíku se používají při výrobě kotlů.  

Přítomnost dusíku pozitivně ovlivňuje žárupevnost. Obsah dusíku v ocelích se 

pohybuje v rozmezích (0,040,08)hm%. V případě ocelí s přísadou bóru jsou obsahy dusíku 

obvykle menší než 0,02hm.%, aby byla minimální tvorba nitridů bóru [9]. 

  



 

6 

 

Chróm 

Vysoký obsah chromu zlepšuje odolnost vůči oxidaci, ale negativně ovlivňují 

rozměrovou stabilitu chromem bohatých karbidů typu M23C6, které mají výrazný vliv na 

úroveň žárupevnosti daných ocelí [11]. 

Křemík 

Křemík má pozitivní vliv na odolnost ocelí vůči oxidaci, ale na druhé straně negativně 

ovlivňuje chemickou heterogenitu ingotů [9]. 

Hliník 

Hliník má negativní účinky na žárupevnost modifikovaných (9-12)%Cr ocelí, 

především v případě ocelí s přísadou dusíku. 

Vanad, niob 

Pro dosažení účinného precipitačního zpevnění kovové matrice jemnými částicemi 

typu MX se oceli legují přísadou vanadu. Malá přísada niobu se používá hlavně pro omezení 

růstu zrna austenitu v průběhu dlouhodobé výdrže na vysokých teplotách ohřevu během 

tepelného zpracování [9]. 

Nikl, kobalt, mangan, měď 

Nikl způsobuje v ocelích (9-12%)Cr degradaci žárupevných vlastností, proto je 

v moderních ocelích jeho obsah velmi nízký [12]. V nově vyvíjených ocelích se často používá 

přísada kobaltu nebo mědi, účinky těchto prvků na mikrostrukturní stabilitu a žárupevnost 

ocelí není v současné době zcela jasný [11,12].Kobalt zvyšuje teplotu Ms, ale jeho nevýhodou 

je vysoká cena. Obsah manganu je nízký, protože tento prvek snižuje transformační teploty a 

negativně ovlivňuje úroveň chemické heterogenity ocelí [9]. 

Bór 

Malé množství bóru má pozitivní vliv na žárupevnost ocelí a odolnost proti zkřehnutí. 

Pro dosažení dobré úrovně houževnatosti, tvářitelnosti a rovněž svařitelnosti ocelí je obecně 

doporučeno používat pouze do  100 ppm bóru [9]. 
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Rychlost tečení a mechanismy creepu 

Při zkoumání časové závislosti rychlosti tečení modifikovaných (9-12)%Cr bylo 

zjištěno, že v oblasti primárního creepu, v němž dochází k postupnému poklesu rychlosti 

tečení, přímo navazuje po dosažení minimální rychlosti creepu oblast terciálního creepu. To 

znamená, že oblast stacionární (ustáleného) tečení oblasti creepu se v této skupině ocelí 

nevyskytuje [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 ukazuje závislost rychlosti creepu na čase ocelí 9%Cr–3%W-3%Co s obsahy 0 

a 139 ppm bóru, při napětích 110, 140 a 160 MPa při teplotě zkoušení 650
0
C. Je zde zřejmé, 

že přísada bóru prodlužuje primární oblast creepu, což má za následek nižší minimální 

rychlost creepu a tím i delší časy do lomu. Příznivý vliv bóru na žárupevné vlastnosti (9-

12)%Cr ocelí je spojován se zvýšením rozměrové stability částic M23C6 a se zpomalením 

procesů zotavení dislokační substruktury kovové matrice 9. 

Obr.2 Závislost rychlosti creepu na čase ocelí 9%Cr-3%W-3%Co [9]. 
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Hodnocení creepového poškození z metalografického hlediska se zabývá celá řada 

norem a standardů. Hodnotí se mikrostrukturní vývoj fáze, mikrodutinová tvorba na hranicích 

zrn (Neubauer, atd.), vývoj karbidu, mezičásticové vzdálenosti. Obecně lze vývoj creepového 

poškození rozčlenit do pěti až šesti oblastí. Od nepoškozeného materiálu až po vznik 

mikrotrhlin a desintegrace materiálu. Vyhodnocení poškození při tečení je uveden v tab. 2 a 

na obr. 3 [13-17]. 

Tab.2 Vyhodnocení poškození při tečení [13-17]. 

Standard Stupeň poškozené 

 Bez 

poškození 

Bez 

dutin 

Izolované dutiny Orientované dutiny Mikrodutiny Makrodutiny 

Neubauer A B C D E 

VGB-TW 

507 

0 1 2a 2b 3a 3b 4 5 

NT TR 170 0 1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.3 Creepový proces poškození a vývoj mikrostruktury [13-17]. 
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Mechanismy zkřehnutí (9-12)%Cr oceli 

Velkým problémem oceli v energetickém průmyslu představuje zkřehnutí oceli. 

Zkřehnutí oceli bývá vyvoláno celou řadou mechanismů. Zkřehnutí oceli lze rozdělit do dvou 

skupin [18]: 

 zkřehnutí vyvolávající pokles vrubové houževnatosti při pokojové teplotě, což je 

nebezpečné při odstávkách elektráren, 

 zkřehnutí způsobující pokles creepové tažnosti. 

Některé mechanismy mohou vyvolat oba typy zkřehnutí. Typickým příkladem je 

popouštěcí křehkost, která může být způsobena segregací atomů povrchově aktivních prvků, 

jako je fosfor nebo cín. Nebo také hrubé austenitické zrno, vzniklé během vysokoteplotní 

austenitizace, může být příčinou nízké vrubové houževnatosti při pokojové teplotě a zároveň 

nízké creepové tažnosti [9].  

2.1.4 Austenitické žáruvzdorné oceli 

Austenitické oceli vykazují oproti feritickým ocelím mnohem nižší meze kluzu ve 

velkém rozmezí teplot, ale zároveň lepší pevnosti proti tečení. 

Austenitické oceli se vyznačují nevýhodnými fyzikálními vlastnostmi a taky vyšší 

tepelnou roztažností a menším součinitelem tepelné vodivosti. Vykazují však o mnoho vyšší 

odolnost proti koroznímu praskání a mezikrystalové korozi [5]. 

Výhodou těchto ocelí je, že se rekrystalizace projevuje mezi 800 až 900
o
C, kdežto ferit 

rekrystalizuje již za teploty 600 
o
C. Austenitické oceli je možné použít až do teplot 700

 o
C [6]. 

2.1.5 Chrómniklové žáruvzdorné oceli 

Základní prvky těchto ocelí jsou chrom a nikl. Ke zvýšení žárupevnosti se přidávají i 

jiné prvky, mezi něž patří wolfram (asi 2%), molybden (1 až 3%), niob, titan, vanad a dusík. 

Chrom je v oceli obsažen mezi 12 až 20%. Obsah nikluje vyšší než u austenitických ocelí a 

dosahuje hodnot až 38%, protože je třeba zabránit vylučování fáze sigma, která způsobuje 

snížení houževnatosti. Molybden zvyšuje žárupevnost, ale jeho výskyt podporuje vznik 

nežádoucí fáze sigma a Lavesovy fáze Fe2Mo.Vanad zvyšuje pevnost při tečení a to hlavně 

za nižších teplot [6]. 
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Některé austenitické chromniklové oceli obsahují malé množství niobu a titanu, které 

vytvářejí s uhlíkem stabilní karbidy. Nevýhodou niobu je, že může způsobovat pokles 

houževnatosti po dlouhých výdržích za vyšších teplot [6]. 

Kromě klasických druhů chromniklových ocelí, pro speciální použití jsou taky vhodné 

oceli Cr-Mn-Ni a oceli bez niklu Cr-Mn.  

2.1.6 Chrómmanganove žáruvzdorné oceli 

Příkladem těchto Cr-Mn ocelí je ocel o nominální složení 12%Cr – 15%Mn – 0,2%C – 

0,1%N – 2%W. Tento typ oceli má dobrou pevnost při tečení. Je používána na první 

protiradiační stěnu v jaderných reaktorech.  

2.2 Korozivzdorné oceli a slitiny 

Tyto oceli mají zvýšenou odolnost proti korozi za normální i zvýšené teploty (i tyto 

oceli postupně korodují, avšak mnohem pomaleji, takže zvýšená životnost vyváží vyšší cenu). 

Volba korozivzdorné oceli je velmi obtížná, protože nezáleží jenom na požadovaných 

mechanických vlastnostech, ale i na druhu prostředí, teplotě a tlaku [19]. 

Korozivzdorné oceli obsahují více než 12% Cr (nejvíce však 30%), dále obsahují 

legující prvky, hlavně Ni (až 30%), Mo, Cu, Mn (až 24%). Si, Ti, Al, Ta, V, W a N jsou 

obsaženy jen do několika procent. Obsah S a P jen do 0,03%. Obsah uhlíku je většinou v 

rozmezí 0,01 – 0,1%.  

Korozivzdorné oceli jsou vysocelegované, a mají zvýšenou odolnost proti chemické a 

elektrochemické korozi. Korozní odolnost je založena na pasivaci povrchů železa. Tato 

pasivovaná vrstva dává dobrou odolnost proti všeobecné korozi. 

Pasivace povrchu korozivzdorných ocelí závisí na přítomností dostatečného množství 

oxidického činidla. V místech, kde je pasivní vrstva nehomogenní nebo poškozena, kde v 

důsledku mechanických namáhání vznikají defekty, a povrch není v kontaktu s dostatečným 

množstvím oxidačních látek nebo v elektrolytech obsahující halogenidy dochází k nestabilitě 

pasivní vrstvy a koroznímu napadení [20]. 

Při určitých podmínkách může být pasivita místě narušena a dochází ke vzniku 

lokálních forem koroze. Každý druh koroze má svůj vlastní mechanismus a probíhá za 

určitých specifických podmínek.  
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Hlavní typy lokální koroze jsou: 

 Bodová  

 Štěrbinová 

 Mezikrystalová 

Nejvíce nebezpečná koroze pro korozivzdorné oceli a slitiny je korozní praskání pod 

napětím. 

Korozivzdorné oceli a slitiny rozdělujeme podle jejich chemického složení a struktury 

do několika základních skupin, a to na martenzitické (kalitelné), feritické, feriticko-

austenitické (duplexní), vytvrditelné a austenitické s některými přechodovými skupinami (obr. 

4). Podle chemického složeni jsou to oceli chrómové, chrómniklové a chrómmnanganové, 

které mohou obsahovat ještě další slitinové prvky, jako molybdenum, křemík, měď, titan, 

niob, dusík atd., a při vysokém obsahu niklu slitiny s chromem, molybdenem, křemíkem a 

mědí [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Austenitické korozivzdorné oceli 

Austenitické oceli mají vysokou tažnost, vysokou mez pevnosti a vysokou 

houževnatost. Tažnost bývá okolo 45-65 %. Nejdůležitější vlastností této skupiny materiálů je 

vysoká korozní odolnost, která se s narůstajícím množstvím legur zvyšuje. Z pohledu 

korozivzdornosti odolávají celkové korozi díky obsahu chrómu, niklu, molybdenu případně 

Obr.3 Vyznačení oblastí chemických složení 

různých typů korozivzdorných ocelí [21]. 
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mědi a křemíku. Mezikrystalové korozi odolávají po stabilizaci titanem, případně niobem. 

Bodové a štěrbinové korozi odolávají po legování molybdenem, s přispěním křemíku a 

dusíku. Zlepšení odolnosti proti prasknutí způsobené korozí se docílí omezením obsahu 

fosforu, arzénu, antimonu, popřípadě cínu. Jsou však náchylné ke korozi pod napětím [22]. 

Austenitické oceli obsahují 18% chrómu a 9 % niklu při obsahu uhlíku kolem 0,08 % , 

popř. manganu v rozmezí 9 až 19%, v kombinaci s možnou přísadou dusíku (až 0,5%) jako 

náhrady niklu. Oceli legované manganem a dusíkem lze použít za zvláštních podmínek [21]. 

Za účelem získání různých vlastností se základní složení oceli upravuje co do obsahu 

základních a doprovodných prvků a přísadových slitinových prvků. Vliv prvků lze 

charakterizovat následovně [21]: 

 Chróm, molybden, měď, křemík, nikl – celková korozní odolnost 

 Titan, niob – odolnost proti mezikrystalové korozi 

 Dusík – mechanické vlastnosti 

 Síra, selen, fosfor, olovo, měď – obrobitelnost 

 Mangan – odolnost proti praskavosti svarů 

 Molybden, křemík, dusík – odolnost proti bodové a štěrbinové korozi 

 Omezení obsahu fosforu, arzenu, antinomu popř. cínu – odolnost proti koroznímu 

praskání  

 Molybden, titan, niob, bór – pevnost při tečení 

 Chróm, hliník, křemík, nikl, vzácné zeminy – žáruvzdornost 

Příklad oceli typu X6CrNiTi 18-10 (1.4541) 

Austenitická, chromniklová ocel, která je stabilizována titanem. Pro tlakové nádoby je 

ocel schválena do 400 °C, jako ocel odolnou proti okujení při oxidaci vzduchem se dá použít 

do teploty 800°C. Svařitelnost elektrickým obloukem je dobrá při použití všech metod 

svařování. Tento materiál je obzvláště vhodný pro konstrukce s tloušťkou materiálu 

přesahujícími 6 mm, které nemohou být po svařování tepelně upraveny [23]. 

Je odolná proti korozi v průmyslových alkáliích a slabších kyselin včetně kyseliny 

dusičné. Také je odolná proti mezikrystalové korozi až do teplot 650 
0
C (CrC nevznikají díky 

přídavku Ti) [22]. Používá se ve farmaceutickém, chemickém a energetickém průmyslu. 
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2.2.2 Martenzitické korozivzdorné oceli 

Martenzitické oceli obsahují od 12 do 18% Cr a 0,1 – 1% uhlíku. Jejich pevnost lze 

podstatně zvýšit kalením. Mají tetragonální prostorově středěnou mřížku, která vzniká 

z důvodu vysokému obsahu chrómu. 

Nebezpečím při použití martenzitických korozivzdorných ocelí, které je společné 

všem typům, je křehnutí. Křehnutí může vznikat po ohřevu na teplotu 350 - 550 °C, a proto je 

nutné se tomuto teplotnímu rozmezí při tepelném zpracování vyhnout. Nebezpečné je i 

křehnutí způsobené vodíkem, které může vznikat po tepelném zpracování v určitých 

atmosférách nebo při moření [24]. 

Martenzitické chromové oceli s niklem mají cca 17 % Cr, 2 % Ni a 0,2 % C. Oceli se 

používají na lopatky parních turbín a další součásti přicházející do styku s vodou, párou a 

zejména s mořskou vodou. Dobrou korozní odolnost vykazují i v oxidujících anorganických 

kyselinách. Proti klasickým martenzitickým ocelím bez niklu má tento typ ocelí vyšší 

pevnost, zlepšené plastické vlastnosti a podmíněnou svařitelností [23]. 

Příklad oceli typu X30Cr13 (1.4028) 

V zušlechtěném stavu a s  kovově lesklým povrchem odolává atmosférické korozi 

s výjimkou silně znečištěného (průmyslového) ovzduší. Nekoroduje ve vodě, která 

neobsahuje chlor a minerální soli. Z chemikálií odolává  např. zředěné kyselině dusičné a 

v pasivním stavu též  méně agresivním organickým kyselinám při pokojové teplotě. Není 

odolná proti mezikrystalové korozi. Zlepšenou korozní odolnost vykazují leštěné povrchy. 

Středně namáhané díly přicházející do styku s vodou nebo párou. Např. armatury, spojovací 

materiál a části potrubí se zaručenou pevností resp. mezí kluzu. Ocel má v zušlechtěném stavu 

vyšší odolnost proti opotřebení. Jako otěruvzdorné se např. používají nízko popuštěné plechy 

a pásy do tloušťky 3 mm. Díly přednostně namáhané na otěr, vyráběné z tyčové oceli nebo 

výkovků, lze též  po kalení popouštět na teploty v rozmezí 200 až 350
o
C. V těchto případech 

se zaručuje pouze tvrdost, která se pohybuje v rozmezí 45 až 50 HRC. V tomto stavu nutno 

počítat se sníženou houževnatostí [25]. 
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Příklad oceli typu 1Ch13N3 

Tuto ocel lze charakterizovat jako antikorozní martenzitickou ocel, která se blíží 

podeutektoidnímu typu. Poměrně vysoký obsah feritotvorného Cr a nízký obsah 

austenitotvorného C je eliminován přilegováním Ni. Lze proto předpokládat, že je tím 

potlačena mocnost vzniku delta-feritu [38]. 

Příklad oceli typu 20CH17N2B-S 

Ocel lze opět charakterizovat jako antikorozní martenzitickou ocel, která se vyznačuje 

výbornou korozní odolností a vysokými pevnostními charakteristikami. Při nízkém obsahu C 

je prokázána existence velkého množství delta-feritu i s možným vznikem sigma fáze [38]. 

2.2.3 Austeniticko-feritická korozivzdorná ocel (duplexní) 

Duplexní oceli mají lepší mechanické vlastnosti a vyšší korozní odolnost než většina 

běžných feritických a austenitických ocelí. Slovo „duplex“ popisuje mikrostrukturu oceli, 

která obsahuje přibližně 50% feritu a 50% austenitu. Typické složení většiny duplexních ocelí 

je 22 – 23% chrómu, 4,5 – 6,5% niklu a 2,5 – 3,5% molybdenu. V poslední době byly 

vyvinuty takzvané „superduplexní oceli“ s dále zlepšenou odolností proti korozi. Tyto oceli 

obsahují asi 25% Cr, 7% Ni, 3,5% Mo a dusík a ještě i některé další přísady [23]. 

Při legování mědí, molybdenum a také dusíkem lze dosáhnout vyšší korozní odolnosti 

proti bodové, mezikrystalové a štěrbinové korozi a tím tento materiál použít v agresivních 

prostředích kyseliny sírové a fosforečné, mořské vody a v chloridech. 

Při zvýšených teplotách mezi 700 až 1000 
0
C, dochází k vytvrzování a tedy i křehnutí. 

Ke stárnutí oceli dochází při dlouhodobém zatížení v rozmezí teplot 350 až 550
0
C(ocel také 

křehne). Použití duplexních ocelí se rozlišuje a začínají nahrazovat austenitické oceli 

používané pro různé aplikace v jaderném průmyslu a v chemickém [23]. 

Příklad oceli typu X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) 

Tato ocel má vyváženou strukturu austenitu a feritu. Vykazuje velkou korozní 

odolnost v neutrálním prostředí a středně kyselým i za přítomnosti chloridových iontů. Je 

odolná vůči bodové korozi, mezikrystalové korozi, koroznímu praskáni pod napětím. K 

odolnosti proti koroznímu praskání významně přispívá chemické složení oceli a to 50% feritu 

a stejný podíl austenitu [25]. 
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2.2.4 Korozivzdorné niklové slitiny 

Korozivzdorné slitiny jsou austenitické struktury s obsahem Cr nad 15%, který 

zabezpečuje pasivaci. Niklové slitiny mají výbornou odolnost proti štěrbinové korozi, bodové 

a korozním praskání pod napětím. V niklových slitinách jsou hlavními legujícími prvky 

Mo,Cu,Fe a Cr. 

Rozdělení základních korozivzdorných niklových slitin[6]: 

 Slitiny Ni-Cr-Fe 

 Slitiny Ni-Cr-Mo(Fe) 

 Slitiny Ni-Mo-(Fe) 

 Slitiny Ni-Cu 

Slitiny typu Ni-Cr-Fe 

Tyto slitiny mají buď střední (45% Ni), nebo vysoký obsah niklu a to 60-76%.Slitiny 

se středním obsahem niklu, obsahují až 28% chrómu a stabilizační přísady k vazbě uhlíku, 

jako titan, niob, jsou modifikovány molybdenem, mědí aj., 

 Slitiny se středním obsahem niklu, např. slitiny typu 02Ni33Cr21Mo3Cu2Ti(Incoloy 

825),05NiCr20Fe27Mn5Mo2Nb (Armco), obsahují až do 40% niklu, až 22% chromu, 

popřípadě i niob nebo titan jako stabilizační přísady k vazbě na uhlík, nebo hliník jako 

vytvrzující přísadu [21,26]. 

Slitiny se zvýšeným obsahem niklu např. 04NiCr16Fe8 (Inconel 600) a 

05NiCr22Mo9Nb4Fe3 (Inconel 625) s obsahem 15% - 22% chromu a 60-76 % niklu. Díky 

vysokému obsahu niklu mají zvýšenou odolnost proti koroznímu praskání v prostředí 

chloridů, vyšší mechanické vlastnosti i žáruvzdornost až do 1100 
0
C [21]. 

Vybrané druhy slitiny na bází Ni-Cr-Fe 

Inconel alloy 600 

Je slitina, která má vynikající mechanické vlastnosti. Vysoký obsah niklu dává 

odolnost slitiny proti korozi v mnoha organických a anorganických sloučeninách, a je odolná 

vůči koroznímu praskání v prostředí chloridových iontů, korozi ve vysoce čisté vodě a 
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louhové křehkosti [27]. Použití: v chemickém průmyslu a jako standardní konstrukční 

materiál pro jaderné reaktory.  

Incoloy alloy 800 

Je slitina, která vyniká vysokou pevností a odolností vůči oxidaci a nauhličení. Za 

vysokoteplotních podmínek je schopná si udržet stabilní strukturu. Slitina je velmi odolná 

vůči korozi a to i v kyselém prostředí. Použití: v chemickém a petrochemickém průmyslu, 

v jaderné energetice (výměníky tepla, potrubní systémy, parní kotle, použití pro opláštění 

elektrických topných článků) [28]. 

Slitina typu  NI-Mo-Cr (Fe) 

Slitina na bázi Ni a Cr je modifikovaná molybdenem, jsou tedy vysoce odolné proti 

korozi v oxidačním i redukčním prostředí, např. slitina typu 

08NiMo16Cr1616Fe6W4V(Hastelloy C), ve kterém je 16% molybdenu spolu s 16% Cr a 4% 

W. Přítomnost molybdenu zajišťuje odolnost proti redukčním prostředím a obsah chromu 

zabezpečuje schopnost pasivace v oxidačních prostředích [21]. 

Protikoroznímu napadení kyselinou sírovou v celém rozsahu koncentrací a teplot 

neodolávala žádná z předchozích uvedených typu slitin, byla vyrobena nová slitina typu 

1NiSi10Cu3 (Hastelloy D), tato slitina se vyznačuje vysokou tvrdostí, nízkou plastičností, 

vhodná pouze k odlévání. Nesnese však silně oxidační prostředí [21,28]. 

Dále jsou používány slitiny pro méně náročnější prostředí což je například v kyselině 

fosforečné, sulfitové celulózy apod. Tyto slitiny mají menší obsah molybdenu a vyšší obsah 

železa. Například slitina typu 05NiCr22Fe15Mo6Nb2SiW (Hastelloy F), 

08NiCr22Fe6Mo6Cu6W2MnSi (Hastelloy G),  03NiFe30Cr21Mo3Cu2MnSi ( Ni-o-nel) a 

jiné. Nižší obsah molybdenu a vyšší obsah železa snižuje odolnost proti kyselině 

chlorovodíkové a kyselině sírové za vyšších teplot [21]. 
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Vybrané druhy slitin na bází Ni-Cr-Mo (Fe) 

Hastelloy N 

Tato slitina má dobrou odolnost proti oxidaci na vzduchu. Používá se především pro 

aplikace v prostředích roztavených fluoridů a to v jaderné technice. Pracuje v oblasti teplot 

600- 900 
0
C [21]. 
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3 MATERIÁLY PRO JADERNOU ENERGETIKU 

Nauka o materiálu pro jadernou energetiku tvoří dnes již v celém světě samostatný 

vědní obor. Různé typy elektráren vyžadují podle funkčního namáhání i volbu odlišných 

druhů ocelí, od nízkolegovaných konstrukčních po vysokolegované až po slitiny. Vývoj ocelí 

a slitin je proto v jednotlivých zemích vyrábějících jaderná zařízení určován bezprostředně 

jejích budovanými typy [29]. 

Pro výrobu konstrukčních materiálů je nejdůležitější, aby byly odolné proti radiačnímu 

poškozování, křehnutí a tečení.  

3.1 Radiační poškození 

Radiační poškození je změna mechanických a fyzikálních vlastností ozářením. 

Radioaktivní záření přenáší energii do materiálu, což způsobuje především přemístění atomů 

z jejich uzlových poloh. Dále například způsobuje změnu vnitřní mikrostruktury, rozměrů 

mechanických, elektrických a magnetických vlastnosti a snižuje korozní odolnost. Hlavními 

defekty jsou vakance a intersticiální atomy. Ozáření elektrony a γ-paprsky způsobuje vznik 

jen těchto defektů [29,30]. 

Pokud se jedná o oceli, záření alfa a beta má velmi malý dolet, aby mohlo vyvolat 

poškození ve větší vzdálenosti od svého vzniku, působí prakticky jen v tom materiálu, 

v kterém vzniklo. Záření beta má díky své malé hmotnosti velmi malé účinky na kovové 

materiály. Gama záření dokáže prostupovat velkou tloušťkou materiálu, jeho účinek při 

tvoření poruch krystalové mříži se omezuje na vznik Frenkelových párů a účinnost je asi o 3 

řády menší než účinek rychlých neutronů [31]. 

3.1.1 Účinky radiace na vlastnosti materiálu 

Na oceli používané v jaderné energetice se kromě požadavků na pevnost a korozní 

vlastnosti kladou ještě tyto základní požadavky: 

 nízká indukovaná aktivita 

 odolnost proti radiačnímu poškození 

Indukovaná aktivita záleží v tom, že ozáření mohou v kovech vzniknout nestabilní 

izotopy s dlouhou životností, vysílající pronikavé nebezpečné záření. Nejznámější vznik 
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jaderného izotopu je Co
66

 v kobaltu. Aby toto nebezpečí bylo minimální, omezuje se jeho 

obsah v oceli na max. 0,02% [29]. 

3.1.2 Mechanické změny ozářených materiálu 

Vlivem záření dochází k zvýšení meze kluzu, pevnosti a tvrdosti, ale taky současně 

klesá tažnost a kontrakce, vrubová houževnatost. U nelegovaných a nízkolegovaných ocelí se 

výrazně zvyšuje přechodová teplota Tp, což se nazývá radiační zkřehnutí. 

Účinek záření závisí na typu a stavu krystalové mřížky ozařovaného kovu a na 

podmínkách ozařování, tj. na teplotě ozařování, na energii neutronů atd. [32]. 

3.1.3 Změny fyzikálních vlastností a mikrostruktury 

Elektrický odpor všech čistých kovů a oceli po ozáření vzrůstá. Neutronové záření má 

vliv na elastický konstanty kovů- zvyšuje je. Radiace působí rovněž na martenzitické 

transformace. V ocelích ( uhlíkových, manganových a niklových) teplota Ms stoupá a zvyšuje 

se také množství transformovaného martenzitu s klesající teplotou, kdežto u Ni slitin se bod 

Ms sníží. Pro podstatné změny velikosti a tvaru způsobené ozářením se používá termín 

rozměrová nestabilita. Mezi základní rozměrovou nestabilitu patří bobtnání (swelling), 

smrštění, creep a prodloužení. Bobtnání a smrštění se řadí do objemových změn, creep a 

prodloužení do tvarových změn [29]. 

Příklad mechanických změn u nízkolegovaných ocelí po ozáření rychlými neutrony 

(dávka 10
23

n.m
-2

) viz tab. 3. 

Tab.3 Mechanické změny nízkolegovaných ocelí po ozáření [39]. 

Veličina Před ozářením Po ozáření 

Re [Mpa] 300 620 

Rm [Mpa] 500 710 

Re/Rm 0,6 0,87 

A [%] 40 13 
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3.1.4 Způsoby radiačního poškození kovů 

Vznik bodových poruch 

K vyražení atomu z uzlové polohy mřížky je třeba určité minimální energie, která je 

pro kovy 10 až 40 eV. Při srážce s rychlými neutrony získávají zasažená jádra atomů energii 

zhruba o 3 řady větší. Jsou tedy vyrážena a pohybují se mřížkovou rychlosti odpovídající 

přebytku energie (rychlost řádu 10
5
 až 10

6
 m.s

-1
, tedy o 2až 3 řády větší než rychlost zvuku 

v kovu). Tyto ionty mohou zasahovat a vyrážet z uzlových bodů mřížky další ionty. Po 

poklesu energie nezbytnou k vyrážení z uzlové polohy uváznou v mezimřížkové poloze [32]. 

Lokální tepelné ovlivnění 

Zbytek kinetické energie iontu po poslední srážce se spotřebuje na zvětšení kmitů 

mřížky. To se projeví tepelným rázem v oblasti zahrnující asi 10
3
 atomů, která se po dobu asi 

10
-10

s ohřeje až o 1000 K. Mohou vznikat natavené a rychle ztuhlé mikrooblasti, popř. oblasti, 

v nichž proběhla jiná fázová transformace, které mají vlastnosti odlišné od okolí matrice [32]. 

Jaderná transmutace 

Zachycení neutronu v jádře atomu ozařované látky vyvolá transmutaci jádra. Vzniká 

těžší izotop téhož prvku nebo ion jiného prvku, například při reakci neutronu s atomem boru, 

jehož produktem je lithium a helium:  

       
     

 
 
 

 
  

 

Transmutaci za vzniku jiného prvku se mění všechny vlastnosti látky [30]. 

3.2 Korozní poškození materiálů 

Koroze kovů závisí na celé řadě vlivů, které je možné rozdělit na vnitřní a vnější. 

Vnější vlivy jsou vztahovány na vlastní korozní prostředí to je k jeho povaze, složení, hodnotě 

pH, teplotě, tlaku apod. Do vnitřních vlivů patří složení a struktura vlastního materiálu, stav 

jeho povrchu a přítomnost pnutí. 

Jednotlivé látky přítomné v prostředí působí na kovy podle svých povah. Jako 

například oxidační látky zrychlují průběh katodického děje a taky mohou neovlivňovat a nebo 
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naopak zbrzďovat anodický děj. A některé látky působí přímo jako inhibitory, které brzdí 

průběh koroze [31]. 

Vliv pH prostředí na korozi 

Změna pH od 4 do 10 nemá vliv na rychlost katodického a anodického děje. Ovšem 

při poklesu pH pod 4 vzrůstá vznik koncentrace vodíkových iontu a tím se zrychluje průběh 

koroze. 

Rychlost promíchávání 

Při rychlosti promíchávání korozního prostředí se tloušťka ochranné difuzní vrstvy 

zmenšuje a tím dochází k růstu koroze.  

Rychlost proudění 

Zvýšení rychlosti proudění daného prostředí závisí také na povaze materiálu. 

Například zvýšení proudění u vody se prakticky neprojeví na stálosti korozivzdorných ocelí, 

ale zvyšuje již korozi perlitických ocelí a slitin hliníku přibližně 1,5 až 2 krát [31]. 

Teplota 

Významný vliv na korozi má teplota. S růstem teploty se zvyšuje rychlost anodického 

děje jak v aktivním tak i v pasivním stavu. S teplotou roste také koroze všech reaktorových 

materiálů ve vodě a páře. V perlitické oceli se koroze silně zvyšuje při teplotě nad 400 
0
C. 

V nasycené páře je korozní rychlost stejná jako ve vodě při této teplotě. V přehřáté páře je 

korozní rychlost nižší. V páře může docházet i k dalším druhům koroze jako je 

mezikrystalová koroze nebo ke koroznímu praskání, čemuž napomáhá znečištění páry 

kyslíkem a zejména chloridy. Toto znečištění vede k intenzivnější celkové korozi [31]. 

Struktura 

Vliv struktury na korozi mají větší odolnost homogenní slitiny korozně odolnější než 

heterogenní slitiny. 
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3.3 Vybrané materiály pro hlavní komponenty reaktorů 

Volba ocelí se řídí všeobecně podle jejich fyzikálních a mechanických vlastností dále 

musí být odolné proti korozi a taky podle druhu namáhání, kterými jsou oceli vystaveny 

během stanovené doby životnosti zařízení. Nejpoužívanější jsou korozivzdorné oceli a dále 

několik málo slitin niklu. Oblast jejich použití je například v primárním okruhu na vestavby 

reaktorů včetně trubkových systémů, obaly palivových článků, tlakové nádoby a různé 

pomocné zařízení [31]. 

Korozivzdorné oceli nacházejí uplatnění například v lehkovodních také i v rychlých 

reaktorech a vysokoteplotních reaktorech. Méně používanou skupinou jsou austenitické oceli, 

které se uplatňují jen na určité komponenty.  Feritické korozivzorné oceli a případně i niklové 

slitiny se využívají v daleko menším měřítku.  

Pro autenitické korozivzdorné oceli mají příznivé mechanické vlastnosti, dostatečná 

mez kluzu a pevnosti, vysoké hodnoty plasticity a houževnatosti. Jejích žárupevnost dosahuje 

do teploty 650
0
C. Základní austenitickou korozivzdornou oceli typu 05Cr18N19. Má 

dostatečnou odolnost proti vodě o vysoké čistotě, což umožňuje její schopnost pasivace [31]. 

Slitiny niklu jsou známé svou vysokou žárupevností také i vysokou odolností proti 

korozi v nejvíce agresivních prostředích. Slitiny niklu se například využívají na trubky 

parogenerátoru typu PWR v Japonsku [33]. Tato slitina je známá pod názvem INCONEL 600.  

3.3.1 Tlaková nádoba reaktoru 

Tlaková nádoba je hlavní součástí jaderného reaktoru. Působí na ní koroze a 

neutronové záření. Výběr vhodného materiálu pro tlakové nádoby není jednoduchý. Každý 

materiál musí splňovat přísné požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti [31].  

Pevnostní vlastnosti: 

- vysoká odolnost proti křehkému a únavovému lomu 

- odolnost proti růstu trhlin a poruch 

- pevnostní vlastnosti po celé tloušťce materiálu při pracovních teplotách 

- vysoká čistota materiálu. 
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Fyzikálně-pracovní: 

- korozivzdornost 

- odolnost vůči radiačnímu poškozování 

- strukturní stabilita materiálu 

Nádoba reaktoru je tlaková nádoba s odnímatelným víkem, základní materiál na 

výrobu tlakových nádob je nízkolegovaná ocel. Jedná se o typ oceli 22NiMoCr37 a 

15Ch2MFA. Pro šrouby a matice jsou používány vysokopevnostní nízkolegované oceli 

s vyšším obsahem uhlíku (0,40%), jedná se o oceli typu 22NiCrMo145, 25Ch2MFA a 35ChM 

[31,34]. 

3.3.2 Potrubí 

Požadavky na materiály jsou především dostatečná pevnost při provozní teplotě, dobrá 

svařitelnost. Materiály musí vykazovat dobrou odolnost proti nízkocyklovém porušení 

(vyvolané velkými dilatačními a ohybovými silami, působící na potrubí od jednotlivých 

tuhých komponent primárního okruhu) a teplotním rázům. Použitý typ nízkolegované oceli by 

se měl podobat materiálu použitého na tlakové nádoby, kompenzátoru objemu a tělesa 

parogenerátoru. Jsou to například oceli typu 12ChM, 1Ch2M,20ChMA,12ChlMF, 

10GN2MFA [31]. 

3.3.3 Komponenty rychlých reaktorů 

Materiály pro reaktory rychlých neutronů jejíchž chladivem je tekutý sodík, musí 

vykazovat kromě dobrých vlastností za tepla taky vysokou odolnost proti korozi v tekutém 

sodíku. Proto většina primárního okruhu je vyrobena z austenitických korozivzdorných ocelí. 

V případě výměníkových trubek parogenerátoru se používá nízkolegovaná ocel [31]. 

Jedná se o typy ocelí CrMo nebo CrMoV. Nízkolegované oceli CrMo se dají využívat 

do teplot přibližně 450
0
C, při vyšších teplotách dochází k nauhličení, které zapříčiňují snížení 

pevnostních vlastností oceli [31]. 

3.3.4 Lehkovodní tlakové reaktory 

Lehkovodní tlakový reaktor typu VVER je ve světě nejrozšířenějším typem jaderného 

reaktoru. Tento typ je použit jak v jaderné elektrárně Dukovany, tak v jaderné elektrárně 

Temelín. Jaderným palivem je obohacený uran ve formě tabletek oxidu uraničitého 



 

24 

 

uspořádaných do palivových tyčí. Moderátorem i chladivem je obyčejná voda. Výměna paliva 

probíhá při odstaveném reaktoru zpravidla jednou za rok [29]. 

Lehkovodní reaktory jsou charakterizovány vysokými provozními tlaky (nad 12MPa) 

a teplotou do 350
0
C a chladivem – lehká voda. 

3.3.5 Vysokoteplotní plynem chlazený reaktor 

Vysoká teplota chladiva a další provozní parametry kladou značné nároky na odolnost 

použitých materiálů, proto jsou materiály jednou z důležitých oblastí výzkumu a vývoje 

vysokoteplotních i rychlých plynem chlazených reaktorů. Použití materiálu pro plynem 

chlazené reaktory se rozdělují na kovové a nekovové. 

Mezi nekovové materiály patří grafit, který se používá jako moderátor, reflektor a jako 

hlavní konstrukční materiál aktivní zóny reaktorů. Do kovových materiálu patří 

vysokoteplotní austenitické a feritické oceli (např.P91,P92). Pro nejvíce tepelně namáhané 

komponenty jsou použity speciální chrom-niklové slitiny (např.800 H, Inconel 617) [29]. 

V provozních podmínkách jsou konstrukční materiály vysokoteplotních reaktoru 

namáhány vlivem fyzikálních podmínek – tj. teploty, tlaku, neutronového toku v aktivní zóně, 

dále jsou vystaveny koroznímu a eroznímu působení plynného chladiva [29,35]. 

U kovových materiálů dochází vlivem vysoké teploty k trvalým změnám struktury a 

mechanických vlastností [36]. Při vysoké teplotě dochází k tečení materiálu. Vysokoteplotní 

creep je jedním ze sledovaných parametrů u materiálu pro vysokoteplotní reaktory [35]. 

Ke korozi vysokoteplotním chladivu dochází v důsledku nečistot, které toto palivo 

obsahuje. 
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4 TESTOVÁNÍ MATERIÁLU PRO ENERGETIKU 

Materiály pro jadernou energetiku se testují podobnými metodami jako materiály pro 

energetický průmysl.  

4.1 Metody zjišťování vad 

 Při hodnocení vad v materiálu se využívají metody objemové, vizuální a povrchové. 

4.1.1 Vizuální metody 

Tato metoda je základní při zjišťování vad. Pomocí lidského oka lze vidět hrubé vady. 

Pomocí optiky se rozlišitelnost zvýší na trhliny dlouhé 0,1 – 1 mm [31]. 

4.1.2 Povrchové metody 

Při zjištění vad se využívá metoda penetrační. Kdy na zkoumaný povrch, který je 

očistěný se nanese penetrant, poté se očistí a nanese se vývojka. Dokáže zjistit velikost trhliny 

široké 0,025 mm a hluboké až 5 – 6 mm. Metoda je vhodná pouze na dostupné povrchy.  

Další povrchová metoda je odporová. Při níž se zkoumá napětí mezi snímacími 

elektrodami.  Zjištění vady hluboké 3 mm a dlouhé 5 mm. Tuto metodu je vhodné použít pro 

nemagnetické materiály [31]. 

4.1.3 Objemové metody 

Při objemových metodách je zkoumán celý průřez materiálu. Využívá se prozařování 

gama paprsky, rentgen nebo ultrazvuk. 

Ultrazvuk  

Při provozních podmínkách lze udržet citlivost ultrazvukové aparatury na úrovni 

výrobních podmínek, které přikazují zachytit ekvivalentní průměr vady 3,5 mm (10 mm
2
). U 

této metody je problém udržet stálost akustické vazby mezi sondou a povrchem. Dalším 

problém je, že neproniká dobře hrubozrnným materiálem a materiálem s velkým obsahem 

austenitu a niklových slitin [31]. 
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Prozařování gama paprsky 

Citlivost na vady je 2,5 – 10 mm. U této metody je nevýhoda, že trhliny kolmé 

k povrchu je obtížné zachytit [31]. 

Rentgen 

Patří mezi nejpoužívanější objemovou metodou. Používá se především pro kontrolu 

svarů a odlitků. Zkoušený materiál je prozařován RTG lampou se shora. Pod něj se umístí 

radiografický film, na němž se vytvoří obraz, který se pak vyhodnotí [36]. 

4.1.4 Integrální metody 

Na rozdíl od povrchových, vizuálních a objemových metod, se objevují vady 

v časovém sledu. Při této metodě se zkouší celé těleso při růstu nebo změnách zatížení. 

Výhodou je, že se nejnebezpečnější vada zjistí hned. Další výhoda je úspora času [31]. 

Příkladem integrální metody je hydrostatická přejímací zkouška jednotlivých 

komponentu a nakonec celého primárního okruhu. Tlaková zkouška poskytuje jistotu, že 

v době zkoušky není v tělese trhlina o větší délce než je kritická [31]. 

Další příkladem je měření počtu a intenzity napěťových vln, emitovaných při rozvoji 

vad materiálu – akustická emise. Hlavní výhodou u této metody je zjištění, že četnost a 

intenzita emisních událostí rychle rostou těsně před nestabilním šířením vady [31]. 

4.2 Mechanické zkoušky 

Mechanické zkoušky slouží k následnému výpočtu životnosti jaderného reaktoru- 

měly by potvrdit normované parametry oceli, nebo by měly po neutronové ozáření vykázat 

změny konstrukčních vlastností [36]. 

Mezi nejdůležitější mechanické zkoušky pro oceli je Charpyho zkouška vrubové 

houževnatosti. Podle ní lze určit teplotu, při které se materiál stává křehký. 

4.2.1 Měření tvrdosti materiálu 

U kovových materiálů má mimořádnou důležitost tvrdost. Je to proto, že ze všech 

vlastností materiálu jí můžeme zjistit nejrychleji, a i na předmětech nejmenších rozměrů. 

Z tvrdosti často usuzujeme i na některé další vlastnosti materiálu (pevnost v tahu, 
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obrobitelnost apod.). Tvrdost se zkouší buď na zkušebních vzorcích, nebo přímo na hotových 

výrobcích, za pomocí moderních digitálních tvrdoměrů [36]. 

4.2.2 Meření tečení materiálu 

Měření tečení, neboli creepové poškození je velice účinnou metodou dlouhodobého 

sledování deformace vlivem tečení materiálu. Například na sledované ohyby a rovné části 

potrubí jsou navařeny navářky z oceli 17 020 a mikrometrem se v určitých periodách, které 

udává norma, měří jejich vzdálenost. Pomocí daných vzorců se pak sleduje jejich deformační 

rychlost a trvalá deformace. Spočítané hodnoty se porovnají možnou deformací, která je opět 

daná normou [36]. 

4.2.3 Svědečný program 

Svědečný program slouží k sledování změn mechanických vlastností materiálů tlakové 

nádoby reaktoru v průběhu provozu. Díky svědečnému programu lze přesně stanovit životnost 

reaktorové nádoby. Svědečné programy materiálových vzorků vyžadují normy a nařízení 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR(SÚJB) a mezinárodních úřadů pro jadernou 

bezpečnost (IAEA). Vlivem neutronového záření dochází na tlakovodní reaktorové nádobě 

v mikrostruktuře materiálu k nevratným změnám, které ovlivňují fyzikální a mechanické 

vlastnosti oceli [36]. 

Pro sledování životnosti a provozuschopnosti tlakové reaktorové nádoby, jsou 

nejdůležitější zněny elastických vlastností (posunutí meze kluzu a pevnosti) a růst kritické 

přechodové teploty a tím i snižování energie nezbytné pro šíření trhlin v plastické oblasti za 

vysoké teploty [36]. 

4.2.4 Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška rázem v ohybu spočívá v přeražení jednostranně vrubovaných zkušebních 

tyčí nárazem beranu Charpyho rázového kyvadlového kladiva. Zkušební těleso má tvar 

čtvercové tyče, kde uprostřed je vytvořen vrub. Jsou dva typy vrubu- ve tvaru V nebo U. 

Cílem zkoušky je stanovit nárazovou práci.  

K měření vrubové houževnatosti se používá Charpyho kladivo, které vzorek přerazí 

při zvolené teplotě. Energie potřebná k přeražení vzorku je rozdílná při různých teplotách. 

Z naměřených hodnot se sestaví přechodová křivka [36]. 
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Inflexní bod je kritická přechodová teplota rozdělující křehký a houževnatý stav 

materiálu. Při neutronovém ozařování dochází k posunu křivky po ose x směrem doprava. 

Kritická přechodová teplota se posunuje na hodnoty, které z bezpečnostních a technických 

důvodů není možný další provoz [36]. 

Zkoušky na ozářených ocelí se provádí tak, že se vzorky vloží do speciální obálky, 

která se umístí do příslušného kanálu v reaktoru, aby se experimentem neovlivnil neutronový 

tok pro výrobu radiofarmak a jiné experimenty probíhající delší dobu v reaktoru. Zpracování 

ozářených pouzder a demontáž materiálových vzorků z ozařovacích sond jsou prováděny 

v horkých komorách [37]. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Pro experimentální část bakalářské práce byly vybrány tři typy oceli pro jadernou 

energetiku. Oceli typu 1Ch13N3 a 20CH17N2B-S. Standardizované chemické složení je 

uvedeno v tab. 4 a 5. Z těchto typů ocelí byla vyrobena tato zkušební tělesa: kotouč A, čep B 

a hřídel C. Snímky jednotlivých zkušebních těles jsou uvedeny na obr.5-7. 

Kotouč A byl vyroben z oceli 1Ch13N3, čep B a hřídel C z oceli 20CH17N2B-S.  

Jedná se o součásti zasouvacího mechanismu palivových tyčí.  

Pro zjištění základních mechanických a mikrostrukturních vlastností byly vyrobeny ze 

zkušebních těles vzorky pro zkoušky tvrdosti podle Vickerse a Rockwella, zkoušku tahem a 

rázem v ohybu. Požadované minimální mechanické vlastnosti daných oceli je uvedeno v tab. 

7. 

Tab.4 Chemické složení oceli 1Ch13N3 [32]. 

C [%] Mn [%] Si[%] Cr [%] Ni[%] P[%] S[%] Co[%] 

0,08 

- 

0,15 

max. 

0,60 

max. 

0,60 

12,5 

- 

14,5 

2,2 

- 

3,0 

max. 

0,030 

max. 

0,025 

max. 

0,05 

 

Tab.5 Chemické složení oceli 20CH17N2B-S [38].  

C [%] Mn [%] Si [%] Cr [%] Ni [%] P [%] S [%] Co [%] Cu [%] 

0,22 

- 

0,28 

0,30 

- 

0,70 

0,30 

- 

0,70 

16,3 

- 

17,7 

2,30 

- 

2,80 

max. 

0,030 

max. 

0,020 

0,05 

- 

0,10 

max. 

0,025 
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5.1 Analýza chemického složení materiálu 

Zkušební vzorky byly podrobeny plošné SEM analýze chemického složení. Touto 

metodou sice nelze přesně kvalitativně určit chemické složení vzorku oceli, pro účel této 

práce (ověření) se se však jeví jako dostačující.  Výsledky analýzy, uvedené v tab. 6, jsou 

v dobré shodě s předepsaným chemickým složením testovaných materiálů. 

Tab.6 Chemické složení zkušebních vzorků oceli. 

Vzorek (Ocel) Si [%] Cr [%] Mn[%] Fe[%] Ni [%] 

A (1Ch13N3) 0,40 13,59 0,45 83,15 2,44 

B (20CH17N2B-S) 0,58 17,77 0,42 78,75 2,49 

C (20CH17N2B-S) 0,57 17,98 0,42 78,58 2,46 

Pozn. do tab.6 nebyl zahrnut uhlík a další prvky o obsahu menším než cca 0,1%. 

 

5.2 Charakteristické vlastností oceli 1Ch13N3 a 20CH17N2B-S 

Charakteristické vlastností ocelí 1Ch13N3 a 20CH17N2B-S byly již popsány 

v kapitole 2.2 korozivzdorné oceli a slitiny. 

Pro srovnání použitých ocelí  byla vybrána podobná ocel s přibližně stejným 

chemickým složením. Jednalo se o ocel typu 17 021 (Poldi AK1) -  obsah prvků v %: 

max. 0,15C, 13 Cr. Jedná se o korozivzdorné, žáruvzdorné chromové oceli. Jsou vhodné pro 

výrobu zařízení pracující s parami nebo kapalinami. Mohou se z nich vyrábět bezešvé trubky, 

výkovky a tyče broušené, loupané a leštěné. Odolávají korozi vzduchem, parou i vodou. 

V zušlechtilém stavu s kovově lesklým povrchem odolávají rezivění, zředěné kyselině 

dusičné a v pasivním stavu některým slabým organickým kyselinám za studena [39]. 

 

Tab.7 Požadované minimální mechanické hodnoty [38]. 

Ocel Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

HRC 

[-] 

KCV 

[J.cm
-2

] 

1Ch13N3 588 785 - 55 - 49 

20CH17N2B-S 981 1275 8 30 42-51 39 
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Obr.4 Zkušební těleso A (kotouč). 

Obr.5 Zkušební těleso B (čep). 
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5.3 Příprava vzorků 

Pro zjištění mikrostruktury byla zkušební tělesa oceli řezána v příčném řezu.Takto 

odebrané vzorky byly fixovány do bakelitu na přístroji Labo-pol1. Po fixaci se vzorky 

brousily nejprve na automatickém přístroji Labo-pol5 na brusném papíru MD DIAMO.  

Po automatickém broušení byly vzorky ručně broušeny za mokra na brusných 

papírech. Nejprve na velikosti P800 , P1200  a P2500. 

Pro finální leštění byly vzorky vloženy do přístroje Labo-pol5. Doba leštění byla 8 

minut na brusném papíru MD MOL za použití diamantové suspenze DIADOU (3µm). 

Mikrostruktura byla vyvolaná leptadlem Vilella Bain po dobu 45 s. Snímky 

mikrostruktury vzorků byly pořízeny na optickém mikroskopu Olympus GX51 při zvětšení 

100x, 200x, 500x a 1000x. 

Pozorované plochy vzorků jsou u materiálu B, C orientovány kolmo na podélnou osu, 

u materiálu A rovnoběžné s plochou talíře. Snímky mikrostruktury jsou uvedeny na obr.8-13. 

 

 

Obr.6 Zkušební těleso C (Hřídel). 
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Obr.8 Mikrostruktura vzorku A při zvětšení 200x. Obr.9 Mikrostruktura vzorku A při zvětšení 

1000x.  

Obr.10 Mikrostruktura vzorku B při zvětšení 200x. Obr.11 Mikrostruktura vzorku B při zvětšení 

1000x. 
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Vyhodnocení struktury daných vzorků:  

Na optickém mikroskopu byla vyhodnocena u všech tří zkušebních vzorku 

mikrostruktura jako směs vysokopopuštěné zakalené oceli, pravděpodobně martenzit a bainit. 

Vzhledem k jemné mikrostruktuře by dalším výzkumu prospělo její detailnější pozorování 

např. metodami elektronové mikroskopie apod. 

  

 Obr.12 Mikrostruktura vzorku C při zvětšení 

200x. 

 

Obr.13 Mikrostruktura vzorku C při zvětšení 

1000x. 
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5.4 Měření tvrdosti 

Ke stanovení tvrdostí u zkušebních vzorků  byly použity dva typy vtiskových metod. 

Jedná se o metody měření tvrdosti podle Rockwella a Vickerse. Zkoušky byly prováděny na 

třech zkušebních vzorcích v souladu s normami ČSN EN ISO 6508-1[40] a ČSN EN ISO 

6507-1[41]. 

5.4.1 Měření tvrdosti podle Rockwella 

Pro měření tvrdosti se používá jako identor ocelová kulička nebo diamantový kužel. 

Tato metoda je založena na vniknutí identoru za určitého zatížení do povrchu vzorku. Měří se 

hloubka vniku identoru.  

Zkouška byla provedena na třech vzorcích. Jednotlivé vzorky byly položeny na tuhou 

podložku. Poté bylo vnikací těleso zatlačeno do povrchu vzorku zatížením 1500 N. Doba 

působení hlavního zatíženi byla20s.Výsledky měření jsou uvedeny v tab.8. 

Tab.8 Výsledky měření tvrdosti podle Rockwella. 

Vzorek Zatížení [N] HRC Přepočtené 

HV 

A 1500 35 345 

B 1500 46 458 

C 1500 49 498 
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5.4.2 Měření tvrdosti podle Vickerse 

Princip zkoušky podle Vickerse spočívá v zatlačování diamantového čtyřbokého 

jehlanu se čtvercovou základnou s vrcholovým úhlem 136
0
do povrchu vzorku. Měří se 

úhlopříčka vtisku, která zůstane po odlehčení zatížení. 

Výsledná tvrdost se vypočte podle vzorce [42]. 

         
     

   

 

  
       

 

  
 

F – je zkušební zatížení v [N] 

d – je aritmetický průměr dvou délek uhlopříček d1,d2 v [mm] 

Zkouška byla provedena na devíti vzorcích. Z každého zkoušeného výrobku byla pro 

zkoušku tvrdosti podle Vickerse vyrobena tři zkušební tělesa. Použité vzorky byly položeny 

na tuhé položce. Poté bylo vnikající těleso zatlačeno do povrchu vzorku zatížením 294 N po 

dobu 22 s. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tab.9. Tvrdost HV 30 byla vypočtena s použitím 

vzorce [42]. 

Tab.9 Naměřené hodnoty vzorků. 

Vzorek Zatížení [N] d1 [mm] d2 [mm] d [mm] HV30 Průměr 

HV30 

A1 294 0,392 0,388 0,390 365  

377 
A2 294 0,386 0,379 0,383 379 

A3 294 0,379 0,379 0,379 387 

B1 294 0,343 0,345 0,344 470 

  473 B2 294 0,346 0,347 0,347 462 

B3 294 0,334 0,341 0,338 487 

C1 294 0,337 0,334 0,336 492 

486 C2 294 0,342 0,344 0,343 473 

C3 294 0,335 0,336 0,336 492 
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Z tab.9 je zřejmé, že největší tvrdosti dosáhl vzorek C, z toho vyplývá, že ze 

zkoušených vzorků má ocel 20CH17N2B-S největší pevnost.  

 

5.4.3 Zkouška tahem 

Při zkoušce tahem dochází k deformaci zkušební tyče tahovým zatížením do 

přetrhnutí. Zkouška tahem se řídí dle normy ČSN EN ISO 6892-1[43]. Okolní teplota ve 

zkušebně se pohybuje okolo 10
0
C do 35

0
C. Rychlost zatěžování se pohybuje od 0,5 do 2,0 

mm.min
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Obr.14 Rozměry zkušebního vzorku. 

Obr.15 Zkušební vzorek pro tahovou zkoušku. 
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Tahová zkouška byla provedena na šesti vzorcích. Z každého zkoušeného výrobku 

byla pro zkoušku tahem vyrobena dvě zkušební tělesa s redukovanou sekcí kruhového 

průřezu a hladkými hlavami, jejichž rozměrové schéma a konečnou podobu je možno vidět na 

obr. 14 a 15. Snímky vzorků po zkoušce tahem jsou uvedeny na obr.18-23. Výsledky měření 

jsou uvedeny v tab. 12. 

 

Tab.12 Naměřené hodnoty zkoušky tahem. 

Vzorek E  

[GPa] 

RP0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

Fm 

[kN] 

Lo 

[mm] 

Lu 

[mm] 

A 

[%] 

do 

[mm] 

d1u 

[mm] 

d2u 

[mm] 

So 

[mm
2
] 

Z 

[%] 

A1 206 998 1159 22,48 24,19 27,69 14,5 4,97 3,09 3,1 19,40 61 

A2 208 988 1146 22,31 25,58 28,99 13,3 4,98 3,02 3,03 19,48 63 

B1 209 1206 1558 30,85 25,48 28,22 10,8 5,02 3,95 3,93 19,79 38 

B2 210 1235 1577 31,47 25,11 28,26 12,5 5,04 3,88 3,87 19,95 41 

C1 209 1237 1588 30,69 25,29 28,11 11,2 4,96 4,09 4,03 19,32 33 

C2 210 1212 1586 31,40 25,03 27,79 11,0 5,02 4,28 4,25 19,79 28 

 

Z tab.12 je zřejmé, že nejvyšších hodnot meze kluzu a meze pevnosti dosáhli vzorky z 

oceli 20CH17N2B-S, kde průměrná hodnota meze pevnosti byla 1587 MPa a meze kluzu 

1224 MPa. Naopak nejmenších hodnot meze kluzu a meze pevnosti dosáhla oceli 1CH13N3. 

Co se týče prodloužení, největších hodnot dosáhla ocel 1Ch13N3 to znamená, že je více 

plastická než ocel 20CH17N2B-S. 
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Obr.17 Diagram tahové zkoušky závislosti síly na prodloužení. 

 

Z grafu zkoušky tahem lze vidět, charakteristickou deformační křivku s hladkým 

spojitým průběhem bez výrazné meze kluzu a s vysokou hodnotou podílu Re/Rm. 

 

 

 

Obr.18 Vzorek A po zkoušce tahem. Obr.19 Vzorek se sklonem k čížkovému 

lomu. 
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Nejvyšších hodnot meze pevnosti a meze kluzu dosáhli vzorky z oceli 20CH17N2B-S, 

to znamená, že se jedná o ocel s vysokou pevností a to koresponduje s naměřenou tvrdostí. Na 

obr. 19 lze vidět, sklon k čížkovému lomu, u obr.21 je menší plastická deformace. U obr. 23 

je interkrystalický křehký lom a deformace v podélném směru.  

5.5 Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška rázem v ohybu spočívá v přeražení jednostranně vrubovaných zkušebních 

tyčí nárazem beranu Charpyho rázového kyvadlového kladiva. Zkušební těleso má tvar 

čtvercové tyče, kde uprostřed je vytvořen vrub. Jsou dva typy vrubu- ve tvaru V nebo U. 

Cílem zkoušky je stanovit nárazovou práci. Zkouška je dána normou ČSN EN ISO 148-1[44]. 

Obr.23 Vzorek C s interkrystalický křehkým 

lomem a  s deformací v podélném směru. 

 Obr.21 Vzorek s menší plastickou 

deformací,lehká číška“ . 

Obr.20 Vzorek B po zkoušce tahem. 

Obr.22 Vzorek C po zkoušce tahem. 
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Z každého testovaného výrobku byly odebrány tři zkušební tyče se shodnou orientací. 

U výrobků B a C podélně (rovnoběžně s podélnou osou) za sebou, u talíře A v ploše vedle 

sebe - obdobně jakou u těles pro zkoušku tahem. Jednalo se o standardní základní zkušební 

tělesa čtvercového průřezu o rozměrech 10x10x 55 mm s 2 mm V-vrubem. 

Zkušební tyče byly položeny na 2 podpěry ve spodní části kyvadlového kladiva, 

vrubem směrem od kladiva. Po zpuštění přístroje došlo k přeražení zkušební tyče. Výsledky 

měření uvedeny viz tab.13. Snímky vzorků po zkoušce jsou uvedeny na obr.24-29. 

Tab.13 Výsledky měření nárazové práce a vrubové houževnatosti zkušebních vzorků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky zkoušky rázem v ohybu uvedeny v tab.13 ukazují, že největší nárazovou 

práci a vrubovou houževnatost mají vzorky z oceli 1Ch13N3. Naopak nejnižší naměřené 

hodnoty mají vzorky z oceli 20CH17N2B-S. Výsledky souhlasí s naměřenými hodnotami 

tahové zkoušky a tvrdosti. Ocel 1Ch13N3 má nižší hodnoty pevnostních vlastností a tvrdosti a 

zároveň vyšší vrubovou houževnatost než ocel 20CH17N2B-S. 

Při výrobě zkušebních těles, konkrétně při vytváření vrubu se projevila vysoká tvrdost 

materiálu. Přestože nebyla geometrie vrubu kontrolována profilprojektorem, lze předpokládat, 

že nebyla plně v souladu s geometrií normovanou. Výsledky ovšem prokázaly minimální 

Vzorek KV[J] KCV[J/cm
-2

] Průměr KV Průměr KCV 

A1 27,30 34,13 

27,27 34,87 A2 28,10 35,13 

A3 26,40 33,00 

B1 17,80 22,25 

17,70 22,13 B2 17,60 22,00 

B3 17,70 22,13 

C1 11,70 14,63 

10,53 13,17 C2 9,50 11,88 

C3 10,40 13,00 
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rozptyl hodnot a tím i vysokou homogenitu materiálu. Hodnoty nárazové práce byly navíc 

hodně nízké (vzorky jsou velmi křehké), což také eliminovalo případný vliv nedokonalého 

tvaru vrubu. 

Pro korektní fraktografii by bylo potřebné podrobit lomové plochy alespoň SEM 

analýze, což již je ale nad rámec původního záměru práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr.24 Vzorky A po zkoušce rázem v ohybu. 

 

Obr.25 Vzorek A s křehkým 

lomem. 

Obr.27 Vzorek B s křehkým 

lomem a jemnozrnnou strukturou. 
Obr.26 Vzorky B po zkoušce rázem v ohybu. 
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Struktura je obecně u všech jemnozrnná, jen ve srovnání mezi sebou je některá hrubší 

a některá jemnější. 

Pouze opticky pozorované lomové plochy mají vesměs charakter křehkého 

transkrystalického porušení. Rozdíly ve vzhledu souvisejí s velikostí zrna, resp. 

mikrostrukturních útvarů. U vzorků A by se dalo uvažovat, vzhledem k částečné boční 

deformaci lomové plochy o jistém podílu houževnatého lomu. To ale zase příliš 

nekoresponduje s hodnotami nárazové práce okolo 30 J. 

 

Obr.28 Vzorky C po zkoušce rázem v ohybu. 

 

 

Obr.29 Vzorek C s křehkým 

lomem a hrubozrnnou 

strukturou. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo v rešeršní části zmapovat materiály, resp. oceli a niklové slitiny 

vhodné pro výrobu komponent pro  náročná prostředí energetického průmyslu. Přičemž důraz 

byl kladen na materiály schopné odolávat podmínkám výroby jaderné energie. Jsou popsány 

jak materiály samotné, tak specifické degradační procesy, kterým tyto materiály podléhají a 

v neposlední řadě také způsoby hodnocení této degradace.  

Praktická část bakalářské práce měla za úkol ověřit pomocí jednoduchých zkušebních 

metod homogenitu, chemické, a základní strukturní i mechanické vlastnosti třech typů 

součástí (komponent) vnitřní vestavby jaderného reaktoru, konkrétně mechanismu spouštění 

palivových tyčí. Tyto komponenty byly vyrobeny ze dvou jakostí ocelí, konkrétně se jednalo 

o ocel 20CH17N2B-S ve dvou variantách tepelného zpracování a ocel 1Ch13N3.  

Podařilo se ověřit vysokou homogenitu mechanických vlastností daných výrobků, 

jejichž mikrostruktura, rovněž velmi homogenní, vykazovala jemnozrnný charakter směsi 

typických zákalných struktur. Jednoduchá plošná SEM analýza prokázala dobrou shodu 

chemického složení s požadavky příslušných norem.  

Pro oba materiály je při zkoušce tahem charakteristická deformační křivka s hladkým 

spojitým průběhem bez výrazné meze kluzu s vysokou hodnotou podílu Re/Rm. Výsledky 

měření mechanických vlastností velmi dobře ilustrují vzájemné vztahy mezi nimi. Ocel 

1Ch13N3 má nižší hodnoty pevnostních vlastností a tvrdosti a zároveň vyšší nárazovou práci, 

resp. vrubovou houževnatost než u materiálu 20CH17N2B-S. Zároveň první ocel vykazuje 

větší ochotu k plastické deformaci, což je patrné i z deformace zkušebních těles v oblasti 

lomových ploch. Hodnoty obou zkoušených materiálů výrazně převyšují literárně udávané 

požadované pevnostní vlastnosti, ovšem zároveň nedosahují požadované vrubové 

houževnatosti. V souvislosti s tím je nutno konstatovat, že všechny výrobky mají tendenci 

k výrazně křehkému porušení. Tento nesoulad může být dán nevhodným tepelným, resp. 

termochemickým zpracováním, jehož parametry u zkoušených výrobků bohužel nebyly 

známy. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka/Symbol Jednotka Popisek   

E   [GPa]  modul pružnosti    

Rm   [MPa]  mez pevnosti v tahu 

Rp0,2   [MPa]  mez kluzu  

Re   [MPa]  mez pružnosti 

Fm   [kN]  maximální síla v pevnosti 

Lo   [mm]  počáteční měřená délka 

Lu   [mm]  konečná měřená délka po přetržení 

do   [mm]  průměr zkoušené délky válcové zkušební tyče 

d1u, d2u  [mm]  průměr dvou zkoušených délek po přetržení 

So   [mm
2
]  počáteční plocha příčného průřezu 

A   [%]  tažnost 

Z   [%]  kontrakce 

HRC   [-]  tvrdost podle Rockwella 

HV   [-]  výsledná tvrdost 

d1,d2   [mm]  uhlopříčky dvou délek 

d   [mm]  aritmetický průměr dvou délek uhlopříček d1,d2  

KV   [J]  nárazová práce 

KCV   [J/cm
-2

] vrubová houževnatost s V-vrubem 


