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Abstrakt 
 

Disertační práce je věnována studiu korozních charakteristik vysokolegovaných 

korozivzdorných materiálů, především korozivzdorných ocelí a niklových slitin, které jsou 

nezbytným konstrukčním materiálem pro vysoce náročná použití v  oblastech energetiky, 

odsiřovacích jednotek, spaloven odpadu apod. Velký význam mají tyto materiály rovněž ve 

zdravotnictví, pro které jsou vyvíjeny speciální materiály s vysokou odolností v prostředí tělních 

tekutin a zároveň s vysokými nároky na zdravotní nezávadnost.  

Společným problémem těchto vysokolegovaných korozivzdorných materiálů, jejichž 

povrch považujeme v daném prostředí za pasivní, jsou ale lokální, strukturně závislé druhy 

koroze, jako je mezikrystalová koroze, bodová a štěrbinová koroze a s tím související velmi 

nebezpečné korozní praskání. V předložené disertační práci jsem se snažila ukázat tuto 

problematiku právě ve vzájemných širších souvislostech. Byla studována náchylnost ke 

koroznímu praskání u šesti typů niklových slitin (HASTELLOY C-276,  INCONEL 625, 

INCOLLOY 825, Alloy 59, Alloy 31, Alloy 33), a tří typů vysokolegovaných ocelí (slitina 

Alloy 800 -NiCrTiAl 33-21, austenitická ocel typu NiCrWTiAl 35-15-5 a duplexní ocel 

X2CrNiMoN 22-5-3. Korozní praskání bylo studováno ve vztahu k dalším lokálním druhům 

koroze 

Ke studiu náchylnosti materiálů ke koroznímu praskání byla uplatněna poměrně nová 

zkouška DET (Drop Evaporation Test), která byla během této práce normována jako norma 

ISO. Zkušební zařízení bylo v průběhu mé práce postupně zdokonalováno, např. instalací 

posuvného mikroskopu ke studiu iniciace korozních bodů s možností sledování a měření 

korozních trhlin.  Zkouška DET  se ukázala jako velmi vhodná, nejen ke stanovení náchylnosti 

studovaných materiálů ke  koroznímu praskání, ale také jako cesta k výzkumu a hlubšímu 

poznání mechanizmu korozního praskání, zejména právě jeho iniciace.  Získané výsledky vedly 

také k vytvoření matematického modelu tepelných a tlakových změn během zkoušky DET, což 

velmi přispělo k pochopení dějů uvnitř materiálu a stanovení rozhodujících vlivů na charakter 

lomu materiálu. Studium korozního praskání je zde také doplněno studiem náchylnosti 

vybraných materiálů k mezikrystalové korozi, kdy byla využita elektrochemická polarizační 

metoda DL-EPR (based on Cihal’s Method), která byla v průběhu řešení této práce nově 

normována jako norma ISO. 

Výsledky disertační práce byly v uplynulém období ve velké míře publikovány a ukazuje 

se, že v odborné veřejnosti mají svůj ohlas.  
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Abstract 

 

The dissertation is devoted to the study of corrosion characteristics of high alloyed corrosion-

resistant materials, especially stainless steels and nickel alloys, which are essential structural 

materials for highly demanding use in the fields of energetic, desulphurization units, waste 

incinerators, etc. These materials are also very important in the health sector, which requires 

developed of special materials with a high resistance to body fluids environment together with 

high demands for health protection. 

 A common problem of high alloyed corrosion resistant materials, whose surface is 

considered as passive in the environment, is local, structure-dependent corrosion of various 

types, such as intergranular corrosion, pitting and crevice corrosion and the associated and very 

dangerous corrosion cracking. In the present thesis, I have attempted to demonstrate these 

problems in broader mutual interrelations. The susceptibility to the stress corrosion cracking 

was studied for six types of nickel alloys (Hastelloy C-276, INCONEL 625, INCOLLOY 825, 

Alloy 59, Alloy 31, Alloy 33), and three types of high-alloy steels (Alloy 800 NiCrTiAl 33-21, 

austenitic steel Type NiCrWTiAl 35-15-5 and duplex steel X2CrNiMoN May 3, 1922). The 

corrosion cracking was studied in relation to other local types of corrosion. 

For the study of the susceptibility of materials to stress corrosion cracking, a relatively new test 

DET (Drop Evaporation Test) has been applied. This test was standardized during this work as 

an ISO standard. The used testing equipment was gradually improved in the course of my work, 

e.g. by installation of a microscope to study the initiation of corrosion pits with possibility of 

monitoring and measurement of corrosion cracks. DET test was proved to be very suitable, not 

only for determination of the susceptibility of the studied materials to stress corrosion cracking, 

but also as a way to investigate and get a deeper understanding of the mechanism of stress 

corrosion cracking, especially of its initiation. The obtained results led to the formulation of a 

mathematical model of heat and stress changes during DET test, which significantly contributed 

to the understanding of the processes inside the material and determining the most important 

factors influencing the character of material fractures. The study of stress corrosion cracking is 

also accompanied by study of susceptibility of selected materials to the intergranular corrosion. 

This study uses electrochemical polarization method DL-EPR (based on Cihal’s Method), 

which was newly standardized as an ISO standard during the period of my work. 

 The results of my thesis have been in a large extent published and it shows that they 

have got a positive response in the professional community. 
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1 Úvod  

Vysokolegované korozivzdorné materiály, především korozivzdorné oceli a slitiny, jsou 

dnes nezbytným konstrukčním materiálem v mnoha průmyslových odvětvích. Můžeme 

jmenovat energetická zařízení, odsiřovací jednotky, spalovny odpadu a jiná zařízení pro 

vysoce náročná použití, kde je jejich aplikace nezbytná. Velký význam mají tyto 

materiály rovněž ve zdravotnictví, pro které jsou vyvíjeny speciální materiály s vysokou 

odolností v prostředí tělních tekutin a zároveň s vysokými nároky na zdravotní 

nezávadnost. Korozivzdorné materiály se dnes ale prosazují i v mnoha oblastech 

běžného použití, ve stavebnictví, potravinářství, ale i jako efektní doplňky interiérů, 

sanitárních jednotek, bazénů apod. Limitující pro jejich efektivní využití je ale jejich 

vysoká cena, která souvisí s vysokým obsahem legujících prvků, jako je chrom, nikl, 

molybden. Proto je třeba ze široké škály těchto materiálů vybrat vždy optimální 

variantu. Při tomto výběru je nezbytné znát jejich korozní charakteristiky, znát jejich 

přednosti a rizika s ohledem na pracovní prostředí konstrukčních celků, ale i jejich 

jednotlivých komponent. 

  Dostupnější variantou korozivzdorných materiálů jsou korozivzdorné oceli, kde 

základním prvkem zůstává železo a určující úlohu má obsah chrómu, niklu, molybdenu, 

manganu a dalších legujících prvků. Jejich podíl na celkové výrobě ocelí ve vyspělých 

zemích stále stoupá. Zavedení ocelí a slitin s nízkým obsahem uhlíku, austenitických, 

feritických, martenzitických a dvoufázových typů bylo velkým pokrokem a umožnilo 

jejich aplikace zejména tam, kde jsou vysoké nároky na provoz a údržbu V případech, 

kde není možno vzhledem k vysokým nárokům na parametry použít  korozivzdorné 

oceli, nastupují korozivzdorné slitiny na bázi niklu. Jejich odolnost vůči korozi je o 

stupeň výše nad ocelemi, ale výrazně vyšší je také jejich cena. Ta umožňuje jejich 

využití pouze tam, kde to vyžaduje bezpečnost zařízení a kde je to výhodné z 

ekonomického hlediska, kdy například náklady na odstávky a opravy by byly ještě 

vyšší. 

Správné ekonomické rozhodování o využití těchto materiálů vyžaduje důkladné 

studium jejich vlastností, nejen mechanických, ale i studium jejich chování 
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v uvažovaných podmínkách, zejména v souvislosti s korozním chováním  konstrukcí 

v daných prostředích.  

Společným problémem těchto vysokolegovaných korozivzdorných materiálů, 

jejichž povrch považujeme za pasivní, jsou ale lokální, strukturně závislé druhy koroze. 

Tyto jsou nebezpečné zejména tím, že mohou  ovlivnit vlastnosti materiálu a tím celé 

konstrukce, aniž se zvlášť změní vzhled povrchu korodované součásti, nejsou snadno  

vizuálně pozorovatelné, a proto jejich působení bývá častou příčinou nečekaných 

havárií. Mezi tyto formy koroze se řadí mezikrystalová koroze, bodová a štěrbinová 

koroze, korozní praskání a s tím související korozní únava [1, 2].  

 

2 Cíl disertační práce 

Cílem disertační práce bylo sledování náchylnosti vybraných skupin korozivzdorných 

materiálů k  lokálním (místním) druhům koroze, zejména potom ke koroznímu praskání 

za napětí. Ke studiu byla využita kapková metoda s vypařováním, Drop Evaporation 

Test (DET), která byla nově normována (ISO 15324:2000), a to i za přispění výsledků 

z naší laboratoře [3, 4, ]. S ohledem na trend vývoje zkušebních metod k miniaturizaci 

vzorků, je uplatnění této metody pro posouzení odolnosti širokého sortimentu 

korozivzdorných materiálů ke koroznímu praskání, v různých prostředích a za různých 

teplot, velmi vhodné. Tato metoda navíc umožnila i studium počátečních fází iniciace 

korozního praskání, což jsou také nejcennější výsledky tohoto studia, které byly také 

využity ke konstrukci matematického modelu tlakových a tepelných změn uvnitř 

materiálu během zkoušky DET [5]..  

Výzkum korozních vlastností těchto materiálů byl zaměřen rovněž na širší 

souvislosti mezi jednotlivými druhy lokální koroze, zejména náchylnost k bodové 

korozi a k velmi nebezpečné mezikrystalové korozi. Ke studiu byly využity moderní 

elektrochemické metody, zejména elektrochemická potenciodynamická reaktivační 

metoda, která byla v průběhu řešení této práce rovněž normována jako norma ISO 

12732 – Electrochemical Potentiokinetic Reactivation measurement using the double 

loop method (based on Cihal‘s method) [6]. 
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Výsledky, které vznikaly v průběhu řešení mé disertační práce byly ve velké míře 

průběžně prezentovány na konferencích, včetně mezinárodních, publikovány 

v odborných časopisech, sbornících konferencí, ale také jako součásti výzkumných 

zpráv při řešení grantových projektů v laboratoři koroze v uplynulém období. Seznam  

publikovaných prací, které vznikaly v souvislosti s mou disertační prací je uveden 

v části 12: Přehled publikovaných prací v souvislosti s řešenou problematikou. 

 

3 Lokalizované druhy koroze 

Kovové materiály s vysokou odolností proti rovnoměrné korozi v mnohých velmi 

agresivních prostředích, mohou být za specifických podmínek náchylné k lokální 

(místní) korozi ve stejných, ale také mírnějších korozních prostředích. Lokální koroze je 

charakterizována významným anodickým rozpouštěním v omezené oblasti na povrchu 

materiálu, kdy okolní povrch je chráněn pasivním filmem. Podíl lokální koroze 

(bodové, štěrbinové, mezikrystalové, korozního praskání, apod.) dosahuje kolem 90% 

všech případů poškození  korozivzdorných ocelí [1]. Poznání lokální koroze je tedy 

významné při optimalizaci výběru pasivovatelných kovových materiálů a jejich 

zpracování. 

Lokální, strukturně závislé druhy korozního napadení, představují v případě 

použití korozivzdorných materiálů v pasivním stavu nebezpečí, kterému je třeba 

věnovat mimořádnou pozornost. V mnoha průmyslových a jiných prostředích se 

vyskytují agresivní depasivační ionty, které mohou způsobit narušení ochranné pasivní 

vrstvy a umožnit tak místní korozní napadení, a to při celkově zanedbatelném úbytku 

materiálu. Známé jsou vysoké nároky na obsah chloridů v okruzích jaderných zařízení, 

kde i přítomnost chloridových iontů v řádu jednotek ppm může způsobit bodovou 

korozi (pitting) důlek nebo štěrbinu.  S tímto druhem koroze úzce souvisí i korozní 

praskání, kdy právě narušení pasivní vrstvy v bodě působí jako iniciátor korozní trhliny, 

která se dále šíří ve struktuře kovu. Šíření korozních trhlin probíhá buď přes zrna 

transkrystalově, nebo po hranicích zrn mezikrystalově,  což je možno dát do souvislosti 

s náchylností materiálu k mezikrystalové  korozi, která zde bude rovněž diskutována.  
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3.1 Bodová a štěrbinová koroze 

Bodová a s ní související štěrbinová koroze je samostatná  rozsáhlá problematika, která 

je v práci uvedena pouze teoreticky, ale je z hlediska následně studovaného korozního 

praskání velmi významná. Vznik korozních bodů (pitting) je rozhodujícím faktorem při 

iniciaci korozního praskání při studované zkoušce DET.  Úzká souvislost mezi vznikem 

korozních bodů na povrchu zkoušeného vzorku a následné šíření korozních trhlin z 

těchto bodů, umožnilo měření rychlosti šíření trhlin, které ve svém důsledku vedlo až 

k jevu korozního praskání, který byl v této práci studován. 

 Mechanismus vzniku a rozvoj bodové koroze spočívá v průniku agresivních 

iontů ochranným pasivním filmem, často podél nehomogenit ve struktuře nebo 

nekovových vměstků (MnS, FeS, CaS). V oblastech průrazu pasivní vrstvy dojde 

vlivem hydrolýzy  kovových  iontů, např. 

                   Cr 3+  + 3 H2O -----  Cr(OH)3  +  3 H+ 

k razantní zvýšení koncentrace vodíkových kationů ( H+), což má za následek snížení 

pH o několik stupňů [7]. Ve vznikajícím stagnujícím kyselém prostředí se začne na dně 

bodu uplatňovat anodický proces rozpouštění, tzn. velmi malá anoda, zatímco okolí 

bodu je poměrně velká katoda, což má za následek, že se  korozní bod dále rozvíjí až 

k samotnému proděravění celého průřezu. Odolnost proti bodové korozi lze na základě 

chemického složení korozivzdorných ocelí hodnotit podle ekvivalentu bodové koroze 

PRE (Pitting Resistance Equivalent): 

 

 PRE = % Cr + 3,3 (% Mo + 0,5 . % W) + 16 . % N 

 

V případě zkoušky DET je bodová koroze vyvolána přítomností chloridových 

iontů, které jsou obsaženy v kapajícím mediu. Chloridové ionty v první fázi pronikají 

povrchovou pasivní vrstvou, v bodech se potom vytváří specifické agresivnější prostředí 

– okludovaný roztok, který napomáhá autokatalytickému procesu uvnitř bodu a 

urychluje tak anodický proces na čele trhliny. Anodický proces uvnitř bodu je 

urychlován rovněž výše zmíněným elektrochemickým mechanizmem, kdy bod tvoří 

malou anodu a podstatně větší plocha okolí je katodou. Během studia se ukázalo, že 
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počet vznikajících bodů a z nich se šířících trhlin je nejvyšší na počátku studované 

zkoušky DET, a je také určujícím faktorem doby do lomu jednotlivých vzorků. V této 

souvislosti je v následující kapitole uveden přehled metodiky studia náchylnosti 

materiálu k bodové korozi. Jsou uvedeny zejména moderní elektrochemické metody 

studia bodové koroze,  které jsou využívány v naší laboratoři při studiu odolnosti 

korozivzdorných materiálů, zejména v souvislosti s porušením pasivního stavu, který 

tyto materiály charakterizuje [8]. 

3.1.1 Elektrochemické metody studia bodové koroze 

Společným základem elektrochemických metod je studium polarizačních křivek, které 

jsou výsledkem polarizačních měření. Význam jednotlivých pojmů je zde ilustrován  na 

celkové polarizační křivce pasivovatelné korozivzdorné oceli v roztoku kyseliny sírové.  

Polarizační křivka zde vyjadřuje závislost proudu na vkládaném napětí (plná čára), dílčí 

polarizační křivky katodových reakcí (čárkovaně) 

   2 H+ + 2e_ → H2                                                       (1) 

4H+ + O2 + 4e_ → 2H2 O                                     (1‘) 

 

a anodové reakce     

                                      Me → Me z+ + z e-     (2) 

Va  a Vc  jsou rovnovážné potenciály anodového a katodového děje. Vp a Vt pasivační a 

transpasivační potenciál, Vcor korozní potenciál při korozi v aktivní stavu, V‘cor  korozní 

potenciál při korozi v pasivním stavu , VO2 potenciál vylučování kyslíku, Vox anodovou 

oxidaci, Vred  redoxní potenciál, Vd a Vr depasivační a repasivační potenciál v prostředí 

obsahujícím chloridy Cl-  (tečkovaná smyčka), Ja, Jc výměnné proudové hustoty dílčí 

anodové a katodové reakce, Jcp kritickou pasivační proudovou hustotu, J cor
 , J‘cor 

korozní proudové hustoty při korozi v aktivním a pasivním stavu.   
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Obr. 3. 1. Polarizační křivka pasivovatelné korozivzdorné oceli v roztoku 

kyseliny sírové [1] 

 

V novější literatuře a také v softwarovém vybavení moderních potenciostatů se 

setkáváme se značením potenciálu symbolem E, jak je zavedeno v následujících 

obrázcích. 

Polarizační křivky jsou studovány s ohledem na vnější vlivy, jako je vliv 

prostředí, vliv složení materiálu, případně vliv teploty. Pro ilustraci uvádím obecnou 

polarizační křivku, kde jsou znázorněny tendence její změny s ohledem na obsah 

různých iontů v elektrolytu ( korozním prostředí). Z obrázku je patrné, které ionty 

zvyšují hodnotu kritické pasivační proudové hustoty a tedy korozi v aktivním stavu, 

které ionty ovlivňují nejvíce pasivní stav  apod. 

 Na následujícím obrázku je uvedena polarizační křivka v souvislosti se složením 

materiálu, v případě korozivzdorných ocelí z ní lze usuzovat na vliv legur na proudové 

oscilace a tedy vliv složení materiálu na korozní odolnost [9]. 
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Obr. 3. 2. Polarizační křivka znázorňující vliv složení elektrolytu
  

 

 

 

 

 

Obr. 3. 3. Polarizační křivka znázorňující vliv složení slitiny
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Elektrochemické metody studia a zkoušení lokální koroze je možno zaměřit na tyto 

oblasti: 

1) Potenciostatická nebo potenciokinetická (potenciodynamická) polarizační 

měření vhodná pro výzkum iniciace a zejména kinetiky lokální koroze. 

V souvislosti s iniciací mohou být sledovány proudové oscilace v závislosti na 

čase a potenciálu. Podle průběhů polarizačních křivek je možno studovat 

materiálové faktory lokální koroze, podmínky pro zamezení koroze, 

rekonstrukci pasivního filmu, apod. 

2) Zkoušení při korozním (volném) potenciálu, kdy je možné stanovit polarizační 

odpor a impedanční charakteristiky povrchu a pasivní vrstvy, prakticky bez 

jejího ovlivnění polarizací. Měření zahrnuje časové průběhy korozního 

potenciálu a dalších parametrů, včetně jejich náhodných změn a fluktuací. 

3) Měření v lokálních oblastech pomocí mikroelektrod, stanovení rozložení 

aktivních oblastí na povrchu a v závislosti na čase, stanovení pH 

v okludovaných (stíněných) objemech. Používá se přitom technika řádkovací 

referenční elektrody (SRET), elektrochemické mikroskopie, případně 

mikroskopie atomových sil (AFM) a další fyzikální metody 

  . 

3.1.2 Potenciodynamická metoda 

Z hlediska studia korozního praskání a zejména jeho iniciace je studium náchylnosti 

materiálu k bodové korozi velmi významné, protože vznik korozních bodů (pittingu) má 

při spolupůsobení tahových napětí za následek vznik povrchových mikrotrhlin, ze 

kterých se následně rozvinou trhliny s devastujícím účinkem na materiák – korozní 

praskání. 

Potenciodynamická (potenciokinetická) polarizační metoda je charakterizována 

měřením proudu (I), resp. proudové hustoty (J) procházející vzorkem a potenciálu (E) 

vzorku vzhledem k referenční elektrodě se záznamem polarizační křivky J = f(E) při 

konstantní rychlosti změny potenciálu dE/dt v kladném i záporném směru polarizace, 

přitom je možno stanovit potenciály depasivace a repasivace bodové koroze (obr. 3.1).  
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Potenciál depasivace Ed (další název, obdobný význam nebo rozdílný způsob 

stanovení: kritický potenciál pittingu Epit, tzn. potenciál vzniku bodové koroze, dále 

kritický potenciál Ec, potenciál průrazu Epr, potenciál aktivace pittingu Ea) je definován 

jako potenciál, při kterém  hustota proudu dosáhne určitou smluvní hodnotu, obvykle J 

= 10 µA/cm2 anebo 100 µA/cm2, nebo jako potenciál, při kterém nastává tzv. zlom na 

polarizační křivce (Ea). 

Potenciál repasivace Er (často uvažovaný jako potenciál zastavení bodové koroze 

(Erep) nebo ochranný potenciál Epro) je zpravidla stanoven konvenčně jako potenciál, při 

kterém hustota proudu poklesne na hodnotu J = 10µA/cm2 (tj. J = 0,1 µA/mm2 = 

0,1A/m2) při vratném směru polarizace. Podle průběhu polarizační křivky (smyčky) je 

Er možno také stanovit jako potenciál (Eri - intersection), při kterém hustota proudu 

během vratné polarizace je rovná hustotě proudu v pasivním stavu při kladném směru 

polarizace.  

Odolnost materiálu proti bodové korozi je tím větší, čím vyšší jsou hodnoty 

potenciálu depasivace a repasivace, a čím menší je rozdíl mezi těmito potenciály. 

Hodnoty těchto potenciálů je třeba také vztahovat ke koroznímu potenciálu. 

 Základní norma pro potenciodynamickou metodu [2] je určena pro slitiny na bázi 

Fe, Ni a Co, ovšem s malými modifikacemi je používána i pro mnohé další kovy a 

slitiny (Mg, Al, Sn, Ti, Cu, Zn). 

Ochranný potenciál Epro lze bezpečně určit podle M. Pourbaixe na základě 

potenciostatických měření popř. v prvním přiblížení jako potenciál, při kterém proudová 

hustota poklesne při zpětné polarizaci na doporučenou hodnotu (rozmezí od 0 do 500 

µA/cm2), případně jako potenciál, při kterém proudová hustota dosáhne předepsanou 

hodnotu za určitou dobu (5 min.).  

3.1.3 Potenciostatická metoda 

Potenciostatická (chronoamperometrická) metoda má tři možné varianty. 

První spočívá v provádění měření a sestavení křivky J = f (E) při konstantních 

hodnotách potenciálu s výdrží na každé úrovni potenciálu (Ei) do ustálení proudové 

hustoty. Přitom Epit je stanoven jako potenciál, od něhož kladněji nastává stálý růst 
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proudové hustoty. Další charakteristické potenciály bodové koroze jsou stanoveny 

analogicky jako u potencio-dynamické metody.  

V rámci druhé varianty jsou prováděny záznamy proudu na čase J = f (t) při 

zvolených hodnotách potenciálu. Hodnota Epit je vymezená intervalem hodnot dvou 

potenciálu E1 a E2;  při E1 < Epit celkový proud s časem klesá, při E2 > Epit proud s 

časem stoupá a zřejmě potenciál Epit je určen tím přesněji, čím je daný interval E2 - E1 

menší. Měření závislostí J = f (t) se provádějí při daném potenciálu na samostatném 

vzorku, který je ve výchozím pasivním stavu, dosaženém vydrží na potenciálu E < E1. 

U třetí varianty je sledovaná rovněž závislost J = f (t) při zvolených hodnotách 

potenciálu. Na rozdíl od předchozí varianty, výchozí stav povrchu vzorku je lokálně 

aktivovaný, což je možno dosáhnout anodickou polarizací v oblasti bodové koroze (Epit 

< Ea). Dále jsou aplikovány postupně menší (konstantní) hodnoty potenciálu a 

sledovány časové průběhy proudu. Potenciál repasivace Erep se vyskytuje v intervalu 

mezi potenciálem s rostoucím proudem a potenciálem s klesajícím proudem v závislosti 

na čase. 

Galvanostatická metoda je založena na sledování závislosti potenciálu na době 

zkoušky při zadané konstantní proudové hustotě, přitom jsou používány při každé 

zkoušce nové vzorky. Potenciál Epit jej stanoven jako potenciál, který se ustálí pro 

zvolenou kritickou proudovou hustotu po předepsané době ( 25 - 30 min.). 

 

3.1.4 Další elektrochemické metody  

Metoda abrazivního seškrábnutí (scratch test) [10] spočívá ve stanovení potenciálu Epit, 

při kterém je pozorován stabilní růst proudové hustoty za podmínek, když po zapojení 

stálého potenciálu na vzorek, na jehož povrchu jsou vytvářeny vrypy korundovým  

ostrým hrotem, což vyvolává místní odstranění pasivního filmu, depasivaci kovu a 

nárůst proudu. Pokud při daném potenciálu je kov schopen repasivace, proudová hustota 

se snižuje k hodnotám pasivního stavu před vytvořením vrypu. Hodnota potenciálu Epit, 

naměřená metodou seškrábnutí, je vždy menší (více záporná) než při jejím stanovení 

potenciodynamickou metodou. 
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3.1.4.1 Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) 

Při analýze koroze umožňuje stanovit jak míru povrchového poškození materiálu na 

základě měřené změny jeho impedance, tak dílčí elektrochemické reakce v rámci 

daného korozního procesu [8]. Analýza koroze povrchu před a po aplikaci ochranného 

systému jako nátěru, filmu polymeru nebo inhibitoru může ukázat jak efektivní je 

bariérová ochrana, přičemž je možno odhalit lokální poškození. Jestliže elektrická 

vodivost stoupá, tj. nastává větší přenos náboje povrchem, je registrováno současné 

zvýšení korozní rychlosti. Výhoda impedančních měření spočívá v okamžitém měření 

rychlosti koroze ve srovnání s normovanou metodou pomocí stanovení hmotnostních 

úbytků, která zahrnuje vážení vzorku před a po  expozici v korozním prostředí, a která 

vyžaduje poměrně dlouhou dobu pro získání výsledků.   

Na rozdíl od rovnoměrné koroze, lokální koroze se vyskytuje v několika 

oddělených místech (důlky, štěrbiny, trhliny) a tedy korodovaný povrch je možno 

analyzovat buď jako celek s několika intenzivně korodujícími místy, nebo každé 

korodující místo může být analyzováno odděleně pomocí EIS. V rámci prvního přístupu 

na korozivzdorných ocelích a slitinách v roztocích chloridů je vznik bodové koroze (při 

zvýšení potenciálu v anodické oblasti) charakterizován poklesem modulu impedance, 

zejména v nízkofrekvenční oblasti. U druhého postupu je nejprve vytvořen důlek 

mechanickým způsobem (vrtáním) a potom je vzorek ponořen do zkušebního roztoku. 

Naměřené cyklické polarizační křivky a impedanční diagramy (Nyquist, Bode) jsou 

závislé na geometrií vytvořeného důlku. Pro vysvětlení změn průběhů uvedených 

závislostí je nutno uvažovat difúzní spojení mezi oblastmi rozpouštění a pasivace, 

hydrolýzu kovových kationtů a migraci iontů. 

3.1.5 Sledování roztoku v korozních bodech 

Při studiu složení roztoku v aktivních korozních bodech je možno použít v podstatě dva 

způsoby: 

1) provedení měření na reálném pittingu 

2) provedení měření na umělém pittingu - modelech 

Měření v reálných korozních bodech jsou spojena se značnými experimentálními 

problémy, např. mikrokapilární způsob měření pH a potenciálu. Uměle připravený 
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důlek je realizován s otvorem pro přístup elektrolytu a mikrokapiláry anebo jako tenký 

drátek umístěný v izolačním materiálu (kalíškový typ elektrody). 

V rámci zkoušek s umělým korozním důlkem bylo prokázáno, že pro čisté kovy 

(Fe, Cr, Mo, Ni) i korozivzdorné oceli pH roztoku uvnitř důlků dosahuje velmi nízké 

hodnoty (pH v mezích -0,1 až 3) pro neutrální roztok NaCl v okolním objemu, přitom se 

tvoří složité komplexy kovů s chloridy v podmínkách vysoké koncentrace Cl-. 

Rozpouštění oceli v korozních bodech probíhá bez zjevné selektivity jednotlivých 

prvků. 

Tento výrazný pokles pH způsobují autokatalytické procesy uvnitř důlků a 

štěrbin, zejména hydrolýza železa a legur v korozivzdorných ocelích a slitinách. 

Projevuje se tendence ke snižování pH s rostoucím obsahem legujících prvků (Cr, Mo) s 

vyšší afinitou ke kyslíku. [11] 

3.1.6 Expoziční zkouška  

Korozní zkouška podle normy ASTM G-48 [12] ve standardním roztoku 6 % FeCl3 v 

H2O je prováděna za normální nebo zvýšené teploty  a slouží hlavně k roztříděních 

korozivzdorných ocelí a slitin niklu podle odolnosti k bodové anebo štěrbinové korozi, 

k vyloučení nevyhovujících materiálů, případně ke zjištění nevhodného tepelného 

zpracování (ovlivnění) daného materiálu v souvislosti s mezikrystalovou korozí. Je zde 

uváděna v souvislosti se studiem iniciace korozního praskání, kdy náchylnost k bodové 

korozi, porušení pasivní vrstvy a vznik bodů na povrchu zkoušeného materiálu je 

významný  z hlediska iniciace dále studovaného korozního praskání.  

4 Mezikrystalová koroze 

S korozním praskáním souvisí i náchylnost materiálů k mezikrystalové korozi.  

Mezikrystalová koroze je specifický druh nerovnoměrné strukturně závislé koroze, 

který probíhá přednostně mezi krystaly (zrny) podél jejich rozhraní. Napadá především 

slitiny, u kterých dochází ke strukturním změnám na hranicích zrn např. při tepelném 

zpracování nebo při tepelném ovlivnění (např. při svařování). 
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Současné poznatky o příčinách vzniku mezikrystalové koroze korozivzdorných ocelí 

ukazují, že sklon k mezikrystalové korozi souvisí zejména se vznikem nových fází na rozhraní 

zrn tuhého roztoku, především karbidových nebo nitridových precipitátů při určitém tepelném 

ovlivnění. Hlavní příčinou vylučování karbidů a podobně i nitridů je závislost rozpustnosti 

uhlíku a dusíku na teplotě (v austenitu i ve feritu). Zejména u austenitických korozivzdorných 

ocelí je náchylnost k mezikrystalové korozi velmi závažným problémem vzhledem k agresivitě 

prostředí, pro něž se tyto oceli běžně používají. Mezikrystalová koroze se objevuje tehdy, je-li 

ocel nahřátá delší dobu nad teplotu 400°C, nejspíše v rozmezí 500 – 850 °C, nebo je-li ocel 

pomalu ochlazována z teplot nad 1000°C. Rozpustnost uhlíku v austenitu se s klesající teplotou 

pronikavě snižuje, avšak rychlým ochlazením jej lze udržet v tuhém roztoku. Mezikrystalová 

koroze se tedy objevuje především v tepelně ovlivněných oblastech svarového spoje, nebo po 

nevhodném tepelném zpracování, popř. jiném ovlivnění korozivzdorných ocelí a slitin, jako 

důsledek strukturních změn, popř. segregací na hranicích zrn. Tyto potom vyvolávají ochuzení 

hranic zrn o chróm, což vede k jejich přednostnímu koroznímu napadení. Specifické teploty a 

doby setrvání na těchto teplotách, které vyvolávají citlivost k mezikrystalové korozi se označují 

jako kritické teploty. Svarové kovy a tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu jsou při 

svařování a dalším použití vystaveny podmínkám, které mohou vyvolat náchylnost k 

mezikrystalové korozi. Za současného působení zbytkových pnutí, popř. vnějších namáhání, se 

může zvýšit intenzita mezikrystalové koroze nebo dojde k vývoji mezikrystalového korozního 

praskání. 

Snižováním obsahu uhlíku, popř. i dusíku a dalších doprovodných prvků, byla 

nastoupena cesta zvyšování odolnosti ocelí všech jakostí jak proti mezikrystalové 

korozi, tak i v mnohých případech proti celkové korozi a koroznímu praskání. 

Nízkouhlíkové druhy korozivzdorných ocelí se s výhodou využívají především tam, kde 

je nutno svařovat ve větších tloušťkách a kde mají odolávat prostředím vyvolávajícím 

mezikrystalovou korozi a mezikrystalové korozní praskání. [1] 

4.1 Elektrochemická potenciodynamická 

reaktivační metoda – metoda EPR           

Ke studiu náchylnosti materiálu k mezikrystalové korozi byla v této práci použita 

elektrochemická potenciodynamická reaktivační metoda s dvojitou smyčkou, tzv. EPR 
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metoda, která byla v průběhu řešení této práce normována jako norma ISO 12732 – 

Electrochemical Potentiokinetic Reactivation measurement using the double loop 

method (based on Cihal‘s method) [6] a během práce připomínkována. U zrodu této 

metody stál školitel této práce, prof. Vladimír Číhal, DrSc., který se také výrazně 

zasadil o její rozvoj a zavedení do praxe [13]. 

Metoda spočívá v cyklické polarizaci vzorku o přesně vymezené ploše z aktivního 

do pasivního stavu a zpět. Poměr velikosti náboje, který je dán plochou pod reaktivační 

a aktivační křivkou, je mírou náchylnosti materiálu k mezikrystalové korozi. K měření 

se používá potenciostat, který zaručuje rovnoměrný růst potenciálu a měří odpovídající 

proudovou hustotu, která je mírou koroze materiálu. 

 

Obr. 4.1. Polarizační křivky potenciodynamické reaktivační metody 

(A-jednoduchá smyčka, B- dvojitá smyčka) [6] 

 

Konkrétní použití metody DL-EPR je uvedeno v jednotlivých kapitolách, kde  jsou také 

výsledky diskutovány v souvislosti se studovaným korozním praskáním.  

 

5 Korozní praskání 

Korozní praskání je z technického hlediska zvláště nebezpečný degradační 

mechanizmus, ke kterému dochází při spolupůsobení statického tahového napětí na 
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materiál a korozního prostředí, ve kterém je zařízení provozováno. Nebezpečné je 

zejména tím, že k poškození kovů a slitin často dochází i v málo agresivních 

prostředích. Riziková prostředí v případě korozivzdorných ocelí jsou především ta, 

která obsahují chloridy. V prostředí s chloridy může koroze za napětí nastat již při 

koncentraci chloridových iontů několik ppm, zvláště za vyšších teplot a tlaků.  Navíc je 

tento druh koroze často nepředvídatelný a jeho průběh velmi rychlý, takže je obtížné 

provést kontrolu ještě před poškozením a vyřazení zařízení z provozu. Výměníky tepla 

(parogenerátory, kotle, chladiče) s místním vypařováním a střídavým působením 

prostředí s možností vysolování jsou častými místy výskytu korozního praskání. 

Problémy s použitím běžných korozivzdorných ocelí (Cr18Ni10) v těchto případech 

znamená potřebu použití speciálních vysokolegovaných korozivzdorných ocelí a slitin. 

Proces korozního praskání obvykle končí křehkým lomem, který probíhá v závislosti na 

struktuře materiálu mezikrystalově, trankrystalově nebo se jedná o lom smíšený. Známé 

je mezikrystalové korozní praskání měkkých uhlíkových ocelí v dusičnanech a alkáliích 

(louhová křehkost u kotlů), transkrystalické korozní praskání austenitických 

chromniklových ocelí v prostředí chloridů, mezikrystalové a transkrystalické praskání 

mosazi v prostředích obsahujících čpavek (tzv. sezónní praskání).  

Podstata procesu korozního praskání spočívá v iniciaci a postupném růstu trhliny, kdy  

do kořene ostrých defektů a trhlinek materiálu proniká korozní prostředí, čímž dochází 

k poškození pasivující vrstvy na čele trhliny. Trhliny vyvolané korozí pod napětím tvoří 

složitý rozvětvený systém, přičemž zdánlivě paradoxně platí, že čím rozvětvenější a 

složitější systém vytvářejí, tím pomaleji dochází k jejich prostupování materiálem. 

Vysvětlujeme to tím, že barierou proti rozvoji trhlin je součtová plocha lící trhlin, která 

je tím větší, čím více je vedlejších trhlin a četnost rozvětvení. Iniciace a rozvoj korozně-

napěťové trhliny je časový proces, který určuje životnost konstrukce. 

U některých zvláště vysokopevných slitin může být praskání vyvoláno též 

absorpcí vodíku vznikajícího v průběhu korozní reakce i v poměrně málo agresivním 

prostředí (vodíková křehkost). Při teplotách pod 190 oC vzniká vodík na povrchu kovu 

hlavně korozní depolarizační reakcí a vstupuje do oceli v atomární formě. Vznik vodíku 

na povrchu kovu je také možný ve vodných elektrolytech při katodické polarizaci 
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povrchu oceli (v elektrochemických technologiích, např. při vylučování kovů, na 

povrchu oceli při velké polarizaci ze stanice katodické ochrany, na katodických místech 

vstupu bludných proudů). Ztráta pevnosti kovových materiálů se projevuje vodíkovou 

křehkostí, která někdy bývá zaměňována za korozní praskání. Vznik atomárního vodíku 

na povrchu kovu je vázán na oblast potenciálů orientovanou vzhledem k oblasti pasivity 

záporným směrem. Schematické znázornění na obr. 2 ukazuje kvalitativně obvyklý 

vztah mezi potenciálem a výskytem vodíkové křehkosti a korozního praskání. Vodík 

proniklý do struktury, který neměl příležitost k rekombinaci, se dá odstranit ohřevem na 

teploty 100 až 150 oC. Vstup vodíku do struktury kovu je také možný při zvýšených 

teplotách, kdy již není přítomno vodné korozní prostředí. Při teplotách 200 až 480 oC 

dochází na povrchu oceli k termické disociaci molekulárního vodíku na atomární, který 

pak difunduje do oceli, slučuje se s uhlíkem za tvorby metanu o vysokém tlaku a 

způsobí porušení oceli (tzv. vodíková koroze).  

 

 

Obr. 5. 1 Oblasti potenciálu vzniku vodíkové křehkosti a korozního praskání 
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5.1 Specifikace korozního praskání 

Korozní praskání lze definovat jako jev místní (lokální) koroze, vyvolaný společným 

působením mechanických napětí a korozního prostředí, vedoucí k tvorbě trhlin. Toto 

společné působení napětí s prostředím velmi urychluje degradaci materiálu.Trhliny se 

při praskání vyvíjejí ve třech etapách: 

     1) iniciace trhliny na povrchu materiálu; 

     2) vlastní šíření trhliny do hloubi materiálu; 

     3) lom materiálu - samotné porušení je výsledkem dolomení v místě nejhlubší 

          trhliny. 

Při náchylnosti ke korozním praskání hraje roli několik činitelů, můžeme uvést např. : 

1) chemické složení materiálu, struktura, 

2) přítomnost tahových mechanických napětí, 

3) vnitřní pnutí po tváření za studena, 

4) působení specifického korozního prostředí,  

5) poškození pasivní vrstvy, vznik bodů a štěrbin. 

5.2 Vliv materiálu 

Chemické složení a struktura materiálu jsou ve vzájemné úzké souvislosti. V rámci 

 práci byly sledovány korozní charakteristiky speciálních niklových slitin, 

austenitických korozivzdorných ocelí s běžným obsahem chrómu a niklu, ale i 

dvoufázové austeniticko-feritické oceli. Zvýšení obsahu niklu v chromniklových 

austenitických ocelích na více než 40 %, vede k odstranění náchylnosti ke koroznímu 

praskání ve většině prostředí. Vliv molybdenu a křemíku je závislý na prostředí. 

Důležitou roli hraje také vzájemný poměr některých prvků ve slitině nebo rozmezí 

obsahu sledovaného prvku. K nejméně odolným patří austenitické oceli s běžnými 

obsahy niklu, zatímco oceli dvoufázové austeniticko-feritické nebo oceli feritické patří 

k odolnějším až odolným. Také vliv struktury má některá obecná pravidla. Například 

krychlová prostorově centrovaná mřížka (ferit) je mnohem odolnější než mřížka plošně 

centrovaná (austenit),  dvoufázové austeniticko-feritické oceli jsou odolnější než 
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jednofázové austenitické oceli. Záleží také na velikosti zrna – čím větší je zrno, tím 

větší je náchylnost k praskání. Dále je praskání ovlivněno hranicemi zrn, kluznými 

rovinami, dislokacemi, energií vrstevných chyb, precipitáty a jejich rozhraními [1,2, 

11].  

5.2.1 Vliv struktury 

Na korozní praskání má značný vliv struktura materiálu. Nepatrné znečištění hranic zrn 

kovu, zvýšení koncentrace dislokací apod., snižuje odolnost materiálu ke koroznímu  

praskání. Při tepelném zpracování a svařování součástí závisí jejich sklon ke koroznímu 

praskání od fázových a strukturních změn v systému Fe-C. Tak např. popouštění při 

teplotách 150-400°C, způsobující vytvoření struktury popuštěného martenzitu, zvyšuje 

náchylnost kovu ke koroznímu praskání. Obecně se soudí, že termodynamicky 

nestabilní struktury (martenzit) jsou náchylnější ke koroznímu praskání, než stabilní, 

vyžíhané struktury. 

Klasifikace korozivzdorných ocelí je založena na jejich struktuře. V závislosti na 

obsahu legujících prvků, buď ferititvorných (Cr, Mo, Cu, Si, Ti, Nb) nebo 

austenitotvorných (Ni, C, Mn, N), se tyto oceli člení do několika základních skupin.  

5.3 Korozivzdorné oceli 

Korozivzdorné oceli se rozdělují podle struktury do těchto skupin: 

• martenzitické; 

• feritické; 

• austenitické; 

• dvoufázové (duplexní) - austeniticko-feritické, martenziticko-feritické, martenziticko- 

   austenitické; 

• precipitačně vytvrditelné - martenzitické a austenitické. 

 

Martenzitické korozivzdorné oceli jsou oceli s obsahem chrómu do 18 % a uhlíku do 

1,5 %, které po zakalení vykazují martenzitickou strukturu. Korozní odolnost všech 

typů korozivzdorných martenzitických ocelí je nejvyšší u kvalitního, nejlépe leštěného 
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povrchu. 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. 

• Martenzitické oceli bez Ni obsahují 0,15 až 0,45 % C a 13 % Cr. Hlavní použití 

nacházejí v přírodních podmínkách, jako je atmosféra, voda, pára a v dalších mírně 

agresivních prostředích, kde dochází k pasivaci povrchu (např. zředěná HNO3 nebo 

slabé organické kyseliny) do teplot 450 °C. Typy s obsahem uhlíku 0,2 % se používají 

pro lopatky parních turbín, součásti čerpadel a armatury v chemickém a energetickém 

průmyslu. Oceli s vyšším obsahem uhlíku 0,3 - 0,4 % se používají pro součásti s 

vyššími nároky na otěruvzdornost, na nože a chirurgické nástroje, kde je vyžadována 

vysoká tvrdost. Zvýšení obsahu Cr na 15 % a uhlíku na 0,5 - 0,6 % a legování Mo, W a 

V zlepšuje odolnost proti rovnoměrné a důlkové korozi. Tyto oceli se používají na 

výrobu nožů v potravinářském průmyslu a v chirurgii a na otěruvzdorné součásti 

pracující agresivních prostředích. Dalším zvýšením Cr na 17 % a uhlíku na cca 1 % se 

dosáhne zlepšení korozní odolnosti a ocel je určena pro výrobu konstrukčních dílů pro 

chemický průmysl s vysokými nároky na otěruvzdornost při vysoké korozní odolnosti. 

Nevýhodou při použití těchto ocelí s obsahem uhlíku nad 0,2 % je, že nejsou svařitelné. 

• 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 Ni má tento typ 

ocelí vyšší pevnost, zlepšené plastické vlastnosti a podmíněnou svařitelnost. 

• Supermartenzitické oceli představují nový vývojový trend v oblasti martenzitických 

korozivzdorných ocelí. Oceli mají novou konfiguraci prvků, především nízký obsah C 

pod 0,015 %, a dále 11 - 13 % Cr, 5,5 - 6,5 % Ni, 2 - 2,25 % Mo a velmi nízký obsah 

síry. Strukturu tvoří nízkouhlíkový jemnozrnný popuštěný martenzit bez feritu delta. 

Obsah Cr okolo 12 % zaručuje dostatečnou korozní odolnost, 6 % Ni dále zvyšuje 

korozní odolnost a zlepšuje houževnatost. Legování kolem 2 % Mo zaručuje odolnost 

proti koroznímu praskání za napětí a zvýšení korozní odolnosti. Přísady Cu, Ti, N a V 
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optimalizují strukturu a zvyšují korozní odolnost. Tyto oceli mají vysokou pevnost, 

zlepšenou houževnatost a jsou dobře svařitelné. Oceli se používají pro potrubí při těžbě 

a transportu plynů vysoké agresivity, která je dána obsahem CO2 a H2S, teplotou a pH. 

Supermartenzitické oceli jsou použitelné jak pro prostředí tzv. sladkých plynů 

obsahující CO2, tak pro plyny obsahující CO2 s nízkým obsahem H2S (mild sour 

service) i pro prostředí kyselých plynů obsahující vyšší obsah H2S (sour service). 

 

Feritické korozivzdorné oceli obsahují 13 - 30 % Cr a obsah uhlíku je zpravidla pod 

0,1 %. Nejsou kalitelné a jejich pevnost je vyšší než u nelegované uhlíkové oceli. 

Použití těchto ocelí je zajímavé vzhledem k jejich odolnosti proti koroznímu praskání. 

Nevýhodou je náchylnost ke křehnutí za vysokých teplot nad 900 °C, křehnutí vlivem 

tvorby fáze, a křehnutí při 475 °C, které značně ovlivňují mechanické vlastnosti. 

Třinácti procentní chromové feritické oceli jsou legovány 11,5 - 13,5 % Cr a obsah 

uhlíku je pod 0,08 %. Oceli mají dobrou korozní odolnost v atmosféře, v přírodní vodě 

a vodní páře, ve zředěné kyselině dusičné a slabých organických kyselinách. Nejsou 

vhodné pro silně znečištěné průmyslové vody, mořskou vodu a silně znečištěné 

průmyslové atmosféry. Používají se na zařízení v chemickém průmyslu, jako jsou sedla 

ventilů, potrubí čerpadel, výměníkové trubky v zařízeních na zpracování ropy, nádrže a 

kolony. Lze je použít v potravinářském průmyslu. Nejvyšší korozní odolnost je 

dosahována při kvalitním povrchu. Tvařitelnost a svařitelnost je podmíněná. 

Sedmnácti procentní chromové feritické oceli obsahují Cr v rozmezí 16 - 18 %. Obsah 

uhlíku je pod 0,08 % a mohou být legované Mo a stabilizované Ti. V některých 

případech, při vyšších obsazích uhlíku, po ohřevu na teplotu nad 900 °C, dochází 

k částečné austenitické přeměně a struktura po tepelném zpracování je smíšená - tyto 

oceli pak označujeme jako poloferitické. 17% chromové feritické oceli jsou korozně 

odolné proti atmosférické korozi, říční a mořské vodě, kyselině dusičné, zředěným 

organickým kyselinám a roztokům solí. Dobře odolávají znečištěné průmyslové 

atmosféře a průmyslovým vodám. Vyznačují se dobrou odolností proti bodové korozi a 

koroznímu praskání v neutrálních nebo jen mírně kyselých roztocích za přítomnosti 

chloridových iontů. Stabilizace Ti zlepšuje odolnost proti mezikrystalové korozi. 
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Stejně jako u 13% chrómových feritických ocelí se nedoporučuje použití nad 320 °C. 

17% chromové oceli odolávají alkalickým prostředím za tepla, benzinu, studeným 

olejům, chladicím kapalinám bez chloridů a řadě pracích prostředků. Používají se v 

potravinářském průmyslu pro zpracování mléka, výrobě piva, octa apod. Další použití 

nacházejí v automobilovém průmyslu, při výrobě kuchyňských potřeb a sanitárních 

zařízení, ve vzduchotechnice a v architektuře. V případě legování Mo je jejich odolnost 

proti rovnoměrné korozi srovnatelná s austenitickými korozivzdornými ocelemi. 

Nejvyšší obsah Cr mají 25% chromové oceli s různým obsahem uhlíku. Vysoký obsah 

Cr zaručuje vyšší korozní odolnost ve srovnání s 13% a 17% chromovými ocelemi, ale 

zároveň je příčinou náchylnosti ke křehnutí v oblasti výše uvedených kritických teplot. 

Hlavní význam však mají tyto 25% chromové oceli s obsahem uhlíku 0,1 - 0,2 % jako 

žáruvzdorné pro použití za vysokých teplot. 

Rozvoj nových metalurgických pochodů umožnil vyrobit ocel s čistě feritickou 

strukturou s velmi nízkým obsahem intersticiálních prvků (C + N). Tyto oceli se 

nazývají superferity a obsahují jako základní legující prvek 18 - 29 % Cr. Součet 

obsahu C + N se pohybuje mezi 0,015 až 0,025 % a obvykle jsou ještě stabilizovány Ti 

nebo Nb. Oceli jsou strukturně jednoduché, mají dobrou svařitelnost, tvařitelnost, vyšší 

pevnostní hodnoty, dobrou tažnost a vrubovou houževnatost. Velmi důležitá je zlepšená 

odolnost proti rovnoměrné a mezikrystalové korozi, vysoká odolnost proti koroznímu 

praskání za napětí, bodové a štěrbinové korozi. Superferity se rozdělují do dvou skupin. 

První skupina neobsahuje nikl a charakteristické typy jsou CrMo18-2 (CrMoTi 18-2), 

CrMo 26-1, CrMo26-4, obsahující max. 0,025 % C+N. Druhá skupina obsahuje Ni a jde 

o oceli typu CrNiMo 28-4-2, CrNiMo 26-3-3, CrNiMo 25-4-4, které obsahují rovněž 

max. 0,025 % C+N. 

V poslední době se vyrábějí i některé typy superferitů s obsahy C+N cca 0,04 %. Oceli 

mají vyšší pevnostní hodnoty, dobrou tažnost i vrubovou houževnatost, dobrou 

tvařitelnost za studena a dobrou svařitelnost. Nevýhodou je, jako u všech feritických 

korozivzdorných ocelí, že po dlouhodobé tepelné expozici v rozmezí teplot 315 - 595 

°C dochází ke křehnutí při 475 °C a vzniku sigma-fáze v rozmezí teplot 550 - 880 °C, a 

proto se použití při těchto teplotách nedoporučuje. Vysoká odolnost proti koroznímu 

praskání za napětí, bodové a štěrbinové korozi umožňuje použití těchto ocelí tam, kde 
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selhávají běžné korozivzdorné oceli a bylo by nutné použít vysokoniklové slitiny nebo 

slitiny na bázi niklu. Hlavní oblastí aplikace superferitů jsou výměníkové trubky, kde 

ocel přichází do styku s vodami o vysokém obsahu chloridů, dále prostředí oxidačních 

kyselin a organických kyselin, zařízení na odsolování mořské vody, elektrárny stojící u 

mořského pobřeží, odsiřovací zařízení, oblast výroby papíru a celulózy a celá oblast 

chemického a petrochemického průmyslu. V poslední době se ukazuje, že v řadě 

případů nebyly naděje vkládané do použití superferitů splněny, jejich aplikace se 

omezují a jsou nahrazovány duplexními austeniticko-feritickými ocelemi [14-17]. 

Z literárních údajů vyplývá, že ocel 006Cr30Mo2 (C + N = 0,02) nepodléhá 

koroznímu praskání ve vroucím 42% roztoku MgCl2 ani při vysokých napětích. 

Přidáním malého množství Ni a Cu se oceli jako např. 02Cr29Ni2Mo4, 

02Cr28Ni4Mo2, 015Cr25Ni4Mo4(Ti 0,4) stávají náchylnými ke koroznímu praskání v 

roztocích MgCl2. V roztocích NaCl, CaCl2 a jiných však tyto prvky korozní praskání 

nevyvolávají, což platí i pro Mo. Zkoušky v roztoku NaCl jsou v mnoha případech 

vhodnější k určení náchylnosti oceli ke koroznímu praskání v průmyslových 

podmínkách [18]. 

Zajímavé je srovnání doby do lomu ocelí 015Cr18Mo2Nb (C + N = 0,03) a 

08Cr18Ni10Ti v různých prostředích při teplotě varu: 

 

PROSTŘEDÍ 015Cr18Mo2Nb 08Cr18Ni10Ti 

42% MgCl2 1000 h 2-5 h 

25% NaCl + 0,5% K2Cr2O7 500 h 2-5 h 

voda + 200 mg Cl-/1 kg + 0,3-6 mg O2/1 kg 3000 h 300-700 h 

 

Austenitické chrómniklové korozivzdorné oceli obsahují kolem 10% Ni a mají 

zřetelnou tendenci ke koroznímu praskání [19]. Největším nedostatkem chromniklových 

austenitických korozivzdorných ocelí je jejich náchylnost k bodové korozi v prostředí 

chloridů a tím také ke koroznímu praskání i při napětích nižších, než je mez kluzu. Tyto 

austenitické oceli se legují ještě dalšími prvky jako Cu (do 3%), Mo (do 6% a více), Si 

(do 6%) aj. Náchylnost vůči tomuto typu korozního praskání klesá s rostoucím obsahem 

niklu, obr. 5.1.  



 30 

 

Obr. 5.1: Vliv niklu na náchylnost austenitických ocelí ke koroznímu praskání 

 

Tento příznivý vliv niklu byl pozorován v koncentrovaném roztoku chloridu 

hořečnatého i v prostředích obsahujících chloridy zbavených kyslíku. Vyšší obsahy 

niklu zvyšují energii vrstevné chyby a hodnotu faktoru intenzity napětí při korozním 

praskání KISCC, čímž prodlužují dobu do lomu. Avšak zvýšený obsah niklu zvyšuje 

rovněž citlivost oceli k mezikrystalové korozi a k mezikrystalovému koroznímu 

praskání [20]. Průběh trhlin je převážně interkrystalický. Mezikrystalové korozní 

praskání se objevuje hlavně tehdy, je-li ocel citlivá k mezikrystalové korozi. 

Odstraněním této citlivosti lze omezit i náchylnost k mezikrystalovému koroznímu 

praskání. Tento typ korozního praskání se vyskytuje v prostředích obsahujících chloridy 

nebo fluoridy,  v alkalických roztocích a především u polythionových kyselin. 

Austenitické chrommanganové oceli obsahují až 24% Mn. Jsou odolné vůči 

koroznímu praskání v 35% (120°C) a 42% (150°C) roztoku MgCl2. Rychlost celkové 

koroze je ale větší, než u chromniklových ocelí. 

Duplexní oceli jsou samostatnou skupinou korozivzdorných materiálů, ve kterých 

se slučují vlastnosti obou fází, ze kterých jsou tvořeny, a jsou mnohdy vyhledávány jako 

alternativní varianta. Např. austeniticko-feritické korozivzdorné oceli slučují přednosti 

jak austenitických, tak feritických ocelí. Mají snížený obsah niklu a zároveň zvýšený 
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obsah chrómu, takže v rovnovážné struktuře je přítomný jistý podíl feritu. Vynikají 

zvýšenou odolností proti koroznímu praskání v prostředích obsahujících chloridy a 

rovněž proti sulfidickému praskání. Mají také zvýšenou odolnost proti zcitlivění. Např. 

ocel 03Cr25Ni5Mo2N (Cu) je odolnější vůči koroznímu praskání ve vroucím 42% 

roztoku MgCl2 oproti austenitickým ocelím 05Cr18Ni10 a 05Cr18Ni12Mo2,5 [18, 19]. 

Austeniticko-martenzitické oceli jsou vysoce pevné oceli typu 07Cr16Ni6, 

09Cr15Ni18Al nebo 08Cr17Ni5Mo3. V prostředích obsahujících chloridy podléhají 

koroznímu praskání. 

5.3.1 Vliv chemického složení 

Čisté kovy jsou považovány za imunní ke vzniku korozních trhlin, avšak malá přísada 

jakéhokoliv prvku může značně změnit jejich odolnost. 

Uhlík, je-li součástí tuhého roztoku zvyšuje odolnost proti koroznímu praskání ve 

vroucím 42% roztoku MgCl2. Tento příznivý vliv uhlíku je spojený s tvorbou uzavřené 

struktury dislokací. Pokud je uhlík umístěn na hranicích zrn jako karbid, pak působí 

nepříznivě, neboť vyvolává vznik vnitřních pnutí a podněcuje tvorbu korozního článku 

karbid - matrice. 

Křemík - přísada 3-4% Si příznivě ovlivňuje odolnost proti koroznímu praskání. 

Dusík snižuje odolnost oceli vůči koroznímu praskání vytvářením kapilárních 

dislokací. 

Nikl zvyšuje plasticitu oceli a podporuje tvorbu jemnozrnné struktury, která je 

odolnější proti praskání než hrubozrnná struktura. U nízkolegovaných ocelí s rostoucím 

obsahem Ni klesá jejich odolnost v sirovodíkovém prostředí, avšak podstatné zvýšení 

obsahu niklu (na 30%) v uhlíkových ocelích většinou zvyšuje jejich odolnost vůči 

praskání. V chromniklových korozivzdorných ocelích není vliv niklu v prostředí 

odsahujícím chloridy zcela jednoznačný. Obsahují-li tyto oceli méně než 1% nebo více 

jak 40% niklu pak jsou odolné proti koroznímu praskání. V rozmezí 1-40% niklu 

naopak koroznímu praskání v prostředí chloridů podléhají. V ocelích s vysokým 

obsahem chromu snižuje 2-4% přídavek niklu jejich odolnost vůči praskání v MgCl2 (u 

NaCl se tento negativní vliv niklu neprojevuje). 
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Chrom je základním prvkem korozivzdorných ocelí. S rostoucím obsahem 

chromu klesá náchylnost ocelí ke koroznímu praskání. Mangan prakticky neovlivňuje 

korozní odolnost ocelí, ačkoli v 42% vroucím roztoku MgCl2 snižuje odolnost vůči 

praskání  

Měď má stejně jako mangan nepříznivý vliv na odolnost proti praskání v prostředí 

MgCl2. Nemá tento vliv v roztocích NaCl. Měď může působit i kladně. V oceli se měď 

nachází v podobě tuhého roztoku. Během korozního rozpouštění materiálu jsou ionty 

Cu schopny se vylučovat na povrchu kovu, kde takto vyloučená měď hraje úlohu 

katody, napomáhající pasivaci kovového povrchu. Tvorba pasivní vrstvy na povrchu 

zvyšuje korozní odolnost oceli a zabraňuje iniciaci korozních trhlin. 

Molybden - vyšší obsahy molybdenu zvyšují mezní hodnotu faktoru intenzity 

napětí při korozním praskání KISCC. V prostředí MgCl2 molybden zvyšuje citlivost ke 

koroznímu praskání. Zkoušením ocelí 02Cr20Ni20 obsahujících 0,1-4,5% molybdenu 

se zjistilo, že největší náchylnost k praskání projevovala ocel s 1,5% molybdenu [20]. 

Síra a fosfor vykazují škodlivý vliv na odolnost oceli k praskání v různých 

prostředích. Jednou z příčin je i ta, že síra je promotorem absorbce vodíku a fosfor 

zvyšuje intenzitu navodíkování [21]. 

Pro zvýšení odolnosti vůči koroznímu praskání v sirovodíkových prostředích se 

oceli mohou legovat kovy vzácných zemin. Tyto prvky rafinují ocel od metaloidů (O, 

H), vážou arsen, síru a fosfor v těžkotavitelné sloučeniny a zároveň snižují přepětí 

vylučování vodíku na povrchu kovu, čímž zabraňují vzniku vodíkové křehkosti. V 

sirovodíkových prostředích vynikají zvýšenou odolností proti koroznímu praskání 

rovněž oceli legované kobaltem, křemíkem a disprosiem [22]. 

Legování uhlíkových ocelí hliníkem, titanem, chromem, vanadem a 

mikrolegování kovy vzácných zemin zvyšuje jejich odolnost proti praskání v 

alkalických prostředích. Analogický efekt lze pozorovat i přidáním nepatrného 

množství mědi a molybdenu. Legování uranem zvyšuje odolnost těchto ocelí proti 

praskání v roztocích dusičnanů. V tomto prostředí se rovněž uplatňuje legování 

nízkouhlíkových ocelí karbidotvornými prvky (Mn, Cr, W, Mo a Ti). V dusičnanech je 

velmi odolné vůči praskání železo legované 0,5% Al v kaleném stavu s následným 

popouštěním. Titan přidávaný do martenzitických ocelí zvyšuje odolnost svarů proti 
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koroznímu praskání. Nepatrné přísady 0,2-0,3% Pd nebo Ru zvyšují samopasivaci ocelí 

s vysokým obsahem chromu v neoxidujících kyselinách efektivněji, než 2-4% Ni a 

současně nezvyšují náchylnost ke koroznímu praskání ve vroucím roztoku MgCl2, jako 

je tomu v případě Ni [23]. 

V podstatě jsou dvě základní teorie vysvětlující jev korozního praskání. Jedna 

uvažuje vznik místního korozního článku za vývoje elektrochemického rozpouštění 

kovu - elektrochemická teorie. Druhá je založena na oslabení kohezních vazeb mezi 

atomy na povrchu kovů a slitin adsorpcí specifické složky prostředí - tzv. napěťové 

sorpční praskání. Jestliže elektrochemická teorie dobře popisuje vznik anodové cesty 

rozpouštění u slitin, ve kterých se uplatňují precipitáty nebo segregace slitinových, 

popř. doprovodných prvků, porušení pasivního filmu apod., nemůže vysvětlit jevy 

souvisící s praskáním titanových a hliníkových slitin v tetrachlóru, vysocepevných ocelí 

v čistém vodíku atd. Je pravděpodobné, že k adsorpci dochází přednostně na defektních 

místech, na mřížce napnuté tzn. na dně trhliny. Potenciál nutný k iniciaci korozního 

praskání může být kladný i záporný, rozhodující je však hodnota kritického potenciálu 

nad níž se škodlivé ionty adsorbují a pod kterou se naopak desorbují [24, 25]. 

 

5.4 Působení tahových napětí 

Rozvoj korozního praskání je podmíněn přítomností povrchového tahového napětí. 

Korozní trhliny se potom vyvíjejí v ploše kolmé k působení těchto napětí. Je-li součást 

namáhána např. krutem, a nikoli jednoosým namáháním, pak se korozní trhliny objeví v 

rovině pod úhlem 45° ke kolmému řezu. Tato nakloněná plocha odpovídá působení 

maximálních tahových napětí. Se vzrůstající hodnotou tahového napětí se doba do lomu 

zkracuje. Důležitá je nejen úroveň vloženého napětí, ale hlavně rychlost deformace. 

Snížení deformační rychlosti vede ke snížení rychlosti rozvoje trhlin. 

 Naproti tomu tlaková napětí, jednoznačně zabraňují vzniku praskání, čímž 

příznivě ovlivňují odolnost materiálu proti tomuto druhu koroze. 
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5.4.1 Zbytková napětí 

Tahové napětí, které podmiňuje vznik a vývoj korozního praskání, je možné zhruba 

rozdělit do dvou skupin:  

1) tahové napětí vyvolané vnějším zatížením 

2) napětí, které vychází ze zbytkových pnutí. 

Zbytkové napětí je takové, které je přítomno v  tuhých tělesech, na něž nepůsobí 

žádné vnější síly ani momenty, a v nichž neexistují žádné teplotní gradienty. Obecně 

není třeba napětí od vnějších zatížení zvlášť uvažovat, neboť konstrukce a součásti 

zařízení bývají většinou předimenzovány. Ve skutečné praxi je také převážná část lomů 

způsobených korozním praskáním zaviněna zbytkovým pnutím vyvolaným tvářením za 

studena, svařováním apod. Lze říci, že kombinace tváření za studena s následujícím 

svařováním jako konečnou operací, mají nejzhoubnější vliv na odolnost proti 

koroznímu praskání prakticky u všech slitin. Vysoké úrovně napětí mohou být v 

materiálu vyvolány též velkým tepelným spádem přímo při provozu zařízení, přičemž je 

třeba připomenout, že již samotné zvyšování teploty v mnoha případech podporuje 

vznik a vývoj korozního praskání.   

Důležitým faktorem je také stav povrchu. Je nutno uvažovat nejen drsnost 

vlastního povrchu, ale také povahu a rozdělení povrchových napětí, strukturní stav 

vnějších povrchových vrstev a jejich složení a vlastnosti. Příprava povrchu vzorků pro 

zkoušky koroze za napětí může mít v mnoha případech velký vliv na dosažené 

výsledky, protože mohou být iniciovány i jiné reakce na původním povrchu, jako je 

bodová nebo štěrbinová koroze. Tepelné zpracování může vyvolat změnu chemického 

složení povrchu (oduhličení oceli). Také oxidické filmy vznikající za zvýšených teplot 

mohou ovlivnit výsledek zkoušky, zvláště pak v těch případech, kdy iniciace trhliny 

zaujímá významnou část doby do lomu. 

Zbytková napětí mohou být jak užitečná, tak škodlivá. Z prospěšných to jsou 

např. napětí vyvolaná některými typy povrchového opracování (kuličkování, 

balotinování), kdy se zvyšuje mez únavy. Nepříznivá zbytková napětí způsobují kromě 

korozního praskání i zborcení, trhliny, snížení meze únavy apod. 
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Nebezpečná napětí je třeba alespoň omezit, a to pokud možno nedestruktivním 

způsobem. Cílem je dosáhnout u výrobku takový stav napjatosti, aby se ani v 

součinnosti s vnějším namáháním nepřekročilo v žádném místě kritické maximum, 

případně, aby se předvídaná maxima vnějších sil, jako je provozní napětí, účinkem 

zbytkových sil snížila (v místě, kde lze očekávat vysoké tahové zatížení, se vytvoří 

umělé tlakové předpětí) [26]. 

5.4.2 Vliv faktoru intenzity nap ětí 

Při posuzování mechanismu korozního praskání musíme zohlednit rovněž vliv faktoru 

intenzity napětí KI, který je vyvolán napětím v součásti nebo konstrukci. Nízký faktor 

intenzity napětí v okolí koncentrátorů napětí způsobuje při jisté koncentraci korozního 

média mezikrystalové korozní praskání. Při poněkud vyšších hodnotách KI se trhlina při 

korozním praskání šíří transkrystalicky kvazikřehkým lomem a při nejvyšších 

hodnotách KI se trhlina šíří tvárně tzn. nukleací, růstem a koalescencí dutin. 

Lomová houževnatost KIC, která je mezní hodnotou faktoru intenzity napětí a při 

níž nastává lomová nestabilita, je nezávislá na geometrii vrubu a zkušebího vzorku . 

Faktor intenzity napětí je závislý na době do lomu [24] jak znázorňuje obr.5 2.   

Tuto a další podobné závislosti je možno podle hodnoty faktoru intenzity napětí rozdělit 

na tři základní oblasti. 
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Obr. 5.2 - Závislost faktoru intenzity napětí na době do lomu 

 

Je-li KI > KIC, dochází prakticky okamžitě k lomu a působení korozního 

prostředí se neuplatňuje. 

Když je KI < KISCC, kde KISCC představuje mezní hodnotu faktoru intenzity 

napětí při korozním praskání, nedojde k lomovému porušení materiálu, a to ani po velmi 

dlouhé exploataci v korozním prostředí. 

Konečně, když KISCC < KI < KIC, dochází nejprve k podkritickému růstu trhliny 

a jakmile trhlina dosáhne kritické velikosti, k finálnímu lomu. Hodnota KISCC je tím 

vyšší, čím nižší je agresivita korozního prostředí. 

Jako funkci KISCC lze rovněž zaznamenat rychlost šíření trhliny. V tomto 

případě se rozlišují tři stadia procesu tvorby trhlin. 

1) iniciace - je-li KI > KISCC, vzrůstá dynamicky rychlost 

2) šíření - vývoj trhliny se stává stacionární s pravidelným postupem 

3) lom - po dosažení hodnoty KIC je materiál velice nestabilní a dochází k lomu 

Jestliže je materiál vystaven střídavému namáhání a současně koroznímu 

prostředí, podstatně se snižuje i mez únavy a dochází ke korozní únavě. Rozdíl mezi 
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korozním praskáním a únavou spočívá v tom, že v případě korozní únavy je materiál 

namáhán střídavě se měnícím napětím. Při ní nelze uvažovat o mezi únavy, protože se 

korozí průřez součásti stále zmenšuje. Únavová křivka se stoupajícím počtem cyklů 

stále klesá při klesajícím napětí, takže i pod mezí únavy dojde k lomu. Trhliny 

vznikající při korozní únavě jsou obvykle transkrystalické a mohou se větvit. Čím 

pomalejší jsou napěťové cykly, tím větší vliv může mít korozní prostředí na zkrácení 

životnosti součástí popř. snížení počtu cyklů do lomu vzorku. 

Závislost rychlosti šíření únavové trhliny na součiniteli intenzity střídavého napětí 

je v souhlase s průběhem pozorovaným při korozním praskání. Zvláště ve 3. stupni 

vývoje trhliny může mít prostředí (eventuálně i korozní praskání) silně urychlující 

(aditivní) vliv na korozní únavu. Neprojeví-li se jeho vliv, zůstává závislost průběhu 

rychlosti šíření paralelní nebo konečně i konverguje k rychlosti šíření trhliny v inertním 

prostředí. 

5.5 Vliv prost ředí 

Důležitým faktorem při posuzování náchylnosti nebo odolnosti daného materiálu ke 

koroznímu praskání je korozní prostředí. Je známo, že ke koroznímu praskání mnohých 

materiálů dochází jen v určitých, pro daný materiál specifických prostředích. Není-li 

splněna tato podmínka, pak ke koroznímu praskání nemusí dojít. 

Rovněž změnami složení a stavu korozního prostředí lze nejen změnit charakter 

korozních trhlin (transkrystalový, mezikrystalový nebo smíšený), ale i urychlit nebo 

zpomalit korozní praskání. 

Velký vliv na korozní praskání má teplota. Pro mnohé korozní procesy platí, že 

jejich rychlost roste v závislosti na stoupající teplotě, čímž dochází ke zkrácení doby do 

lomu. Vzrůst teploty, spolu s růstem reakční rychlosti, může však i snížit celkovou 

korozní rychlost např. v důsledku mnohem rychlejší tvorby ochranných filmů. Tak např. 

u zcitlivěné korozivzdorné oceli typu 05Cr18Ni9, pro dané zkušební podmínky bylo 

zjištěno, že do teploty 250°C se doba do lomu se zvyšováním teploty zkracuje a 

náchylnost ke koroznímu praskání roste. 
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S přechodem na vyšší teploty se doba do lomu znovu prodlužuje a náchylnost ke 

koroznímu praskání klesá. Tato prahová hodnota teploty se snižuje vlivem dalších 

faktorů prostředí, které vedou k urychlení korozního procesu (přítomnost iontů chloru, 

snížení pH, působnost štěrbiny). 

Důležitou úlohu při korozním praskání sehrává kyslík. Pro transkrystalové 

korozní praskání austenitických korozivzdorných ocelí je nezbytné nejen působení 

chloridů, ale je potřebný ještě jistý obsah kyslíku. Závislost koncentrace kyslíku a 

chloridů na citlivost korozivzdorných ocelí ke koroznímu praskání ukazuje, jaké 

vzájemné koncentrace kyslíku a chloridů jsou nutné pro vznik korozního praskání 

austenitických korozivzdorných ocelí ve vodě za vysokých parametrů. V roztoku 

obsahujícím 2% chloridů při 300°C se nepodařilo vyvolat korozní praskání, pokud 

nebyl přítomen kyslík. V případě již výše uvedené oceli 05Cr18Ni9 byla zjištěna 

prahová hodnota koncentrace rozpuštěného kyslíku 0,2 ppm, na níž končí oblast 

náchylnosti ke koroznímu praskání. Při vyšším obsahu rozpuštěného kyslíku byla 

průměrná doba do lomu zhruba stejná. Je proto zřejmé, že pro korozní praskání určitých 

materiálů je nutné jisté minimální množství kyslíku [26].. 

Lze ale rovněž předpokládat, že i za podmínek dokonalého odvzdušnění může 

vzniknout korozní praskání, jestliže je pH dostatečně nízké. Snížením pH totiž klesá 

prahová hodnota rozpuštěného kyslíku a tvorba ochranného filmu je omezena. 

Vliv hodnoty pH je především významný u uhlíkových ocelí ve vroucích 

roztocích dusičnanů, ve kterých zvýšení pH nad 7 může omezit praskání, což může být 

při zkouškách i ve vztahu k přítomným kationtům. Např. počáteční hodnoty pH roztoku 

NH4NO3 jsou znatelně kyselejší, než roztoky NaNO3, což má jistou souvislost 

k citlivosti k praskání téže oceli v těchto prostředích. Ze zkoušek uhlíkové oceli 

v dusičnanech  se jeví změny hodnot pH během zkoušek mnohem důležitější, než jeho 

počáteční hodnota, neboť doby do lomu souhlasí spíše s konečnými hodnotami pH. 

Změna pH během zkoušky bude záviset na objemu roztoku a ploše vzorku, stejně tak 

jako na době zkoušky. Relativně velký objem roztoku a malá plocha vzorku nemusí 

vyvolat zvláštní změnu pH a doba do lomu bude kratší, než naopak při malém objemu 

roztoku a velké ploše prostředí vystaveného vzorku. V případech, že obě tyto veličiny 



 39 

jsou buď velmi malé nebo velmi velké, nemusí vůbec dojít ke koroznímu praskání, 

neboť pH může stoupnout nad hodnotu 7 a inhibovat praskání [11]. 

Nezanedbatelný vliv na korozní praskání má i koncentrace agresivních složek 

prostředí. Přítomnost i velmi malého množství chloridů může vyvolat korozní praskání 

materiálů v pasivním stavu, poněvadž narušení pasivní povrchové vrstvy může iniciovat 

vznik bodové koroze (pittingu) a následný rozvoj trhlin.Chloridy v roztoku usnadňují 

rozpouštění železa a urychlují tím snižování hodnoty pH, čímž se také samozřejmě 

urychlí celý proces korozního praskání . 

Výzkumy prováděné na korozivzdorných ocelích 05Cr17Ni12Mo2 prokazují, že 

korozní praskání v pasivním stavu může probíhat i při teplotě nižší než 50°C, která byla 

dosud obecně uznávaná za mezní teplotu pro tento druh koroze. Předpokladem je 

korozní médium s neobyčejně vysokou koncentrací chloridů. Další faktory, jako 

hodnota napětí, pH nebo druh kationů, nemají potom tak velký vliv. 

Roztoky chloridů se jeví jako prostředí, kde se korozní praskání projevuje v plné 

míře. Trhliny zde mají převážně transkrystalový charakter [27, 28]. 

Zvlášť intenzivní korozní praskání probíhá u nízkolegovaných uhlíkových ocelí v 

prostředích obsahujících sulfan (sirovodík) H2S,  kdy dochází ke korozi ocelí následkem 

vzájemného působení H2S a železa. Při této reakci se vylučuje vodík  podle rovnice: 

 

H2S + Fe = FeS + 2H+ 

 

Ionty vodíku se během katodového procesu redukují na povrchu oceli, část z nich 

prostupuje do kovu a přispívá k jeho korozně - mechanickému porušení. Při sulfidickém 

praskání pak základní roli hraje vodíkové křehnutí. Porušení ocelového zařízení v těchto 

prostředích probíhá mimořádně rychle. Nutno poznamenat, že uhlíkové a nízkolegované 

oceli jsou velice citlivé k sulfidickému praskání, zvláště ve svarech. Oceli s vysokou 

pevností praskají v tomto prostředí již při velmi nízkých hodnotách napětí. Této 

problematice je věnována řada prací a výzkum tohoto druhu napadení neustále 

pokračuje, poněvadž má velký význam v olejářském průmyslu [29]. 

K intenzivnímu praskání ocelí dochází rovněž v prostředí dusičnanů. Nejvíce 

agresivní jsou roztoky NH4NO3 a Ca(NO3)2. Náchylnost ocelí ke koroznímu praskání je 
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zde podmíněna rozdělením uhlíku v kovu. Kalení ocelí snižuje jejich odolnost proti 

praskání, naopak popouštění v intervalu teplot 400-500°C odolnost vysokopevných 

ocelí v tomto prostředí zvyšuje. 

V alkalickém prostředí praskají vysokopevné martenzitické oceli, austenitické 

korozivzdorné oceli, případně uhlíkové a nízkolegované oceli. S rostoucí teplotou 

roztoku (zvláště při teplotě nad 80°C) a zvyšující se koncentraci alkálií se praskání 

zintenzivňuje. 

Oceli rovněž velmi intenzivně praskají v roztocích kyselin. Základní příčinou 

praskání ocelí v silných kyselinách je vodíkové křehnutí. V kyselině sírové roste 

náchylnost k praskání přidáním NaCl. Odolnost ocelí snižují tzv. katalyzátory 

navodíkování (hydridy fosforu, síry, arsenu, selenu, telluru, antimonu apod.), které 

snižují přepětí vylučování vodíku na povrchu oceli a napomáhají jeho průniku do kovu 

[30]. 

5.6 Vliv stavu povrchu materiálu 

Pod pojmem stav povrchu je nutno uvažovat nejen drsnost vlastního povrchu, ale také 

povahu a rozdělení povrchových napětí, strukturní stav vnějších povrchových vrstev a 

jejich složení a vlastnosti. 

     Příprava povrchu vzorků pro zkoušky koroze za napětí může mít v mnoha 

případech velký vliv na dosažené výsledky, protože mohou být iniciovány i jiné reakce, 

jako je bodová nebo štěrbinová koroze. Tepelné zpracování může vyvolat změnu 

chemického složení povrchu (oduhličení oceli, odzinkování mosazi). Také oxidické 

filmy vznikající za zvýšených teplot mohou ovlivnit výsledek zkoušky. Vedle 

chemických změn povrchu vzorku mají značný vliv na výsledek zkoušky fyzikální 

činitelé vyplývající z různé přípravy vzorku. Např. pískování a kuličkování mohou 

vyvolat tlaková pnutí a eliminovat tak povrchová tahová pnutí. Nelze též zanedbat 

zbytková pnutí po tepelném zpracování, tváření, jak již bylo zmíněno v předchozí 

kapitole. 
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5.7 Teorie korozního praskání 

V souvislostí s korozním praskáním jsou v literatuře uváděny dvě vysvětlující teorie 

vzniku a rozvoje tohoto druhu napadení.    

•••• Elektrochemická teorie, podle níž dochází k porušení pasivního filmu, 

vzniká lokální koroze a dochází k anodickému rozpouštění kovu, přičemž 

se uplatňují precipitáty nebo segregace slitinových, případně 

doprovodných prvků 

•••• napěťové sorpční praskání, kdy povrch materiálu adsorbuje agresivní 

složku prostředí a dochází tak k oslabení kohezních vazeb mezi atomy. 

K adsorpci agresivní složky dochází především na poškozených místech a 

na napnuté mřížce, tj. na čele trhliny. Potenciál, který je třeba k iniciaci 

korozního praskání, může být kladný nebo záporný; rozhodující je ale 

hodnota kritického potenciálu, nad níž se škodlivé ionty adsorbují a pod 

níž se desorbují. Tato teorie popisuje např. praskání titanových a 

hliníkových slitin v tetrachlóru a vysoko pevných ocelí v čistém vodíku.  

 

Z výše uvedeného rozboru je zřejmé, že podrobné studium korozního praskání 

vyžaduje popis tohoto jevu ve vztahu k jednotlivým stádiím jeho průběhu. 

5.7.1 Stadium iniciace 

Stadium iniciace korozního praskání je v poslední době předmětem intenzivního studia 

a v literatuře je mu věnována velká pozornost. Ukazuje se, že zárodek vznikajících 

trhlin, má často svůj původ ve stavu povrhu materiálu, kdy dochází z různých příčin 

k narušení pasivní povrchové vrstvy, tím ke vzniku korozních bodů (pittingu) a 

následnému vzniku a rozvoji korozních trhlin, které potom postupují dovnitř materiálu a 

způsobují tak velmi nebezpečné korozní praskání. Iniciaci korozního praskání je 

věnována také velká část experimentů v rámci této práce, poněvadž použitá metodika 

zkoušky DET se ukázala pro toto studium velmi vhodná. Byl také vytvořen 

matematický model zkoušky DET, kde se prokázaly tahového a teplotní vlivy na průběh 
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celé zkoušky a mohly se tak porovnat s rozhodujícím vlivem prostředí na její průběh. 

V souvislosti s iniciací korozního praskání jsou studovány zejména následující vlivy. 

 a) Heterogenity (strukturní, chemické) - různé korozní potenciály vedou ke 

vzniku a působení galvanických článků, které jsou schopny vyvolat místní napadení 

povrchu (míst případné iniciace budoucích trhlin).  

b) Účinek napětí - napětí vyvolávající deformaci nutí dislokace migrovat uvnitř 

zrna kovu. Tyto dislokace se šíří podél kluzných rovin, které jsou tímto aktivovány a 

později se koncentrují na povrchu materiálu a na hranicích zrn, kde vyvolávají 

mikroskopické schody. Tyto schody jsou projevem plastické deformace. Ústí-li 

dislokace na povrch, vyvolají místní lom pasivní vrstvy a obnažují povrch kovu, který je 

tak vystavený působení prostředí. Další průběh korozního praskání závisí na rychlosti 

tvorby schodů, rychlosti rozpouštění odkrytého kovu a rychlosti repasivace, tzn. tvorby 

nové pasivní vrstvy. Na rychlost tvorby schodů má příznivý vliv nízká energie vrstevné 

chyby. Během anodového rozpouštění dochází k napadení kovu podél kluzných rovin a 

iniciaci trhlin. 

Zcitlivění - austenitické Cr-Ni korozivzdorné oceli a  některé další slitiny (Al-Cu, 

Al-Cu-Mg), se stávají citlivými ke koroznímu praskání po tom, co byly vystaveny 

stárnutí popřípadě kritickým teplotám. Příčinou jsou mikrostrukturní změny, segregace 

některých prvků na hranicích zrn atd. a následné spolupůsobení mechanizmu 

mezikrystalové koroze. [28]. Také tyto vlivy byly předmětem studia v této práci. 

 

5.7.2 Stadium šíření -  faktor intenzity napětí a rychlost 

šíření trhliny  

Faktor intenzity napětí KI popisuje pole napětí a deformací před čelem trhliny. Když 

faktor intenzity napětí KI dosáhne kritické velikosti KIC, nastane křehký lom materiálu. 

Tento jev můžeme popsat vztahem [1]:  

kKK ICI /<                                                               (1) 
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kde k je součinitel bezpečnosti, zohledňuje rozptyl výsledků mechanických vlastností 

materiálu a jeho hodnota je v rozmezí 2 až 3. Faktor intenzity napětí KI je také dán 

vztahem: 

YlK I ⋅⋅⋅= πσ                                                         (2) 

kde σσσσ je napětí na materiálu, l je polovina délky trhliny, Y je bezrozměrná funkce tvaru 

tělesa s trhlinou a způsobu zatížení. Hodnota této funkce je např. pro krátké povrchové 

trhliny 1,12. Naproti tomu kritická hodnota faktoru intenzity napětí KIC závisí pouze na 

materiálu, teplotě a rychlosti zatěžování, nazývá se lomová houževnatost a platí pro 

podmínky rovinné deformace. 

Rychlost šíření trhliny má při korozním praskání tvar: 

                                                         
n
IKC

dt

dc ⋅=                                                             (3) 

           

          dc ...přírůstek trhliny za čas dt (popř.přírůstek trhliny za určitý počet cyklů dN) 

           C, n ...materiálové konstanty, které závisí i na způsobu zatěžování 

           KI ...faktor intenzity napětí 

Nejvyšší hodnota faktoru intenzity napětí, pro kterou je doba do lomu (životnost) 

dostatečně dlouhá, se nazývá mezní (prahová) hodnota faktoru intenzity napětí při 

korozním praskání-K ISCC.  

5.8 Zamezení korozního praskání 

Odstranit korozní praskání nebo alespoň tomuto jevu částečně zabránit lze několika 

způsoby. 

• výběr vhodného materiálu, 

• snížení napětí vhodným tepelným zpracováním (žíhání na odstranění vnitřního 

pnutí),  u uhlíkových ocelí se žíhání na odstranění vnitřního pnutí provádí při 

teplotách 600 až 660 °C, u austenitických korozivzdorných ocelí 900 až 950°C 

[1, 2] 

• .odstranění agresivní složky z prostředí, popř. snížení teploty tohoto prostředí 

nebo přidání inhibitoru, 
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• plátování, kuličkování, 

• elektrochemická polarizace. 

 

 

6 Experimentální metody studia 

korozního praskání 

Při výběru způsobu zkoušení je třeba přihlížet k několika kritériím tak, aby zkouška co 

nejlépe vystihovala podmínky provozu, např. druh mechanického namáhání, charakter 

korozního media, konstrukce zařízení z hlediska teplotních změn apod. 

Z hlediska druhu namáhání lze volit mezi třemi metodami. Může jít o zkoušky, 

které předpokládají vložení celkové deformace, zkoušky, kde je vloženo nominální 

napětí nebo zkoušky, které probíhají za stanovené rychlosti deformace. Typy zkoušek 

podává následující přehled, který uvádí norma. 

Disertační práce byla zaměřena na studium a vývoj metodiky zkoušky DET (Drop 

Evaporation Test), která byla testována a rozvíjena v laboratoři koroze během období, 

kdy byla připravována její norma ISO. V počátcích této disertační práce byla prováděna 

podle draftu připravované normy Corrosion of Metals and Alloys – Evaluation of Stress 

Corrosion Cracking by the Drop Evaporation Test. Draft International Standard. 

Teddington, 1999, 12 p., ISO/TC 156/WG2 [4]  a později byla standardizace této 

metody dokončena, a to i s přispěním výsledků z naší laboratoře, které byly 

prostřednictvím prof. Číhala diskutovány na zasedáních pracovní skupiny 156/WG2 a  

v současné době je již metoda normována jako norma ISO 15324 Evaluation of stres 

corrosion cracking by the Drop Evaporation Test (DET) [5]. 
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Význam symbolů v tabulce εp− plastická deformace do porušení, RA – redukce 

plochy, σ− kritické napětí, t- čas, da/dt rychlost šíření trhliny, K- faktor intenzity napětí, 

K ISCC – kritický faktor intenzity napětí pro korozní praskání (SCC). 

 

 

Typ testu Výsledek testu Délka testu Inženýrské použití 

Pomalá rychlost 

deformace 

εp  

redukce RA plochy,  

závisí na rychlosti 

deformace – obvykle  

2-10 dní  

klasifikace náchylnosti 

screening (průběžná kontrola) 

relativně agresivní prostředí 

Konstantní celkové 

napětí : 

 

nominálně elastické (2-4 

bodový ohyb,, C—

kroužek, O-kroužek 

jednoosé  

 

 

 

plastickc-elastické (U-

ohyb, vratný u-ohyb) 

 

 

σth, 
praskne/nepraskne 

 

 

 

 

praskne/nepraskne 

různá  

klasifikace náchylnosti 

screening (průběžná kontrola) 

relativně agresivní prostředí  

posouzení (např. kriterium vyhověl / 

nevyhověl pro dané použití) 

klasifikace náchylnosti 

screening (průběžná kontrola) 

relativně agresivní prostředí 

Konstantní zatížení σth, tf  obvykle  720-3000 h klasifikace náchylnosti 

screening (průběžná kontrola) 

relativně agresivní prostředí design 

(prahové napětí) 

Zkoušky založené na 

lomové mechanice: 

 

Vzorky s rostoucím K 

Vzorkys klesajícím K 

 vzorky s konstantní K 

rostoucí zatížení / posuv 

s rostoucím K na vzorku 

 

 

 

da/dt v. K, KISCC 

 

 

typicky 720-3000 h 

 

 

klasifikace náchylnosti 

návrhové kriterium  

predikce životnosti;  

interval kontroly 
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6.1 Hodnocení korozního praskání s využitím 

metody Drop Evaporation Test (DET) 

Zkouška DET (Drop Evaporation Test) je kapková metoda s vypařováním a 

vysolováním roztoku, která se stále více prosazuje do běžného použití. Zkouška DET 

byla vyvinuta a nejprve používána ve Švédsku, hlavně pro porovnání odolnosti nových 

vysokolegovaných ocelí a obdobných slitin, které bývají odolné v rámci zkoušek 

korozního praskání ve vroucích roztocích chloridu hořečnatého, avšak za specifických 

reálných podmínek jsou poškozovány korozním praskáním za napětí. Tato kapací 

zkouška s vypařováním roztoku je poměrně jednoduchá, přitom její podmínky jsou 

srovnatelně agresivní, jako používané zkoušky ve vroucích roztocích chloridu 

hořečnatého. V četných zařízeních dochází při vypařování vodných prostředí ke  

zvyšování obsahu škodlivých aktivních složek (chloridů) anebo látek upravujících 

vlastnosti vody (inhibitory, alkalizační prostředky) s možností jejich vysolování. 

Vytváření úsad solí se štěrbinovým efektem nebo také prostředí s místním nadměrným 

(nadkritickým) obsahem škodlivých složek, podporuje vznik a šíření lokálních druhů 

koroze vysokolegovaných kovových materiálů. Případy poškození korozivzdorných 

ocelí z důvodu vypařování jsou publikovány např.  v práci Duringa (Corrosion Atlas. A 

Collection of Illustrated Case Histories. Vol. 1, 2. Amsterdam, Elsevier, 1991.) 

Během zkoušky DET je vzorek kovového materiálu odporově zahříván při 

konstantním vnějším zatížení a současně na jeho exponovanou část cyklicky odkapává 

zředěný vodný roztok chloridu sodného. Podmínky zkoušky DET jsou při teplotě 120°C 

a napětí 0,9 meze kluzu s použitím 0,1 M NaCl podobně agresivní, jako v případě 

zkoušky ve vroucím 35 % MgCl2, resp. v autoklávu při 230°C  (0,1 g/l Cl- + O2) pro 

austenitické oceli. Poněkud přísnější jsou zkoušky v nasyceném vroucím 42 % MgCl2 

(při 154°C). Naopak mírnější než DET se jeví zkoušky v autoklávu při 200°C (26% 

NaCl) anebo při 300°C s obsahem 0,6 g/l Cl-. Výhodou metody DET je možnost použití 

úsporných miniaturních vzorků materiálu, poměrně snadné provedení ve srovnání se 

zkouškami v autoklávech s přetlakem, ale také možnost průběžného sledování iniciace a 

prvních fází napadení povrchu materiálu, které mají značný význam pro životnost 
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součástí při korozně mechanickém namáhání. Nevýhodou metody DET jsou poměrně 

dlouhé doby do lomu při namáhání vzorku nižším tahovým napětím a jejich značný 

rozptyl. 

 Na rozdíl od zkoušek koroze pod napětím v roztocích MgCl2 je metoda DET 

použitelná v širším rozmezí teplot a složení roztoků. Požadovaná teplota vzorku, 

zpravidla z intervalu 100-300°C, je dosahována a udržována procházejícím proudem 

pomocí speciálního zařízení, na kterém je možno zkoušet vzorky i za vyšších teplot 

(např. 500°C) v atmosféře vzduchu anebo v prostředí vhodného plynu. 

 

Mezi výhody zkoušky DET patří: 

 

• Během zkoušení je možno sledovat rozvoj korozního napadení, zejména trhlin a 

korozních bodů. 

• Malé vzorky, které a odpovídají současným trendům zkoušení, jsou vhodné při 

studiu počátečních stadií lokální koroze, které jsou podmíněné složením a 

strukturou materiálu v mikroobjemech.  

• Použití roztoků s koncentracemi složek v širokém rozmezí, modifikace teplot 

(exponované části vzorku od 20 do 500°C, kapajícího roztoku 0 až 100°C). 

• Možnost sledování současného působení (superpozice) mechanického, tepelného 

a korozního namáhání, tzv. tepelné korozní únavy. Takto získaná data lze dále 

využít k matematickému modelování  

• Použití miniaturních vzorků (pracovní část zpravidla o průměru 1,8 mm a délce 

10 mm, celková délka vzorku s upínacím částmi 100 mm nebo 45 mm) 

umožňuje snížit radioaktivní záření materiálů, resp. svědečných vzorků 

exponovaných v aktivních částech JE, jejich rychlejší zkoušení se zřetelem na 

radioaktivitu úměrnou objemu vzorku, snadnější manipulaci apod.  

 

Mezi nevýhody DET je možno zařadit: 

 

• Náročnější výroba malých vzorků, úprava a kontrola jejich povrchu a rozměrů. 
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• Podmínky skutečného provozu při odpařování v zařízeních a ve výměnících 

tepla  (potrubí, kotle, parogenerátory, topné spirály) jsou poněkud odlišné od 

DET, poněvadž jsou ovlivněné stacionárním prouděním tepla rozdílnými 

rozměry součástí, a tedy odlišným tepelně-mechanickým namáháním materiálu, 

což je ale ale problém i jiných běžně používaných zkoušek, např. v případě 

tahové zkoušky jsou podmínky zatěžování rovněž odlišné od namáhání naprosté 

většiny součástí a konstrukcí. Významná je zde především možnost srovnání 

různých materiálů.  

• Proces korozního praskání za podmínek vymezených metodou DET může být 

superponován s procesy tepelné a korozní únavy, což se více projeví při nižších 

napětích (pod 100 MPa) vyvozených konstantním vnějším zatížením a při 

vyšších rozdílech teplot mezi vzorkem a dopadajícími kapkami. Toto bylo 

předmětem matematického modelovámí zkoušky DET, viz. kap. 9. 

Následující obrázky dokumentují konstrukci zařízení v naší laboratoři. 

 

Obr. 2 Schéma  zařízení pro zkoušku DET 

A-páka se závažím, B-nádoba s roztokem, C-mikroskop, D-laboratorní svorka, E-spínač, 

 F-odkapávací nádoba. 
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Obr. 3  Zařízení pro zkoušku DET v laboratoři koroze 

 

     Vzorek je upevněn ve vodorovné poloze ve dvou čelistech. Jedna čelist je 

spojena s pákou, na níž je umístěno závaží, které zajišťuje konstantní tahové napětí, 

přitom je vzorek zpravidla zatížen pod mezí kluzu. Požadovaná teplota se  udržuje 

průchodem  stejnosměrného proudu vzorkem. Vzorek je tak odporově zahříván na 

teplotu 200 – 300 °C, procházející proud má velikost asi 20 – 30 A a rozdíl napětí na 

vzorku je asi 0,2 - 0,3 V. Proud je cyklicky zapínán a vypínán pomocí řídící a regulační 

jednotky. Okolním prostředím je obvykle vzduch. Podle konstrukce zařízení lze vzorky 

ohřívat i na teploty vyšší, přes 500°C, a použít vhodný plyn v nádobce kolem vzorku. 

Teplota se měří a kontroluje optickým bezkontaktním snímačem teploty, což jsou 2 

nezávislé infračervené sondy anebo termočlánky. Na vzorek, na jeho střední část o 

kruhovém průřezu, odkapává zředěný roztok NaCl rychlostí asi 4 – 6 kapek za minutu, 

přičemž každá kapka se  vypaří dříve, než další kapka opět dopadne na vzorek. 

Plynulost kapání je zajištěna pomocí mikročerpadla přes vertikální trubičku, jejíž konec 
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je vzdálen 10 mm nad vzorkem. Vnitřní průměr trubičky je 2 mm. Nenastane-li lom do 

1500 hodin je zkouška ukončena [5, 28]. 

6.1.1 Studium iniciace korozního praskání 

Během studia korozního praskání velkého počtu vzorků se ukázalo, že tato metoda by 

umožnila přímé sledování vzniku korozních bodů a z nich se šířících trhlin. Proto byly 

na dvou zatěžovacích strojích namontovány malé  mikroskopy se zvětšením  50 – 75x,  

s optikou a mikrometrickými šrouby pro měření souřadnic konců rostoucích korozních 

trhlin.  Tak bylo možno měřit souřadnice x, která označuje místo vzniku trhliny 

v rovnoběžném směru s podélnou osou vzorku, a současně souřadnice y konců 

sledovaných korozních trhlin y1 a y2. Takto je možno opakovaně vybrané trhliny 

zaměřovat, za předpokladu znalosti jejich souřadnice x, a kontrolovat jejich šíření 

prostřednictvím proměřování souřadnic při zohlednění možného větvení a propojování 

trhlin. Během zkoušky lze tedy sledovat počet i velikost korozních bodů a korozních 

krátkých trhlin v zorném poli mikroskopu v závislosti na čase. Na základě metody 

posuvného mikroskopu (travelling microscope method) byly stanoveny povrchové 

délky trhlin v závislosti na čase a dále spočteny rychlosti šíření krátkých korozních 

trhlin v závislosti na čase a jejich délce, jakož i na faktoru intenzity napětí. 

Mikroskopické pozorování povrchu umožnilo upřesnit dobu smáčení, tj. výskytu 

elektrolytu na povrchu během vypařování, detaily vysolování a také fotografování 

povrchu. Cyklické smáčení a vypařování s elektrochemickou korozí (trvající během 

periody cca 1 s) je rozhodující pro korozní praskání, během další části periody 

s vysušeným probíhá chemická koroze (tzv. suchá, rovnoměrná) se zanedbatelnou 

rychlostí.  

Výsledky sledování iniciace korozního praskání sloužily i jako podklady pro vytvoření 

matematického modelu zkoušky DET. Sledování iniciace je významným rozšířením 

možností zkoušky DET, které patří k původním výsledkům disertační práce.  

Výsledky byly publikovány na několika mezinárodních konferencích, jak je doloženo 

v seznamu publikovaných prací a dvěma příspěvky, které jsou uvedeny v příloze. 

Sledování trhlin je dokumentováno na  metalografických snímcích, kde je vidět 
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charakter trhlin v souvislosti se strukturou materiálu. Lomové plochy jsou potom 

dokumentovány fraktografickými snímky. 

 

6.1.2 Používané vzorky a jejich příprava 

Vzorky, pro zkoušku DET měly tvar tenkých tyčinek o průřezu 2x2 až 4x4 mm a 

celkové délce 100 mm, střední část vzorku má tvar váleč o průměru 1,8 mm, což 

představuje průřez 2,54 mm2, a délce 10 mm. Vzorky byly řezány vodním paprskem 

s přídavkem abraziva, což je technologie, která zaručuje neporušenost původní struktury 

a v případě těchto velmi houževnatých materiálů se nám osvědčila. Válcová část je 

obrobena jemným soustružením. Každý vzorek je postupně broušen brusnými papíry o 

drsnosti 1200 a 2000, očištěn lihobenzínem a osušen. Povrch pracovní válcové části je 

kontrolován na metalografickém mikroskopu při zvětšení 100-250x. 

Výhodou zkoušky je, že lze použít úsporné miniaturní vzorky sledovaného 

materiálu, poměrně snadné provedení ve srovnání se zkouškami v autoklávech (pro 

vyšší teploty a tlaky) a možnost sledování iniciace a prvních stádiích poškození 

materiálu, které mohou mít význam pro životnost součástí při korozně mechanickém 

namáhání. Tato metoda je také vhodná pro stanovení prahových hodnot napětí při 

korozním praskání a pro sledování vlivu jakosti a úpravy povrchu (drsnost, zpevnění, 

změny chemického složení) na iniciaci korozního praskání [28]. 

 

6.2 Metoda pomalé rychlosti deformace 

Tato metoda je normovaná podle ISO/DIS 7539 – 7 a stejně jako metoda DET slouží ke 

sledování náchylnosti různých materiálů ke koroznímu praskání (korozi za napětí). 

Rozdíl mezi oběma metodami je ten, že v případě DET je vzorek namáhán konstantním 

tahovým napětí, zatímco při metodě pomalé rychlosti deformace je vzorek namáhán 

konstantní rychlostí deformace. 
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     Metoda je adaptabilní pro zkoušení různých produktů, jako jsou tyče, dráty, 

plechy a trubky. Hlavní výhodou tohoto testu oproti DET je eliminace doby, kdy 

dochází k iniciaci korozního praskání, čímž se zkrátí doba do lomu. Další výhodou je 

jednoduché stanovení vlivu chemického složení, tepelného zpracování, postupu výroby 

a parametrů prostředí na náchylnost materiálu ke koroznímu prostředí. Ovšem 

nevýhodou tohoto testu je rychlý vznik plastické deformace, což může zkreslit výsledek 

měření. Při testování se může použít jak vzorek bez vrubu, tak vzorek s vrubem, mohou 

být použity vzorky různých tvarů a velikostí. 

     Test spočívá v tom, že vzorek je vystaven vzrůstajícímu tahovému napětí nebo 

je ohýbán a při tom je vystaven agresivnímu koroznímu prostředí. Nejdůležitější 

charakteristikou testu je pomalá míra růstu napětí, která vzniká v oblasti vzniku prasklin 

a jejich šíření. 

     Zařízení umožňuje rychlost deformace (protahování) v rozmezí od 10-3 s-1 do 

10-7 s-1. Nejčastěji se protahování uskutečňuje při rychlosti deformace 10-6 s-1, tomu 

odpovídá deformace asi 1 % za hodinu, při této rychlosti deformace pak zkouška 

jednoho vzorku netrvá déle než dva dny. Vrubované vzorky mohou být použity tehdy, 

pokud je požadováno zabránit popraskání v určité oblasti, kdy je daný kus materiálu 

vystaven řadě mechanických činitelů, které by tak mohli negativně ovlivnit výsledek 

zkoušky. Test se provádí do prasknutí vzorku a následně se vyhodnotí rozsah 

poškození, nebo může být zkouška přerušena a poškození se může sledovat průběžně. 

Pro počátek je vhodná rychlost deformace 10-6 s-1. Pokud se na vzorku neobjeví trhliny 

je rychlost deformace zvýšena až na 10-7 s-1 . 
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     Po prasknutí vzorku se provádí fraktografický rozbor pod světelným 

mikroskopem stejně tak jako u metody DET. Průměrná rychlost napěťové korozní 

trhlinky se určuje od délky nejdelší trhliny v závislosti na čase. Od této rychlosti 

praskání se určují další charakteristiky korozního praskání. Porovnáním identických 

vzorků, jež jsou vystaveny testovacímu prostředí a inertnímu prostředí, lze porovnat 

citlivost ke koroznímu praskání. Rozdíl hodnot v rozmezí 0,8 – 1,0 znamenají vysokou 

odolnost vůči koroznímu praskání, zatímco hodnoty kolem 0,5 a méně značnou 

citlivost. 

     Podobně jako u metody DET se stanovuje doba do lomu, dále plastické napětí 

až do lomu, křivka prodloužení a prahové napětí, pod nímž se korozní praskání 

nevyskytuje [31]. 

 

 

7  Experimentální část   

V této části práce je postupně podán přehled zkoušených  materiálů a získaných 

výsledků během systematického sledování náchylnosti korozivzdorných materiálů, 

niklových slitin a vybraných ocelí proti koroznímu praskání pomocí zkoušky DET. 

Výsledky zkoušek jednotlivých skupin materiálů jsou uvedeny v samostatných 

kapitolách, jak byly také během vzniku práce již částečně publikovány v grantových 

zprávách a článcích, které jsou uvedeny v části 12. 

 

7. 1 Studium niklových slitin 

V rámci práce bylo ke studiu vybráno šest typů niklových slitin, jejichž označení, 

chemické složení a mechanické vlastnosti jsou v následujících tabulkách. Všechny 

vzorky byly připraveny způsobem, který byl popsán v předchozí kapitole. Materiály 

byly sledovány ve stavu po rozpouštěcím žíhání. 
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Tab. 7. 1 Zkoušené niklové slitiny a jejich značení 

Vz.  dle VDM AG dle Haynes Stellite Co. 

B  004Ni57Cr16Mo16Fe6W3 NICROFER 5716 hMoW HASTELLOY C-276 

C 02Ni60Cr22Mo9Fe5NbTaTi NICROFER 6020 hMo INCONEL 625 

D 009Ni40Fe30Cr22Mo3CuTiAl NICROFER 4221 INCOLLOY 825 

E 004Ni60Cr22Mo16Al NICROFER 5923 hMo Alloy 59 

F 009Ni31Cr27Mo6 NICROFER 3127 hMo Alloy 31 

G 007Ni31Cr33Fe32Mo2CuN NICROFER 3033 Alloy 33 

   

Tab 7.2. Mechanické vlastnosti zkoušených slitin (20 st. C, výchozí stav) 

 

vzorky Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A5, *A4, **A 50 

[%] 

HB 10 

B 363 755 65 165 

C 522 927 34** 204 

D 297 638 47 155 

E 381 746 55* 153 

F 391 727 48 163 

G 434 799 60 175 

 

 

Zkoušky probíhaly souběžně na čtyřech zatěžovacích strojích, které jsou v tabulce 

výsledků označeny jako P (pravý), L (levý), SP, SL. V tabulce jsou uvedeny všechny 

nastavené a naměřené parametry. Teplota vzorků, které jsou v případě zkoušky DET 

zahřívány odporově, byla ve všech případech udržována na hodnotě 200° C. 
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Tab 7.3. Chemické složení zkoušených niklových slitin 

Prvky B C D E F G 

Cr 15,95 22,20 22,45 22,50 26,90 32,85 

Ni 57,30 59,75 39,40 60,10 31,30 30,95 

Mn 0,42 0,07 0,76 0,15 1,61 0,64 

Si 0,05 0,09 0,31 0,04 0,28 0,31 

Mo 16,10 9,20 3,22 15,80 6,40 1,67 

Cu 0,07  1,86  1,31 0,58 

Fe 6,07 4,65 30,75 0,85  32,20 

S 0,005 0,003 0,005 0,002 0,002 0,004 

P 0,006 0,006  0,002 0,015 0,010 

C 0,004 0,019 0,009 0,004 0,009 0,007 

N     0,199 0,390 

Al  0,140 0,08 0,250   

Co 0,18 0,06  0,03   

V 0,17      

W 3,36      

Ti  0,20 0,80    

Nb+Ta  3,450     
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Tab. 7. 4 Záznamy prováděných zkoušek DET jednotlivých vzorků niklových slitin. 

 

vzorek σσσσ [MPa] t f [h] Nc σσσσ/Rp σσσσ/Rm f [Hz] stroj ds [mm] mz [kg] 

C1 500 853,5 1,868.105 0,958 0,540 0,061 L 1,822 11,274 

C2 550 813,0 1,332.105 1,054 0,593 0,046 P 1,797 14,352 

E1 400 190,2 6,644.104 1,050 0,536 0,097 P 1,748 8,865 

E2 500 90,5 4,588.104 1,313 0,670 0,141 L 1,833 11,407 

F1 500 23,1 8,584.103 1,279 0,688 0,103 L 1,755 10,457 

F2 400 37,6 1,421.104 1,023 0,550 0,105 L 1,814 8,833 

D1 300 103,3 4,322.104 1,010 0,470 0,116 L 1,842 6,702 

D2 400 81,4 3,020.104 1,347 0,627 0,103 P 1,737 8,752 

E3 300 1383,1 6,305.105 0,787 0,402 0,127 L 1,857 6,812 

F3 300 191,4 7,731.104 0,767 0,413 0,112 P 1,811 6,934 

B1 550 60,9 3,730.104 1,515 0,728 0,170 L 1,801 13,215 

B2 400 230,5 9,392.104 1,102 0,530 0,113 P 1,832 9,737 

F4 350 185,7 6,976.104 0,895 0,481 0,104 P 1,824 8,317 

D3 450 70,3 2,990.104 1,515 0,705 0,118 P 1,802 10,668 

E4 550 103,6 3,715.104 1,444 0,737 0,100 P 1,784 14,145 

D4 500 33,1 1,782.104 1,684 0,760 0,150 P 1,790 11,768 

B3 500 119,3 3,020.104 1,377 0,662 0,070 P 1,795 11,834 

G1 500 41,0 1,752.104 1,152 0,626 0,119 P 1,852 12,597 

G2 550 71,7 2,960.104 1,267 0,688 0,115 L 1,817 13,451 

B4 450 118,3 3,745.104 1,240 0,596 0,088 P 1,760 10,182 

G3 400 155,0 5,466.104 0,922 0,501 0,098 P 1,815 9,557 

G4 450 70,8 3,201.104 1,037 0,563 0,126 P 1,790 10,532 

F5 450 26,3 1,087.104 1,151 0,619 0,115 P 1,873 11,531 

E5 450 507,8 1,551.105 1,181 0,603 0,085 L 1,795 9,795 

D5 350 147,1 5,617.104 1,178 0,549 0,106 P 1,796 8,064 

D6 250 344,6 9,422.104 0,842 0,392 0,076 P 1,805 5,631 

G5 350 118,4 5,387.104 0,806 0,438 0,126 L 1,814 7,668 

B5 350 342,9 1,489.105 0,964 0,464 0,121 P 1,813 8,217 

E6 350 653,5 2,718.105 0,919 0,469 0,116 P 1,830 8,372 
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vzorek σσσσ [MPa] t f [h] Nc σσσσ/Rp σσσσ/Rm f [Hz] stroj d s [mm] mz [kg] 

G6 300 386,4 1,634.105 0,691 0,375 0,117 L 1,809 6,464 

B6 250 940,3 3,934.105 0,689 0,331 0,116 L 1,779 5,128 

F6 200 652,6 2,534.105 0,512 0,275 0,108 P 1,830 4,548 

C3 450 645,0 2,391.105 0,862 0,485 0,103 SL 1,833 12,288 

C4 400 856,0 3,103.105 0,766 0,431 0,101 SP 1,828 10,829 

G7 200 947,2 3,389.105 0,461 0,250 0,099 L 1,831 4,242 

C5 350 1743,4 5,944.105 0,670 0,378 0,095 SL 1,786 8,959 

C6 300 1531,5 5,558.105 0,575 0,324 0,101 SP 1,821 7,881 

D7 200 817,0 2,664.105 0,673 0,313 0,091 P 1,779 4,298 

E7 200 1514,9 5,230.105 0,525 0,268 0,096 L 1,813 4,159 

F7 150 1512,3 5,228.105 0,384 0,206 0,096 P 1,826 3,190 

B8 200 694,7 2,069.105 0,551 0,265 0,083 L 1,728 3,779 

D8 150 695,8 2,588.105 0,505 0,235 0,103 P 1,760 2,964 

H1 250 310,4 9,078.104 0,543 0,317 0,081 SL 1,806 6,392 

H2 200 310,2 1,094.105 0,435 0,253 0,098 SP 1,748 4,715 

H3 300 129,3 2,957.104 0,652 0,380 0,064 SL 1,756 7,328 

H4 150 477,6 1,295.105 0,326 0,190 0,075 SP 1,775 3,501 

H5 100 662,6 2,087.105 0,217 0,127 0,087 SL 1,792 2,180 

H6 50 1028,4 2,627.105 0,109 0,063 0,071 SP 1,768 0,772 

H7 60 2198,0 3,919.105 0,130 0,076 0,050 SL 1,804 1,105 

F8 250 1097,8 2,240.105 0,639 0,344 0,057 L 1,800 5,250 

E8 250 512,9 1,782.105 0,656 0,335 0,096 P 1,700 5,000 

B7 300 1058,0 2,668.105 0,826 0,397 0,070 SP 1,700 6,868 

E9 250 503,8 1,959.105 0,656 0,335 0,108 SP 1,784 6,238 

F9 200 517,6 1,598.105 0,512 0,275 0,086 L 1,807 4,132 

 

Veličiny uvedené v tabulce: σσσσ [MPa]  – napětí na vzorku, t f [h] – doba do lomu,  

Nc- počet kapek, σσσσ/Rp, σσσσ/Rm – poměr napětí k mezi kluzu a pevnosti, f [Hz]  – frekvence 

kapek, ds [mm]  – průměr vzorku, mz [kg]  – hmotnost závaží 
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7.1.1 Popis a hodnocení výsledků 

Systematické sledování závislosti doby do lomu jednotlivých vzorků sledovaných 

materiálů bylo zpracováno graficky. Naměřené hodnoty jsou vyneseny 

v semilogaritmických souřadnicích a proloženy exponenciálními závislostmi a jsou 

uvedeny na obrázcích. 7.1 a 7.2. 

Nejvyšší odolnost proti koroznímu praskání byla zjištěna u niklové slitiny Inconel 625 

(NICROFER 6020 hMo, 02Ni60Cr22Mo9Fe5NbTaTi, resp. NiCr6020hMo), vzorek C, 

která dosahuje přibližně 3x  vyšší životnost , než další v pořadí, slitina Alloy 59 

(004Ni60Cr22Mo16Al), vzorek E, anebo Hastelloy C-276 (004Ni57Cr16Mo16Fe6W3), 

vzorek B. Nejnižší odolnost byla zjištěna na slitinách Incolloy 825 

(009Ni40Fe30Cr22Mo3Cu2TiAl), vzorek D a Alloy 33 (007Ni31Cr33Fe32Mo2CuN), 

vzorek G s vyšším obsahem železa a nižším obsahem molybdenu. Rozdíly v dobách do 

lomu mezi niklovou slitinou nejvíce (Inconel 625 – vzorek C) a nejméně odolnou 

(Incolloy 825 – vzorek D) jsou desetinásobné. Pro doplnění je na obrázku znázorněna 

lineární závislost pro duplexní ocel 17 381, která nedosahuje úrovně odolnosti 

niklových slitin. Pořadí odolnosti je tedy: C, (E), B, G, D, H. Zařazení slitiny E je 

z důvodu značných rozptylů doby do lomu  (R2 = 0, 666) méně hodnověrné. Slitinu F 

nebylo možné rovněž jednoznačně zařadit, protože za vyšších napětích (400 – 500 MPa) 

vykazovala nejnižší doby do lomu ze zkoušených niklových slitin, zatímco za nižších 

napětích (150 – 250 MPa) dosahovala úrovně G. 

S ohledem na poměrně rozdílné hodnoty pevnostních vlastností je následně uvedena 

grafická závislost doby do lomu na poměrném napětí σ/Rm, ze kterého je zřejmé, že se 

zmenšil rozdíl v dobách do lomu mezi slitinou C s nejvyšší pevností a ostatními 

slitinami. Pořadí odolnosti je ale podle obrázků 7.1. a 7.2. obdobné. Nad napětím 0,5. 

Rm je pořadí C, (E), B, D, G, F, H a podobně pod 0,4.Rm C, E, B, D, G, F, H.  

Ze získaných výsledků lze usuzovat, že zvolená zkouška DET je vhodná pro rozlišení 

odolnosti niklových slitin ke koroznímu praskání. Umožňuje jejich srovnání i 

v souvislosti s pevnostními charakteristikami, navíc za použití velmi malých vzorků. 

Předností zkoušky DET je rovněž  možnost systematického sledování průběhu zkoušky 

a dodržení stejných podmínek pro všechny zkoušené materiály [28].  
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Obr. 7.1. Výsledky zkoušek korozního praskání niklových slitin a duplexní oceli   

metodou DET, závislost  doby do lomu na napětí zkoušených materiálů 
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Obr. 7. 2. Závislost  doby do lomu na poměrném napětí zkoušených materiálů 
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7.1.2 Metalografická analýza a fraktografie 

Odolnost zkoušených niklových slitin byla sledována také v souvislosti 

s metalografickou strukturou materiálu, která má také výrazný vliv na charakter lomu 

při korozním praskání a zejména na rychlost šíření korozních trhlin. Materiály, kde 

probíhá šíření trhlin mezikrystalově, jsou ke koroznímu praskání náchylnější. 

 Po zkouškách korozního praskání zkoušených slitin byla provedena fraktografická 

analýza lomů, která je částečně dokumentována na uvedených fotografiích. 

Z dokumentace vyplývá, že lomy zkoumaných niklových slitin probíhají za podmínek 

zkoušky DET zčásti transkrystalickým štěpením a zčásti interkrystalicky. Z velikosti 

interkrystalických fazet je patrná různá velikost zrn, u některých vzorků je značná.  

Na souboru následujících metalografických a fraktografických snímků je 

dokumentována souvislost struktury zkoušených materiálů s charakterem porušení. Na 

lomových plochách se vyskytují různě výrazné paralelní brázdy orientované kolmo na 

směr šíření trhliny pokrývající většinou transkrystalické plošky (fazety). Byly ale 

zjištěny i na interkrystalických fazetách. Brázdy jsou podobné striacím na únavových 

lomech a svědčí o nerovnoměrném (cyklickém) šíření trhliny.  

Vzorky F6, G7 a zejména D7 mají lomovou plochu silně poškozenou korozí.  

V oblasti konečného dolomení bylo pozorováno tvárné dutinové porušení. 
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Obr. 7.3. Metalografická struktura vzorku slitiny Hastelloy C-276, vzorek B3, 

napětí 500 MPa, interkrystalický charakter lomu. 

 

 

Obr. 7.4. Metalografická struktura vzorku slitiny Inconel 625, vzorek C4, napětí 

400 MPa, transkrystalický charakter lomu. 
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Obr. 7.4 a: Fraktografie vzorku slitiny Inconel 625, vzorek C4, napětí 400 MPa, 

transkrystalický charakter lomu s minimálním podílem interkrystalického lomu.. 
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Obr. 7.5. Metalografická struktura vzorku slitiny Incolloy 825, vzorek D4 (foto 

34012), napětí 500 MPa, trhliny se šíří trankrystalicky, ale částečné také  

intekrystalicky. 

 

           

Obr. 7.6. Metalografická struktura vzorku slitiny Alloy 59, vzorek E6, 

             napětí 350MPa, z počátku převažuje transkrystalický charakter lomu. 



 65 

 

 

Obr. 7.6a: Fraktografie vzorku slitiny Alloy 59, vzorek E6, 

             napětí 350MPa, z počátku převažuje transkrystalický charakter lomu 

 

 

Obr. 7.7 . Metalografická struktura vzorku slitiny Alloy 31, vzorek F1,  

napětí 500 MPa,  transkrystalický charakter lomu. 
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Obr. 7.7a . Fraktografie vzorku slitiny Alloy 31, vzorek F1,  

napětí 500 MPa,  transkrystalický charakter lomu. 

 

 

 

Obr. 7.8 . Metalografická struktura vzorku slitiny Alloy 33, vzorek G7, 

 napětí 200 MPa,  transkrystalický charakter lomu. 
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Obr. 7.8a . Fraktografie vzorku slitiny Alloy 33, vzorek G1, 

 napětí 500 MPa,  transkrystalický charakter lomu. 
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Obr. 7.8b . Fraktografie vzorku slitiny Alloy 33, vzorek G7,  napětí 200 MPa,  

transkrystalický charakter lomu s podílem interkrystalického porušení 

 

Podle výskytu interkrystalického lomu lze vzorky roztřídit zhruba do tří skupin: 
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a) inerkrystalický lom se prakticky nevyskytuje – G1, F1, (D7), 

b) malý podíl intekrystalického lomu – C1, E2, C4, D4, 

c) převažující podíl interkrystalického lomu – B3, F6, B6, E6, (G7). 

Vzorky uvedené v závorce mají lom poškozen korozí, jeho čitelnost byla tedy      

obtížná a zařazení může být nepřesné. 

Jak vyplývá z metalografického rozboru a faktografických snímků, potvrzuje se,  

že zkouška DET je vhodná i ke sledování vlivu struktury a velikosti zrna na 

charakter a rychlost šíření korozních trhlin studovaných materiálů. Materiály, kde 

se trhliny šíří interkrystalicky, mají výrazně nižší odolnost proti koroznímu 

praskání. Ukázalo se, že velký význam má počáteční stadium charakteru 

korozních trhlin, kdy  malý podíl interkrystalického lomu v pozdějším stadiu 

šíření  (skup. b), již celkovou dobrou odolnost vůči koroznímu praskání 

neovlivnil.  

7.2 Studium korozního praskání slitiny 

ALLOY 800 

Slitina Alloy 800, v tuzemsku označovaná také jako AKRI 7, obsahuje železo (přes 

40%), nikl (30-35%), chrom (19-23%) a další prvky (0,2-0,6% Al, 0,2-0,6% Ti, Mn ≤ 

2%). Podle norem EN 10020 a 10027 lze ji označit jako vysokolegovanou ocel 

NiCrTiAl 33-21. Podle obsahu uhlíku se rozlišují její dvě modifikace: korozivzdorná, 

která se uplatňuje v agresivních prostředích (max.0,02%C, vyšší obsah Cr) a žáropevná 

pro zařízení pracující za vyšších teplot (max.0,10%C). Zkoušená slitina odolává 

atmosférické a půdní korozi, koroznímu praskání v mnoha prostředích, nauhličení, 

sirovodíku a chloridům. Používá se v chemickém průmyslu, a to při výrobě čpavku, 

vinylchloridu, na konstrukci výměníků tepla, popř. při odsíření. Korozní odolnost dané 

slitiny je možno posuzovat na základě její odolnosti proti dvěma, do určité míry 

souvisejícím typům koroze, jednak proti mezikrystalové korozi, která nabývá na 

významu po strukturních změnách následkem svařování a dále proti koroznímu 

praskání za určitých specifických podmínek. Odolnost uvedené slitiny proti bodové 
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korozi je nižší, ve srovnání s ocelemi nebo Ni slitinami obsahujícími Mo anebo N, např. 

X2Cr17Ni13Mo2N. 

 

7.2.1 Příprava a vlastnosti použitých vzorků 

Materiál v původním stavu má chemické složení uvedené v tabulce 7.2.1. Označení 

stavu materiálu a vzorků je uvedeno níže. Vzorky série č.1 mají méně uhlíku (o 0,023 

hm%) a více niklu (o 2,33 hm%) oproti vzorkům série č. 2,  

 

Tabulka 7. 2.1 : Chemické složení použitých materiálů 

označení 

vzorků 

Vzorky *I – *VIII 

(6-vstup)-série 1 

Vzorky I – VIII  

(7-výstup) série 2 

prvek hm. s. [%] hm. s. [%] 

Al 0,29 0,275 

C 0,053 0,07 

Cr 20,7 20,9 

Cu 0,12 0,111 

Fe 42,78 44,91 

Mn 1,18 1,261 

Mo 0,11 0,12 

N 0,018 0,02 

Ni 33,71 31,38 

P 0,022 0,022 

S 0,005 0,007 

Si 0,57 0,542 

Ti 0,44 0,382 

 

 

Výchozí vzorky byly odebrány jednak se vstupní části potrubí zařízení 

provozovaného 30000 hodin při teplotě 450°C (označení „vstup“, resp. série č. 6 podle 
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[8]) a jednak z výstupní části téhož zařízení po tepelném ovlivnění při 650°C po dobu 

30000 hodin („výstup“, série č. 7). 

Varianty s označením "vstup" (č. 6) a  "výstup" (č.7)  byly dále podrobeny 

regeneračnímu rozpouštěcímu žíhání (1050°C/2h/voda) a vzorky po tomto tepelném 

ovlivnění mají dále označení jako série č.1 (vstup) a série č. 2 (výstup). Z každé série 

bylo zkoušeno v rámci DET max. 8 vzorků, jejich označení je I*-VIII* (série č.1), resp. 

I-VIII (série č. 2). Tepelné ovlivnění, resp. zpracování vzorků je uvedeno přehledně v 

tabulce 7.2.2. 

 
Tabulka 7.2 2: Tepelné ovlivnění zkoušených materiálů 

7.2.1.1 Označení 

materiálu vzorků 

7.2.1.2 Tepelné ovlivnění 

7.2.1.3 [°C/h/prostředí] 

*I - *VIII (6) 450°C/30000/vzduch + 1050°C/2h/voda 

I – VIII (7) 650°C/30000/vzduch + 1050°C/2h/voda 

 

Vzorky vyrobené pro DET měly tvar tyčinek o průřezu 2 x 2 mm a délce 100 mm 

se středovou části obrobenou jemným soustružením do válcového tvaru (φ1,8 x10 mm). 

Pro dosažení stejné jakosti (drsnosti) povrchu byl každý vzorek postupně broušen ve 

směru rovnoběžně s podélnou osou vzorku pomocí jemných brusných papírů (P1200, 

P2000, P4000), očištěn lihobenzínem a osušen. Povrch pracovní válcové části vzorku 

byl kontrolován při zvětšení 100-250 x na metalografickém mikroskopu. 

Na miniaturních vzorcích byly také provedeny tahové zkoušky a měření tvrdosti 

HV10, viz. tab. 7.2.3. Hodnoty meze kluzu a pevnosti byly použity pro výpočet 

poměrných zatížení σ/Rp0,2 a σ/Rm při korozním praskání. 
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Tabulka 7. 2. 3: Mechanické vlastnosti zkoušených materiálů 

 

Původ údajů z tahové 
zkoušky 

Označení 
materiálu 

Mez 
kluzu 

Rp0,2 

[MPa]  

Pevnost v 
tahu 

Rm 

[MPa] 

Tažnost 

A 

[%] 

Kontrakce 

Z 

[%] 

*I – *VIII 
(série 1 - vstup 

+ RZ) 

313 533 42 75 

I – VIII (série 
2 - výstup + 

RZ) 

341 605 32 66 provedeno v rámci této 
práce 

3 (vstup - 
pův.stav) 

292 571 27 72 

3 (vstup pův. 
stav) 

260 555 - - 

6 (vstup pův. 
stav) 

215 550 - - 

údaje převzaté z 
předchozího experiment. 

měření, z práce [6] 

7 (výstup pův. 
stav) 

324 648 - - 

 
 

Pro posouzení odolnosti Alloy 800 proti mezikrystalové korozi, resp. 

mezikrystalovému koroznímu praskání byla použita elektrochemická potenciokinetická 

reaktivační metoda, varianta s dvojitou smyčkou (angl. zkratka DL-EPR), jejíž výsledky 

jsou uvedeny v tab. 7.2. 4. 
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Tabulka 7. 2. 4: Výsledky zkoušky DL – EPR testovaného materiálu 

Číslo vzorku 

[č. brus. pap. + br. 
kapalina] 

Ecor 
Jp 

[mA . 

cm-2] 

Jr 

[mA . 

cm-2] 

Jr:Jp 

[%] 

Qp  

[C . cm-2] 

Qr 

[C . cm-2] 

Qr : Qp 

[%] 

*III (vstup + RZ) 

[P 800 za sucha] 
- 135,3 -0,002 0 

8,290 

8,370 

-0,982 . 
10-3 

0,0007 

0 

0 

*I (vstup + RZ) 

[P 1200 za mokra] 

-358 

-364 

-363 

117,1 

114,5 

-0,01 

-0,02 

-0,008 

-0,02 

7,066 

6,962 

-0,004 

-0,006 

0,0566 

0 

III (výstup + RZ) 

[P 800 za mokra] 
- 

118,4 

135,2 

1,64 

1,64 

1,39 

1,21 

7,213 

8,085 

0,100 

0,097 

1,39 

1,20 

VIII (výstup + RZ) 

[P 1200 za mokra] 

-353 

-362 

-364 

99,34 

100,81 

2,905 

1,772 

2,79 

1,71 

6,30 

6,3004 

0,357 

0,143 

5,66 

2,27 

- 400 ↔↔↔↔ + 
200 mV 

-350 

-381 
79,3 

66,83 

68,8 

84,3 

67,1 

6,56 

9,28 

5,68 

5,91 

86,6 

63,7 

vstup (6) 
– 

kontrolní 
měření 

 - 500 ↔↔↔↔ + 
500 mV 

-385 

-386 

102,6 

105,2 
55,03 52,3 11,25 4,88 43,4 

 

7.2.2 Zařízení pro sledování trhlin při zkoušce DET 

V návaznosti předchozí kapitolu byly popsané vzorky zkoušeny na odolnost proti 

koroznímu praskání na základě kapkové metody s vypařováním a vysolováním ze 

zředěného 0,1 M roztoku NaCl při teplotě ≈ 250°C – podle normy [3]. Nad rámec 

citované normy byl sledovány a hodnoceny krátké trhliny (menší anebo srovnatelné 

s velikostí zrna materiálu).  

Pro měření rozvoje délky trhlin v závislosti na čase byl použitý menší mikroskop 

(zv. 60-100 x) opatřený stupnicí a mikrometrickým šroubem tak, aby na povrchu vzorku 

bylo možno měřit souřadnice (x, y) míst iniciace trhlin a zároveň souřadnice konců 
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sledovaných korozních trhlin (y1, y2). Takto je možno opakovaně vybrané trhliny zaměřovat, 

při znalosti jejich souřadnice polohy (x) ve směru rovnoběžném s podélnou osou vzorku, a 

kontrolovat jejich šíření prostřednictvím proměřování souřadnic obou konců při zohlednění 

možného větvení a propojování trhlin. 

Iniciace mikroskopických korozně napěťových trhlin byla pozorována 

z korozních bodů oválného tvaru (Ǿ 5-10 µm) se zabarveným okolím jako projevem 

elektrochemické aktivity.  Časový rozvoj délky vybraných trhlin na povrchu je uveden 

na obr. 7.2.1. Průběhy průměrných trhlin při daném nominálním tahovém napětí jsou 

znázorněny  na souhrnném obr. 7. 2. 2. 

 

čas [h] 

  Obr. 7.2.1.  Graf rozvoje trhliny Alloy 800 po 650°C/30000h + RZ (regenerační 

žíhání) 

Graf rozvoje trhlin (Alloy 800 650°C/30000 + RZ)
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Obr. 7. 2.2 Souhrnný graf rozvoje průměrných trhlin 

 

Při sledování povrchových trhlin na jednotlivých vzorcích na metalografickém 

mikroskopu byly zjištěny počty korozně napěťových trhlin na 1 mm exponovaného 

povrchu, dále na lomové ploše vzorků obou sérií bylo provedeno vyhodnocení podílu 

oblasti s korozním charakterem lomové plochy k celkovému nominálnímu lomovému 

povrchu. Pro 1. sérií byly průměrné počty trhlin na jednotlivých vzorcích od 2,2 do 5,5 , 

pro sérií č. 2 od 1,4 do 4,5 při napětích od 100 do 400 MPa. Celkově průměrné hodnoty 

byly vyšší pro sérii č. 1 s průměrem 3,83 ve srovnání se sérií č. 2 s průměr 2,51. Podíl 

korozní subkritické části lomu k celkovému lomovému povrchu byl od 25 do 75% pro 

vzorky 1. série, resp. od 10 do 90% pro vzorky 2. série podle napětí od 400 do 100 

MPa, přitom odpovídající střední hodnoty 57% a 54% jsou téměř stejné. Šíření krátkých 

trhlin je zatíženo značným rozptylem a průměrné hodnoty délek trhlin  (po stejné době) 

byly prakticky stejné pro oba stavy materiálu. 

Souhrnný graf rozvoje pr ůměrných trhlin u vzork ů 
série 1 - Alloy 800 - 450°C/30000 + RZ, série 2 - 6 50°C/30000 + RZ, (3) - 450°C/30000

201,6187,2172,8158,4144129,6115,2100,886,47257,643,228,814,40
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Metalografické hodnocení trhlin v rovině rovnoběžné s osou vzorku je 

dokumentováno na obr.7.2.3 a 7.2. 4. Struktura Alloy 800 po ovlivnění 450°C/30000h a 

regeneračním žíhání je patrná z obr. 7.2.5. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Obr.7.2.3.   Trhlina na vzorku III - 200 MPa – výstup 650°C/30000h + RZ - 50x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 2.4  Trhlina na vzorku *I - 300 MPa - vstup 450°C/30000h + RZ - 50x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.2.5   Struktura Alloy 800 po 450°C/30000h + RZ (rozpouštěcí žíhání) - 500x 

20 µ
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Obr. 7. 2. 8 Výsledky měření metodou DET- série č. 1 -  O - 450°C/30000h + RZ, 

série č. 2 – X- 650°C/30000 + RZ [33] 

V souvislosti s možným zcitlivěním zkoušených vzorků byla náchylnost 

k mezikrystalové korozi příslušných vzorků sledována potenciodynamickou reaktivační 

metodou (DL - EPR). Výsledky reaktivačních poměrů jsou uvedeny v tabulce 7.2.4.  

Naměřené hodnoty a spočtené závislosti doby do lomu tf0.1 (korigovaná doba do 

lomu na frekvenci kapání 0,1 Hz), resp. počty cyklů (kapek) do lomu na aplikovaném 
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nominálním napětí σσσσ i poměrném napětí (σ/Rp0,2, σ/Rm) pro obě série vzorků jsou 

uvedeny na následujícím grafu,  obr. 7.2.8.  

 

7.2.3 Diskuse a zhodnocení výsledků  

7.2.3.1 Zhodnocení odolnosti proti koroznímu praskání 

Podle dřívějších výsledků se ukazuje, že zcitlivění slitiny Alloy 800 v oblasti kritických 

teplot vede k její zvýšené náchylnosti ke koroznímu praskání a snížení odolnosti proti 

bodové korozi v prostředí chloridů [8]. Strukturním rozborem byla zjištěna přítomnost 

precipitovaných karbidů chrómu a fáze Ni3(Ti, Al). Precipitace karbidu titanu byla 

prokázána jen při vyšších teplotách, které zasahují do oblasti teplot stabilizačního 

žíhání. Zjištěné profily koncentrací chrómu, odpovídají představám o teplotních a 

časových závislostech zcitlivěných korozivzdorných ocelí.  

Nízkoteplotní zcitlivění zapříčiňující snížení obsahu chrómu na hranicích zrn na 

hodnotu 10,5 %, má za následek snížení odolnosti proti bodové korozi v prostředí 

chloridů oproti stavu po rozpouštěcím žíhání. Ukazuje se, že potlačení mezikrystalové 

koroze a tím také snížení citlivosti k mezikrystalovému koroznímu praskání je možno 

docílit snížením obsahu uhlíku pod 0,025% a správným technologickým a tepelným 

zpracováním mimo oblast zcitlivění. 

Odolnost materiálu proti koroznímu praskání byla hodnocena hlavně podle 

závislosti doby do lomu na napětí zkoušených sérií vzorků. Jako odolnější se jeví série 

č. 2  po vysokoteplotním dlouhodobém ovlivnění v oblasti teplot 650°C s regeneračním 

rozpouštěcím žíháním, která má 1,5-2 x větší střední životnost podle lineární regresní 

přímky proložené naměřenými hodnotami (doby do lomu v závislosti na napětí,  pod 

300 MPa) oproti analogicky stanovené životnosti pro vzorky série č. 1, viz obr. 7. 8.  

Pro srovnání, po tepelném ovlivnění 650°C/30000h byly zjištěny doby do lomu řádově 

vyšší než ve stavu po ovlivnění 450°C/30000h (bez regeneračního žíhání v obou 

stavech) [8]. 

U obou sérií vzorků se podařilo prokázat rostoucí počet trhlin na jednotku délky 

při zvyšujícím se napětí a paralelně s tím rostoucí podíl korozně neovlivněné lomové   
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Obr. 7. 2. 9 Závislost rychlosti šíření trhliny na faktoru intenzity napětí 

 

plochy. Vyhodnocení výsledků sledování šíření krátkých korozně napěťových trhlin 

umožnilo zachytit trend jejich vývoje v čase a vypočítat rychlost šíření trhliny, což  

podává obraz o charakteru trhlin.  

 Dle obr. 7. 2. 9 byly také stanoveny závislost rychlosti šíření trhliny na faktoru 

intenzity napětí Y.aπσK I ⋅⋅= , kde σ - nominální napětí [MPa], a - délka trhliny [m], Y – 

geometrický faktor.. Při stanovení hodnot funkce Y (Y ≅ 1,1)  byly použity závislosti  poměru 

hloubky k délce trhliny (y2-y1) na povrchu přibližně ¼ podle fraktografického pozorování. 

Rychlosti šíření trhlin mírně klesaly s jejich délkou,  

Závislost rychlosti šíření trhliny na faktoru intenzity napětí respektive s faktorem 

intenzity napětí na obr. 7.2.9 odpovídá elektrochemickému řídícímu procesu šíření 

trhlin, popř. trendu při tepelné únavě. Byl zde zachycen počáteční trend v rozsahu 100 - 

400 MPa pro obě testované série. Po regeneračním rozpouštěcím žíhání vzorků 

odebraných ze vstupu (450°C/30 000 h) byly doby do lomu kratší, než u vzorků 

odebraných z výstupu zařízení (650°C/ 30 000 h). 

Závislost rychlosti ší ření trhliny na faktru intenzity nap ětí
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Na metalografických snímcích byly dokumentovány oba typy šíření trhlin 

zpravidla transkrystalické různé šířky a ojediněle interkrystalické, jako důsledek 

působení korozního prostředí a namáhání.  

Byly pozorovány velmi ostré konce rostoucích korozních trhlin, zatímco jejich 

středové části byly poměrně široké (0,1-0,3 z délky trhliny na povrchu). 

 Krátké trhliny na povrchu byly orientovány téměř kolmo k tahovému napětí, dovnitř 

materiálu postupovaly zpravidla šikmo. Konečné dolomení z přetížení nosného 

oslabeného průřezu bylo smykové transkrystalické mikrodutinové. 

Včasný vznik korozních bodů a trhlin svědčí o značné agresivitě podmínek 

v rámci prováděné zkoušky DET . 

7.2.3.2 Zhodnocení odolnosti proti mezikrystalové korozi 

Účinky mezikrystalového napadení je možno zmírnit především snížením obsahu uhlíku 

a rozpouštěcím popř. stabilizačním žíháním. Nicméně dlouhodobé nízkoteplotní 

zcitlivění nezaručuje odolnost proti mezikrystalové korozi ani z důvodu sníženého 

obsahu uhlíku, ani z důvodu zvýšeného stupně stabilizace dané slitiny. Určitou odolnost 

je možno zajistit provozem nízkouhlíkové varianty v kritické oblasti teplot nad 500 °C 

po jistou dobu, kdy dochází k vyrovnání obsahu chromu na hranicích zrn důsledkem 

vyčerpání uhlíku pokračující precipitací karbidu chromu. Odolnost proti mezikrystalové 

korozi roste se snižováním obsahu uhlíku, ale dlouhodobé působení teploty na spodní 

hranici kritické oblasti zcitlivění vede k jejímu značnému snížení, stejně tak je tomu s 

odolností proti bodové korozi. Zvýšené teploty mají za následek relativně kratší dobu 

zániku náchylnosti k mezikrystalové korozi, ta však nesouvisí s vyvázáním uhlíku na 

karbidy titanu, jak vyplývá ze strukturních rozborů a C-diagramů, s čímž se naopak 

počítá u stabilizovaných korozivzdorných ocelí [1,2]. 

Potenciokinetická reaktivační metoda (EPR), aplikovaná na obou variantách 

tepelně ovlivněné slitiny Alloy 800, zachytila určité rozdíly mezi stavy slitiny po 

dlouhodobém tepelném ovlivnění a regeneračním žíhání v odolnosti proti mezikystalové 

korozi (tabulka IV). Výrazná náchylnost k mezikrystalové korozi byla zjištěna po 

tepelném ovlivnění 450°C/30000h (bez regeneračního žíhání). Pro posuzování míry 

zcitlivění je vhodné poznamenat, že materiál není náchylný k mezikrystalové korozi 
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(zcitlivěný) pro hodnoty reaktivačních poměrů Jr/Jp, resp, Qr/Qp pod 1%, mírně 

zcitlivěný při reaktivačních poměrech 1 až 5%, a značně zcitlivěny při vyšších 

hodnotách těchto poměrů [33, 35].  

7.2.4 Shrnutí 

Výsledky tohoto studia potvrdily vhodnost metody DET pro porovnání a hodnocení 

náchylnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin ke koroznímu praskání, případně 

dalším druhům koroze, hlavně za podmínek odpařování vodných prostředí za vyšších 

teplot. V rámci této úsporné metody bylo provedeno přímé sledování iniciace a rozvoje 

krátkých trhlin a byly stanoveny doby do lomu na malých vzorcích slitiny Alloy 800. 

Na základě provedených zkoušek byla zjištěna vyšší náchylnost ke koroznímu praskání 

dané slitiny ve stavu po nízkoteplotním dlouhodobém tepelném ovlivnění 450°C/30 000 

h ve srovnání s ovlivněním 650°C/30 000 h i po regeneračním rozpouštěcím žíhání 

(1050°C/2h/voda). Pomocí metody DL-EPR byly potvrzeny rozdíly v míře zcitlivění 

uvedených stavů materiálu. Výsledky je možno dále využít pro fyzikálně-chemické a 

matematické modelování nebezpečných forem korozního poškození. 

 

8 Studium korozního praskání 

materiálu svorníku parogenerátoru 

8.1.1 Hodnocený materiál a vzorky 

K experimentálnímu zkoušení metodu DET bylo použito 6 vzorků z oceli pro výrobu 

svorníků. Tyto vzorky byly označeny jako svorník I – svorník VI. Pro srovnání je 

uvedena rovněž ocel 254 SMO. 

Chemické složení materiálu dodaného svorníku po dlouhodobé expozici v provozu bylo 

analyzováno v několika místech a průměrné hodnoty legujících prvků jsou uvedeny 

v tab. 8.1. Tato slitina, resp. ocel, byla precipitačně vytvrzena za účelem získání vyšších 

pevnostních vlastností za zvýšených teplot, což ale snižuje její odolnost proti lokální 

korozi ve vodných prostředích o vyšších parametrech.  
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Materiál svorníku má pouze austenitickou (γ) strukturu. V dodaném stavu je 

charakterizována rovnoměrnou precipitací uvnitř zrn a ojediněle se vyloučily částice po 

hranicích zrn. Po rozpouštěcím žíhání 1150°C/1 h/voda došlo k nárůstu velikosti zrna 

(51,5 – 72,1 µm) a zvýšení počtu dvojčat, přitom se snížil podíl precipitátů. Velikost 

zrna v dodaném stavu byla 35,1 – 46,5 µm. Po rozpouštěcím žíhání byly naměřeny 2x 

nižší hodnoty tvrdosti (129 HV30) ve srovnání s dodaným precipitačně vytvrzeným 

stavem (260 HV30). Po následujícím krátkodobém zcitlivění (žíhání) 650°/1 h/vzduch 

došlo k nárůstu velikosti zrna na hodnotu kolem 110 µm a tvrdosti na 149 HV30. Po 

dalším dlouhodobém zcitlivění 600°C/100 h/vzduch velikost zrna vzrostla na 115 µm a 

tvrdost na 198 HV30. 

 

Tabulka 8. 1. Chemické složení materiálu svorníku (průměrné hodnoty analýzy). 

prvek Fe Ni Cr W Si Mn Ti Al 

hm.% 41,2 34,6 14,6 4,63 1,88 1,35 1,22 0,603 

 

 

      

Obr. 8. 1 Svorník parogenerátoru, dodaný stav 
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Vzorky pro DET byly vyřezány z dutých tyčí z původního provozovaného svorníku 

parogenerátoru obvyklým způsobem. Vzorky měly vnější průměr φ5,0mm, délku 100 

mm a ve střední části byly obrobeny soustružením do válcového tvaru (φ1,8 x10 mm). 

Pro dosažení stejné drsnosti povrchu byl každý vzorek postupně broušen ve směru 

rovnoběžně s podélnou osou vzorku  pomocí jemných brusných papírů (č. P 1200, P 

2000, P 4000), očištěn lihobenzínem a osušen.  

 

 

Obr. 8. 2 Svorník parogenerátoru, stav po rozpouštěcím žíhání 

 

Z téhož svorníku, ve kterém se vyskytlo korozní praskání za napětí během 

dlouhodobého provozu (15 let) v podmínkách parogenerátoru, byly připraveny i vzorky 

pro korozně elektrochemické zkoušení náchylnosti materiálu k mezikrystalové korozi 

metodou DL-EPR. Vzorky ve tvaru kotoučů, které byly odřezány v kolmém řezu k ose 

svorníku  o vnějším, resp. vnitřním průměru  φ49mm/φ10 mm a  tloušťce 5 mm byly 

dále broušeny za mokra na SiC papírech (č. 60 až 1200). Před vlastní elektrochemickou 

korozní zkouškou byl povrch vzorků očištěn a odmaštěn. 
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8.2 Provedené zkoušky 

8.2.1 Studium iniciace korozního praskání, sledování 

rozvoje krátkých trhlin 

V návaznosti na předchozí kapitoly byly popsané vzorky zkoušeny na odolnost proti 

koroznímu praskání na základě kapkové metody s vypařováním a vysolováním ze 

zředěného 0,1 M roztoku NaCl při teplotě ≈ 250°C - metoda DET. Nosným problémem 

této částí disertační práce je studium iniciace korozního praskání, to znamená sledování 

vzniku korozních bodů na povrchu vzorku, určení doby a místa jejich vzniku, a dále pak 

zaznamenávání přírůstků délky a počtu trhlin za určitý čas. Pro měření rozvoje délky 

trhlin v závislosti na čase byl používán posuvný světelný mikroskop (zv. 50-100x) 

opatřený stupnicí a mikrometrickým šroubem tak, aby na povrchu vzorku bylo možno 

měřit souřadnice míst iniciace trhlin (xi, yi) a dále po zvolených časových intervalech 

souřadnice konců sledovaných korozních trhlin (yi1,yi2). Takto je možno opakovaně 

vybrané trhliny zaměřovat a sledovat jejich šíření při zohlednění jejich větvení a 

propojování. Ukázalo se, že vznik korozních bodů na povrchu materiálu a z nich se 

šířící trhliny má zásadní vliv na rozvoj korozního praskání, což je dále dokumentováno 

na fotografiích. 

          Při degradaci materiálu korozním praskáním dochází k neustálému pomalému 

zmenšování lokální části průřezu pracovní části vzorku, kdy se trhlina šíří stabilně. 

V určitém okamžiku, kdy je překročena mezní hodnota faktoru intenzity napětí K IC, 

dojde k okamžitému dolomu vzorku – trhlina se šíří nestabilně. Tehdy je zkouška 

ukončena a na elektrických hodinách se odečte doba do lomu t.  Množství odkapaného 

media bylo odečteno z rozdílu hladin v nádrži, kdy na 1 mm výšky roztoku byl stanoven 

počet cyklů (kapek) do lomu Nf. Skutečná průměrná frekvence během zkoušky není 

přesně 0,1 Hz a ve většině případů se pohybuje v rozmezí 0,05 až 0,1 Hz. Tento rozdíl 

není malý, a proto ho nelze zanedbat. Skutečná frekvence se tedy vypočte ze vztahu: 

.
t

N
f f=  
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kde    f...skutečná frekvence [Hz],  Nf...počet cyklů (kapek) do lomu [-] 

          t...doba do lomu zaznamenaná na elektrických hodinách [s]. 

     Doba do lomu zaznamenaná na elektrických hodinách neodpovídá frekvenci 0,1 Hz,  

ale průměrné skutečné frekvenci, tzn. je-li ve většině případů skutečná frekvence 

v rozmezí 0,05 až 0,1, je potom doba do lomu zaznamenaná na elektrických hodinách 

delší, než by byla při frekvenci 0,1 Hz. Proto je nutné tuto dobu přepočítat na 

korigovanou dobu do lomu tf0,1 podle vzorce: 

36001,01,0 ⋅
= f

f

N
t  

Kde    tf0,1...korigovaná doba do lomu [h],           Nf...počet cyklů (kapek) do lomu [-]. 

     Doba do lomu, korigovaná doba do lomu, počet cyklů do lomu a skutečná frekvence 

příslušející jednotlivým vzorkům jsou uvedeny v tabulce 8. 2. Komplikace s  výpočtem 

co nejpřesnější frekvence kapek se později vyřešily instalací peristaltického čerpadla, 

kde je frekvence dopadajícího korozního média nastavitelná.  

 

Tab.8. 2  Výsledné naměřené a vypočtené hodnoty zkoušky DET. 

Vzorek 

Teplota 

vzorku T 

[°C] 

Napětí 

σσσσ 

[MPa] 

Průměr 

pracovní 

části vzorku 

d [mm] 

Hmotnos

t závaží 

m [kg] 

Doba do 

lomu t  

[h] 

Počet 

cyklů do 

lomu Nf [-]  

Korigovan

á doba do 

lomu t f0,1 

[Hz] 

Skutečná 

frekvence f 

[Hz] 

I 250 300 1,82 7,872 243,5 6,74⋅104 187,2 0,0769 

II 250 400 1,82 10,735 347,3 1,111⋅105 308,6 0,0889 

III 250 500 1,78 12,86 131,1 4,85⋅104 134,7 0,1028 

IV 250 200 1,79 4,915 775,8 2,508⋅105 696,7 0,0898 

V 250 100 1,765 2,115 227,8 4,44⋅104 223,3 0,0541 

VI 250 250 1,832 6,578 >840 - - - 

SMO 

254 
250 200 1,81 4,945 485,7 1,13⋅105 313,9 0,0646 

¨ 
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8.3  Hodnocení struktury materiálu 
Mikrostruktura materiálů po provedených zkouškách je dokumentována na  fotografiích 

(obr. 8. 3 – 8. 7). Na fotografiích lze vidět charakteristické trhliny, které vznikaly 

v průběhu DET zkoušky koroze za napětí. Trhliny se na vzorcích šířily z počátečně 

iniciovaných bodů (důlků) většinou mezikrystalově, ale v případě vyššího napětí i 

transkrystalicky Na obr. 8. 7 je pro srovnání slitina SMO 254, kde se trhliny šíří 

transkrystalově. Na fotografiích vzorků svorníku parogenerátoru v neleptaném stavu je 

možno pozorovat titanové vměstky, které se jeví jako malé šedé body .  

 

 

 
Obr. 8.3: Vzorek II (400 MPa) – neleptaný stav, zvětšení 100x, důlková koroze, trhliny, 

leptaný stav, zvětšení 100x, mezikrystalové trhliny, bodová koroze. 
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Obr. 8. 4: Vzorek III (500 MPa) – neleptaný stav, zvětšení 100x, větvení trhlin, leptaný 

stav, zvětšení 100x, bodová koroze, transkrystalové trhliny 

 

Obr. 8. 5: Vzorek IV (200 MPa) – neleptaný stav, zvětšení 50x,  

důlková a bodová koroze, leptaný stav, zvětšení 250x, mezikrystalové trhliny 
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Obr. 8. 6: Vzorek V (100 MPa) – neleptaný stav, zvětšení 50x,  bodová a důlková 

koroze, trhliny, leptaný stav, zvětšení 100x,bodová koroze, mezikrystalová trhlina. 

 

 

Obr. 8. 7: Vzorek SMO 254 (200 MPa) – neleptaný stav, důlková koroze,  zvětšení 

100x,  korozní bod, trhliny, leptaný stav, zvětšení 100x, transkrystalové trhliny,  
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8.4 Výsledky a jejich zhodnocení 

8.4.1 Hodnocení odolnosti proti koroznímu praskání 

Na zkoušených vzorcích byly pomocí posuvného mikroskopu sledovány délky 

vybraných krátkých korozně napěťových trhlin. Z jejich časových průběhů byl 

vypočítán průměrný trend šíření a také průměrná rychlost rozvoje trhlin, viz. obr. 8. 8. 

Během prvních hodin expozice (do 5 hod.) byly zaznamenány nejvyšší  rychlosti 

rozvoje jednotlivých i průměrných trhlin na počátku, po opuštění korozních bodů. 

V přechodném období byly zaznamenány minimální rychlosti rozvoje (řádově menší 

hodnoty než počáteční maxima rychlosti), přitom mnoho trhlin se zastavilo při nižších 

napětích. V dalším období (řádově desítky hodin) byly zaznamenány mírně stoupající 

trendy rychlosti šíření trhlin. Se stoupajícím vnějším napětím se tyto rychlosti 

(maximální počáteční, minimální přechodová, pro 50 hod.) také přiměřeně zvyšovaly      

( tabulka 8. 3).  

 

 

Obr. 8. 8 Rychlosti šíření vybraných trhlin při napětí 100 MPa. 
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Tabulka 8. 3  Porovnání rychlosti šíření krátkých korozních trhlin (v µm/hod) 
 

σ počáteční minimální po 50 hodinách doba do lomu [h] 
MPa maximální střední střední střední maximální tt tf0,1 
100 42 30 2 12 22 328 223 
300 55 35 3 20 21 244 187 
500 140 90 15 25 30 131 135 

 
Na základě pozorování na světelném mikroskopu byly získány počty korozně 

napěťových trhlin (např. 15-25 po 24 hodinách v pásmu 5 x 0,35 mm) na exponovaném 

povrchu, dále bylo na lomové ploše vzorků provedeno vyhodnocení poměru korozně 

ovlivněné lomové plochy k celkové ploše průřezu vzorku. U zkoušených vzorků se 

podařilo prokázat rostoucí počet trhlin na jednotku délky při zvyšujícím se napětí a 

paralelně s tím rostoucí podíl korozně neovlivněné lomové plochy. Vyhodnocení 

výsledků sledování šíření krátkých korozně napěťových trhlin umožnilo zachytit trend 

jejich vývoje v čase a vypočítat i rychlost šíření trhliny [44]. 

Charakter korozně napěťových trhlin je zřejmý i z přiložených fraktografických a 

a souvisejících metalografických snímků, obr. 8. 9 a 8. 10. Interkrystalické korozní 

praskání má zřejmě souvislost s náchylností tohoto materiálu k mezikrystalové korozi, 

což dále potvrzují výsledky získané elektrochemickou reaktivační metodou. Krátké 

trhliny na povrchu byly orientovány téměř kolmo k tahovému napětí, konečné dolomení 

(transkrystalické mikrodutinové smykové) bylo orientováno šikmo. Včasný vznik 

korozních bodů a trhlin svědčí o náročných podmínkách v rámci DET pro zkoušené 

materiály.   
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(a) (b) 
 

Obr. 8. 9 Vzorek V (100 MPa), zvětšení 50x, interkrystalický křehký dolom (a) ,  zvětšení  
 1000x, členitý povrch - dolom způsobilo více trhlin (b).     

 
                

          
   (a)      (b) 
Obr. 8. 10 Vzorek V (100 MPa), neleptaný stav (50x), bodová koroze, korozní trhlina 
(a),   bodová koroze, leptaný stav mezikrystalová trhlina, (100x) (b). 
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8.4.2 Posouzení odolnosti proti mezikrystalové korozi 

Vzhledem k výskytu mezikrystalového charakteru korozního praskání,  byla na tomto 

materiálu posouzena odolnost proti mezikrystalové korozi, která mohla souviset i 

s možným nízkoteplotním zcitlivění při dlouhodobé expozici zkoušeného materiálu v 

provozu.  Ke studiu náchylnosti k mezikrystalové korozi byla použita elektrochemická 

potenciokinetická reaktivační metoda, varianta s dvojitou smyčkou (zkratka DL-EPR 

z angl. „Double Loop - Electrochemical Potenciokinetic Reactivation“). Zkoušky na 

dodaném svorníku i tepelně zpracovaných  vzorcích byly prováděny podle normy [4]  s 

 použitím roztoku 0,5 M H2SO4+0,01 M KSCN při 25°C bez míchání s volným 

přístupem vzduchu, ve speciální korozní cele s exponovanou plochou 0,40 cm2. Pro 

zkoušení byl použit potenciostat PGP 201 se softwarem VoltaMaster 1: 

o počáteční polarizace (pauza)  při  –700 mV (SCE) po dobu 2 min.,  

o potenciokinetický test od –700 mV do +500mV a zpět s rychlostí polarizace 

100mV/min v obou směrech, opakování 2-3x 

o záznam a zpracování polarizačních křivek  (J = f(E)) 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 8.11  Záznam polarizačních křivek EPR-DL v místech D1.1, D1.2 
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Byla zaznamenána poměrně značná reaktivace (nad 5%, kdy je ocel náchylná k MKK), 

jak je doloženo na obr. 8.11. Výsledky reaktivačních poměrů jsou uvedeny v tabulce 3. 

  

Tabulka 8. 4 Stanovení míry zcitlivění vzorku svorníku metodou DL-EPR. 

 

označení 

vzorku 

Jp 

mA.cm-2 

Jr 

  mA.cm-2 

Jr/Jp  %  Qp 

C.cm-2 

Qr 

C.cm-2 

Qr/Qp 

,%  

povrch 

D 1.1 139 32,0 23,1 15,6 1,98 12,6 

D 2.1 131 28,5 21,7 16,0 1,70 10,6 

kolmý 

řez 

D 6.3 102,0 32,8 32,0 10,7 2,15 20,2 dodaný 

D 7.3 75,6 19,0 25,2 9,53 1,22 12,8 broušený 

D 8.3 78,8 29,4 37,4 6,59 1,75 26,6 dodaný 

          

          Číslice označují pořadí míst zkoušení (č. 1 – 8) a opakování (č. 1, 2, 3) 

8.5 Shrnutí 

Cílem této části bylo sledování iniciace a rozvoje korozního praskání vysokolegované 

austenitické oceli typu NiCrWTiAl 35-15-5 na základě metody DET a současně  

posouzení charakteru korozního praskání v souvislosti s její náchylností 

k mezikrystalové korozi, která byla hodnocena  pomocí metody EPR – DL. Výsledky 

ukázaly vhodnost metody DET pro studium náchylnosti kovových materiálů ke 

koroznímu praskání a zejména její možnosti při sledování počátečního stadia iniciace 

mikrotrhlin z korozních bodů. Uvedená ocel při dlouhodobém provozu s možností 

nízkoteplotního zcitlivění vykazovala značně vysoké hodnoty reaktivačních poměrů, 

související s náchylností k mezikrystalovému koroznímu praskání, které také bylo 

potvrzeno metalografickým a faktografickým rozborem. 
 

 

 
 
 



 94 

9 Studium korozního praskání  

duplexních ocelí pomocí zkoušky 

DET 

9.1.1 Hodnocený materiál a vzorky 

 

Systematické sledování náchylnosti korozivzdorných materiálů ke koroznímu praskání 

pomocí zkoušky DET je v této kapitole zaměřeno na skupinu duplexních ocelí. Tato 

skupina velmi odolných a cenově dostupných materiálů je zde reprezentováno ocelí 

X2CrNiMoN 22-5-3 (1,4462), kde podíl austenitické a feritické fáze je přibližně o 50%. 

 

Tabulka 9. 1: Chemické složení ocelí X2CrNiMoN 22-5-3 (1,4462) (% hm.)  

 

element Ni Cr Mo Si Mn N C 

wt. % 6,0 23 3,0 0,8 2,0 0,08 0,02 

 

Vzorky pro zkoušku DET ve formě malých tyčinek o φ 4 mm a celkové délce 100 mm, 

s předepsaným rozměrem exponované části φ1,8 x 10 mm byly vyrobeny z desek 

řezáním vodním paprskem s přídavkem abraziva a následně přesně soustruženy do 

požadovaného tvaru. Úprava povrchu exponované části byla  dokončena broušením ve 

směru souběžně s osou vzorku brusnými papíry (SiC papíry P2000, P4000, drsnost 

povrchu Ra ≤ 0,1) a průměry přesně změřeny mikrometrem. Po té byly vzorky 

vyčištěny a odmaštěny líhobenzínem.  

Na vzorcích materiálu byly stanoveny rovněž základní mechanické vlastnost (Rm - 

pevnost v tahu, Rp0, 2 - mez kluzu,  A- prodloužení, Z – kontrakce), které jsou uvedeny 

v tabulce 9. 2. Pro srovnávací účely byly provedeny tahové zkoušky i na zkoušených 

malých vzorcích, což bylo dále využito pro určení relativního napětí σ/Rm, σ/Rp0,2, kde σ  

je aplikované vnější napětí v tahu [45].   
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    Tabulka 9. 2: Mechanické vlastnosti (při pokojové teplotě)  

 

 

MATERIÁL 

Rm 

[MPa] 

Rp0,2 

[MPa] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

Cr22Ni5Mo3N 742 511 37 33 

Malé vzorky 770 589 41 36 

 
Náchylnost ke koroznímu praskání byla stanovena v souladu s normou pro zkoušku 

DET [5], při konstantní vnější zatížení. Vzorky byly upevněny horizontálně do 

pákového mechanismus a byly odporově vytápěny elektrickým proudem  (27-30 A) na 

teplotu exponované části asi  200 ˚ C. Pravidelná frekvence dopadajících kapek 

korozního média 0,1 Hz. byla tentokrát  zajištěna pomocí peristaltického čerpadla, 

teplota vzorku byla kontrolována termočlánkem. Jako korozní medium byl mimo 

obvyklého roztoku 0, 1 M NaCl (chlorid sodný) použit také 0, 1 M roztok NH4Cl 

(chlorid amonný). Cílem bylo posoudit vliv různých druhů kationtů na průběh zkoušky. 

Iniciace korozního praskání na povrchu vzorku, vznik korozních bodů a krátkých 

korozních trhlin, byly opět pozorovány posuvným mikroskopem při zvětšení 50-100x. 

Postupně byly zaměřovány souřadnice bodů iniciace a následně měřeny délky trhlin. 

Doba do lomu byla registrována pomocí elektromechanických hodin a byl rovněž 

stanoven počet kapek, tj. cyklů do lomu (Nf = f.tf, f - frekvence). Pokud vzorek 

nepraskl během 1500 hodin, byl test přerušen a vzorek byl odstraněn. Po ukončení testu 

byly lomové plochy byly zkoumány pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. 

Další vzorky byly připraveny pro metalografické studium struktury a trhlin v příčné 

řezu.  

9.1.2 Popis a diskuze výsledků 

Iniciace malých bodů nebo krátkých trhlin byla doprovázena vznikem malých skvrn 

eliptického tvaru (max. φ 0,5 mm) odlišné barvy od zbytku exponované oblasti vzorku. 

Zpočátku šedá barva se měnila na černou s ohledem na délku testu. 
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Obr. 9. 1. Typické korozní body a trhliny na testovaném materiálu (stereomikr. 16x) 

      

Lokaní změny barvy povrchu jsou výsledkem intenzivních elektrochemických reakcí na 

povrchu vzorku. Elektrochemická koroze - cyklické anodické rozpouštění v bodech 

nebo trhlinách a katodická redukci na povrchu v jejich blízkosti (aktivní-pasivní 

galvanické články). Vznik prvního mikropitingu byl pozorován během 5-50 minut od 

zahájení zkoušky a v případě mikrotrhliny v čase 0,2-2 hodiny. Příklady krátkých 

(malých) trhlin je znázorněn na obr. 9. 2. 

Při použití chloridu amonného jako korozního média jsou doby do lomu pro 

odpovídající napětí kratší. Toto je pravděpodobně způsobeno komplexotvorným 

charakterem kationu NH4 +. 
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Obr. 9. 2 Pozorování propagace mikrotrhlin „in situ“ (80x) 

 

         

    Obr. 9. 3 Závislost doby do lomu na aplikovaném napětí (NaCl) 

 
Iniciace korozního praskání a jeho šíření je následně doprovázeno celkovou korozí a 

také možnou tepelnou únavou, což znamená, že je obtížné stanovit hodnotu prahového 

napětí σth  (limσ → σth, tf → ∞), ale může být nastaveno konvenční prahové napětí pro 

určitý čas, např. pro 500 hodin (σth500) .  Na základě trendu, který je na obrázku 9. 3. je 
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prahové napětí možno odhadnout  σth500 ≈ 200 MPa .  Příklady růstu a délky korozních 

trhlin v závislosti na čase jsou na obrázcích 9. 4 a 9. 5. 
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Obr. 9. 4 Závislost délky trhliny na době do lomu v roztoku O, 1 M NaCl 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 2 4 6 8 10 12
time  t  [h]

cr
ac

k 
le

ng
th

 a
 [m

m
]

1.4462 (22-5-3N)
0,1 M NH4Cl
280 MPa

 

Obr. 9. 5 Závislost délky trhliny na době do lomu v roztoku 0,1 M NH4Cl. 

 

Počet korozních trhlin se zvyšuje  při vyšších napětích, ale je také výrazně vyšší 

v roztoku  NH4Cl než v roztoku NaCl (cca 5 krát). Vzájemná interakce blízkých trhlin 

může ovlivnit kinetiku  jejich růstu, jak je dokumentováno na obr. 9.1 a 9. 2. 

Metalografické pozorování dokumentuje mechanismus korozního praskání duplexní 
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oceli, které má traskrystalický charakter. Je možné pozorovat i omezené větvení trhlin, 

což  má vliv na kinetiku šíření trhliny, které se tímto způsobem brzdí. Toto je také 

důvodem dobré odolnosti duplexních ocelí vůči koroznímu praskání.  

Typické korozní transkrystalické trhliny jsou dokumentovány na obr. 9. 6. 

 

          

(a) neleptaný stav, zvětšení 50x  (b) leptaný stav, zvětšení 100x 

Obr. 9. 6 Korozní praskání a struktura studované duplexní oceli 

9.1.3 Shrnutí 

Odolnost studované duplexní oceli typu Cr22Ni5Mo3N (1,4462) proti koroznímu 

praskání byla hodnocena metodou DET ve dvou typech roztoků NaCl a nově v roztoku  

NH4Cl. Bylo prokázáno,  že metoda DET je vhodná ke studiu mechanizmu korozního 

praskání a je velmi vhodná pro srovnání citlivosti různých druhů kovových materiálů 

proti korozi praskání. Kapací zkouška s vypařováním (DET) je vhodná metoda pro 

sledování krátkých korozních trhlin za podmínek vypařování při zvýšené teplotě a lze ji 

použít i pro experimentální studium iniciace bodové koroze (pittingu), korozní a tepelné 

únavy. Možnost pozorování vzniku bodů a mikrotrhlin, sledování šíření a měření 

krátkých trhlin "in situ" je velkým přínosem a výhodou této metody. 

Provedené testy potvrdily, že odolnost duplexní oceli Cr22Ni5Mo3N (1,4462) ke 

koroznímu praskání je  ve srovnání s austenitickou ocelí výrazně vyšší, což je v souladu 
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s dříve používanou zkouškou ve vroucím roztoku MgCl2 . Relativně nová metoda 

zkoušení DET – zkouška navíc umožňuje sledování průběhu korozního procesu „in 

situ“ a je možné ji doporučit jako standardní metodu zkoušení různých typů 

korozivzdorných materiálů [46].  

 

 

10  Matematické modelování zkoušky 

DET 

Rozsáhlé testování velkého množství korozivzdorných materiálů, které je 

dokumentováno v předchozích kapitolách,  umožnilo zrealizovat matematický model 

zkoušky DET. Jedná se o původní výsledky, které byly zatím publikovány výhradně na 

mezinárodních konferencích a podrobeny odborné diskuzi.  Tento model ukazuje 

průběh tepelných a tlakových polí v průběhu zkoušky a vysvětluje některé diskutované 

otázky, zejména potvrzuje rozhodující vliv mechanizmu korozního praskání na dobu do 

lomu zkoušených vzorků, versus možný podíl tepelné únavy, který bývá v této 

souvislosti často diskutován. 

Matematický model, který zahrnuje vliv korozního prostředí (kapky solného 

roztoku) za podmínek napjatosti a zahřátí, vychází ze získaných pozorování a dat během 

dlouhodobého výzkumu zkoušky DET. Matematický model byl postupně zpřesňován a 

zde jsou uvedeny výsledky, které jsou ve velmi dobrém souladu s pozorovanými jevy, 

které jsou dokumentovány na fraktografických a mikrostrukturních snímcích. Z modelu 

vyplývá, že dopadající kapka korozního média ovlivní změnu teploty vzorku jen ve 

velmi blízkém okolí na povrchu, což znamená, že cyklické ochlazování dopadající 

kapky nemá na teplotu uvnitř vzorku prakticky žádný vliv. To také potvrzuje a 

vysvětluje  minimální vliv tepelné únavy při zkoušce DET, který byl často v této 

souvislosti diskutován. Tyto závěry potvrdila i předchozí pozorování na velkém souboru 

vzorků, kdy se ukázalo, že rozhodujícím vlivem není únavový proces, ale procesy 

korozní, které zásadním způsobem ovlivňuje složení korozního média a jeho vliv na 
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iniciaci korozního procesu na povrchu vzorku. Za podmínek zkoušky DET se proces 

korozního praskání v případě použití demineralizované vody jako korozního media ve 

všech zkoušených případech neprojevil, zatímco v případě přítomnosti chloridů byla 

iniciace korozního praskání zřejmá již po několika hodinách zkoušky. 

Vývoj matematického modelu testu by měl postupně umožnit hlubší pochopení 

tepelných, mechanických a chemických dějů, které se odehrávají během testu, 

porozumění významnosti jednotlivých vlivů i umožnění přesnějšího srovnání podmínek 

testu a podmínek reálné situace,  v níž jde o namáhání konstrukce, součásti apod.   

Formulace matematického modelu DET zkoušky není ale jednoduchá, protože by 

měla zahrnovat: 

• ochlazení zkušebního tělesa dopadající kapkou roztoku (vody), 

• odporové vyhřívání, ochlazování povrchu přestupem tepla do okolního vzduchu 

a sáláním, 

• změny napětí reagující na změny teploty, 

• změny napětí při rozvoji trhliny, 

• případně další fáze vývoje trhlin a aplikace lomové mechaniky a pod. 

 

Z uvedeného důvodu je potřeba chápat modelování jako proces postupné 

konstrukce a zpřesňování modelu. V této práci byl formulován a řešen pouze základní 

model s využitím formulace úlohy pomocí termoelasticity a je zde naznačeno jeho 

možné zpřesňování. I základní model termopružnosti obsahuje vstupní parametr 

související s ochlazováním, který je potřeba odhadnout nebo dále měřit nebo určit 

srovnáním výsledků modelování s měřitelnými daty. Pro vysvětlení jsou zde uvedeny 

úvahy, které vedly ke konstrukci modelu a ukázány nezbytné matematické  souvislosti, 

které jsou pro vznik a další vývoj modelu rozhodující [52, 53]. 

10.1 Úloha termoelasticity 

Při řešení tohoto problému jsme se společně s matematiky pokusili o formulací úlohy 

linearizované termoelasticity v dané oblasti dR⊂Ω .   Uvažujme situaci, kdy se teplota 

τ  = ( )tx,τ  se mění s místem x Ω∈  a časem t T,0∈ , takže vzniká rozdíl Rττ −   proti 
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referenční teplotě při níž má těleso nulovou teplotní deformaci. Budeme předpokládat, 

že rozdíl Rττ −  je malý vzhledem  k Rτ , což umožní považovat hustotu a materiálové 

konstanty za nezávislé na teplotě.  

Budeme rovněž uvažovat jen pomalé děje. V takovém případě zanedbáme setrvačné síly 

i přeměnu mechanické energie na teplo. 

Pro formulaci úlohy termo-pružnosti byly použity následující veličiny (v závorkách 

najdeme fyzikální jednotky) 

τ  = ( )tx,τ   teplota v x Ω∈  a čase t T,0∈  [ ]deg , 

u = u( )tx,  = ( )duu ,....,1  posunutí v x Ω∈  a čase t T,0∈  [ ]m , 

ijε  =  ijε ( )tx,   složky tenzoru malých deformací [ ], 

ijσ  = ijσ ( )tx,   složky tenzoru napětí [ ]Pa , 

f = f ( )x  = ( )dff ,....,1  hustota objemových sil [ ]3−Nm , 

q = q( )tx,   hustota tepelného zdroje [ ]3−Wm , 

κ  = κ ( )x   měrné teplo [ ]11 deg−−Jkg ,    

ρ  = ρ ( )x   hustota materiálu[ ]3−kgm , 

ijk  =  ijk ( )x   koeficienty tepelné vodivosti [ ]11 deg−−Wm ,   

ijα  =  ijα ( )x   koeficienty tepelné roztažnosti [ ]1deg− , 

ijklc  = ( )xcijkl   koeficienty (moduly) pružnosti [ ]Pa . 

 

Nás zajímá případ izotropního materiálu, kdy 

ijk  =  k ijδ , ijα  = ijαδ , iiiic  = µλ 2+ , iijjc  = λ ,  

ijijc  = ijjic  = µ  pro ji ≠ . 

Ve výše uvedených vztazích je ijδ  Krocknerovo δ a  µλ,  jsou Lamèho konstanty, 

( )( )νν
νλ

211 −+
= E

, ( )ν
µ

+
=

12

E
, 

kde E je modul pružnosti a ν  je Poissonova konstanta.  

  



 103 

Za uvedených předpokladů přicházíme k matematické formulaci úlohy termo-pružnosti 

v následujícím tvaru: Hledáme teplotu ),( txττ =  a posunutí ),( txuu =  takové, že platí  

 

( ),,0 Tvq
x

k
xt j

ij
ij i

×Ω=
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Přitom uvažujeme okrajové podmínky typu 

ττ ˆ=  na ),,0(0 T×Γ  

 qn
x

k
ij

i
j

ij =
∂
∂−∑

τ
 na ),,0(1 T×Γ  

)ˆ( 0τττ −=
∂
∂−∑ Hn
x

k
ij

i
j

ij  na ),,0(2 T×Γ  

kde )( inn =  je jednotková vnější normála k Ω∂ . Povrchový tepelný tok  q  múže být 

určen přímo  (např.. 0=q  na adiabatické hranici) nebo nepřímo jako konvekce nebo 

radiace. Dále 

  

 nu = ,0=∑
i

ii nu  0=tσ  na ( )T,0ˆ ×Γ ,   

i
j

jij gn =∑σ  (i = 1,….,d) na ( )T,0ˆ
1 ×Γ ,   

a platí počáteční podmínky typu 

( ) ( )xx Rττ =0,     v Ω  
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Poznamenejme, že termo-mechanická vazba je realizovatelná pouze vstupem deformací 

indukovaných teplotními změnami do zobecněného Hookova zákona, v této modifikaci 

známého též jako zákon Duhamelův-Neumannův [55, 56]. 

 

Okrajové podmínky představují: předepsanou teplotu, nulový tepelný tok, přestup tepla, 

podmínky na rovinách symetrie a povrchové zatížení. 

 

V okrajových podmínkách vystupují následující veličiny: 

τ̂    zadaná teplota na 0Γ  [ ]deg , 

n = ( )dnn ,....,1   jednotkový vektor vnější normály k Ω  [ ]m , 

q   tepelný tok 1Γ   [ ]2−Wm , 

H   koeficient přestupu tepla na 2Γ  [ ]13 −− KWm , 

0τ̂    teplota okolního prostředí  [ ]deg , 

nu    normálové posunutí [ ]m , 

tσ    tečné napětí [ ]Pa ,    

g = ( )dgg ,....,1   hustota povrchových sil na 1Γ̂  [ ]Pa . 

 

Úlohu termomechaniky lze rozložit na výpočet teplotního pole a následné určení 

posunutí, deformací a napětí. Vzhledem k uvedenému lze při studiu úlohy použít 

klasické výsledky matematické analýzy a při numerickém řešení využít diskretizaci na 

bázi metody konečných prvků. 

 

10.2 Základní model (M1) 

V základním modelu M1 uvažujeme válcovité zkušební tělísko zahřáté na 250°C 

jakožto počáteční stav. V časovém intervalu 0.5 sekund  proběhne ochlazení tělesa 

padající kapkou s vodným roztokem. V tomto modelu zanedbáváme odporový ohřev i 
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tepelné ztráty do okolí. Dále předpokládáme vzorek, který se chová pružně (napětí pod 

mezí kluzu, což splňuje zkouška DET).  

 
kapky

 

 

Obr. 10.1: Schéma DET zkoušky 

 

Výstupem je změna teploty a změny napětí na konci časového intervalu 0.5s, ve 

kterém proběhne ochlazení. 

V modelu M1 je zkušební těleso reprezentováno válcem o délce 50mm a průměru 

2mm. Vzhledem k symetrii tělesa i symetrii zatížení podél svislé roviny procházející 

středem zkušebního tělesa uvažujeme v modelu jen jednu polovinu válce, viz Obr. 2. Z 

obrázku je též patrná síť použitá pro diskretizaci úlohy metodou konečných prvků. 

 

Obr. 10. 2: M1 model DET zkoušky. 
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Obr. 10. 3: Cyklické ochlazování vzorku  

 

Pro model M1 byla použita následující vstupní data: 

 

 

V modelu předpokládáme  odebrání množství tepla, které je  realizováno 

konstantním tokem kapφ  na plošce o půdorysu 2×5 mm umístěné na plášti válce v místě 



 107 

dopadu kapky, viz Obr.2. Velikost kapφ   je určena tak, aby došlo k měřenému ochlazení 

zkušebního tělesa, viz Obr.3. 

K okrajovým podmínkám ještě uveďme, že předpokládáme nulový tepelný tok na 

zbývající části pláště a předepsanou teplotu =τ̂ 250°C na koncových řezech. 

10.3 Výsledky modelování 

Jako výstupy modelu M1 uvedeme teplotní pole v čase t=0.5 s, tedy v čase po ukončení  

ochlazování. Dále ukážeme rozložení osových napětí a intenzity smykových napětí  

(1/√3-krát von Misesovo napětí) v tomto čase. 

 

Obr. 10. 4: Teplotní pole ve vzorku v čase 0, 5 sec. po dopadu kapky 
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Obr. 10. 5: Intenzita smykových napětí (MPa) v čase 0, 5 sec. 

 

10.4 Možné zpřesňování modelu 

Model M1 vznikl zjednodušením pěti aspektů reálné situace, které jsme formulovali na 

začátku a zahrnuje pouze aspekty 1 a 3. Pro další zpřesnění můžeme uvažovat odporový 

ohřev materiálu specifikovaný procházejícím proudem I=25 A a měrným odporem ρ_R 

=85·10-8 Ω m. V tomto případě bychom uvažovali i tepelné ztráty přestupem tepla do 

okolí. Koeficient přestupu je možno určit tak, abychom respektovali měřené hodnoty 

teploty, tj. 250°C uprostřed zkušebního tělíska a 200°C na koncích, v místě uchycení do 

čelistí.  

Při výpočtech je třeba uvažovat i závislost materiálových konstant na teplotě - závislost 

měrné tepelné kapacity, měrného odporu a modulu pružnosti . 
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10.5 Shrnutí 
V uvedené kapitole jsme se pokusili ukázat problematiku matematického modelování 

termo-mechanických procesů souvisejících s DET zkouškou. Na základě dat , které byly 

získány dlouhodobým studiem zkoušky DET, měřením a pozorováním celé řady 

materiálů, byl realizován základní matematický model, jehož výsledky dokumentují 

obrázky 10.4 a 10. 5. Na základě těchto výsledků se ukázalo, že teplotní a mechanické 

procesy se při zkoušce DET odehrávají ve velmi malém pásmu pod povrchem 

materiálu, což potvrdilo rozhodující vliv iniciace korozního praskání v důsledku 

agresivního korozního prostředí, který dopadá na povrch vzorku. Vliv tepelné únavy, 

který je v souvislosti se zkouškou DET často diskutován, má až druhořadý význam. To 

také potvrzuje charakter lomových ploch zkoušených vzorků, kdy únavový charakter 

lomu nebyl prakticky pozorován. V této oblasti je možné pokračovat zpřesňováním 

modelu a objasňováním zákonitostí koroze pod napětím.  Studium iniciace korozního 

praskání je možno rozvíjet za použití nových moderních metod, jako je materiálová 

tomografie, kdy bude možno rozvoj vznikajících bodů zachytit vizuálně v průřezu 

vzorku [49]. To umožní zjistit aktuální hloubku bodů, kdy dojde k rozvoji 

nebezpečných korozních trhlin.  
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11 Závěr 

V předložené disertační práci jsem se snažila ukázat řešenou problematiku 

korozních charakteristik korozivzdorných materiálů v  širších souvislostech. Byla 

studována celá řada vysokolegovaných materiálů, nejen ocelí, ale ve velké míře i 

niklových slitin, což vedlo k řadě původních výsledků. Velká část z nich byla průběžně 

publikována v časopisech, ve sbornících konferencí, včetně mezinárodních, ale také ve 

výzkumných zprávách grantových projektů, které byly řešeny v laboratoři koroze 

v uplynulém období, a na jejichž řešení jsem se aktivně podílela. Seznam 

publikovaných prací, které vznikaly v souvislosti s mou disertační prací, je uveden 

v následující kapitole (12). 

 Korozní charakteristiky studovaných materiálů mají řadu společných ukazatelů, 

poněvadž se jedná o samopasivovatelné slitiny s vysokým podílem Cr, Ni, Mo, kde je 

třeba věnovat velkou pozornost vlastnostem pasivního stavu, a zejména jeho porušení 

vlivem provozu v náročných podmínkách obvyklého použití těchto materiálů. Jedná se 

zejména o místní (lokalizované) druhy koroze, jako jsou bodová koroze (pitting),  

štěrbinová koroze, mezikrystalová koroze a s tím úzce související náchylnost těchto 

materiálů ke koroznímu praskání, které může mít za následek fatální havarijní stav 

náročných zařízení.  

Ve své disertační práci jsem se zaměřila právě na posledně jmenované korozní 

praskání, které jsem se snažila studovat v uvedených vzájemných souvislostech, 

zejména ve vztahu k dalším lokálním druhům koroze. Ke studiu byla uplatněna 

poměrně nová zkouška DET (Drop Evaporation Test), která byla v průběhu této práce 

normována jako norma ISO. První zkoušky probíhaly podle draftu této normy a 

postupně bylo zařízení v laboratoři upravováno a také nově a původně zdokonalováno. 

Byl např. instalován posuvný mikroskop, který umožnil studium iniciace korozních 

bodů s možností sledování a měření délky korozních trhlin.  Zkouška DET  se ukázala 

jako velmi vhodná, nejen ke stanovení náchylnosti studovaných materiálů k velmi 

nebezpečnému koroznímu praskání, ale také jako cesta k výzkumu a hlubšímu poznání 

mechanizmu korozního praskání, zejména právě jeho iniciace. Získané výsledky vedly 
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také k vytvoření matematického modelu tepelných a tlakových změn během zkoušky 

DET, což velmi přispělo k pochopení dějů uvnitř materiálu a stanovení rozhodujících 

vlivů na charakter lomu. 

Sledování korozního praskání je zde také doplněno studiem náchylnosti 

vybraných materiálů k mezikrystalové korozi, kdy byla využita elektrochemická 

polarizační metoda DL-EPR, která byla v průběhu řešení této práce nově normována 

jako norma ISO 12732 [57]. 

Výsledky disertační práce byly v uplynulém období ve velké míře publikovány a 

ukazuje se, že v odborné veřejnosti mají svůj ohlas. Modifikovaná zkouška DET byla 

již několikrát  úspěšně využita  při řešení konkrétních praktických problémů, které byly 

v laboratoři koroze řešeny v rámci spolupráce s průmyslem. Totéž lze říci i o aplikaci 

metody DL-EPR, která je u nás v laboratoři využívána nejen k výzkumným účelům, ale 

i k řešení konkrétních praktických problémů. 
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