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ABSTRAKT 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je literární analýza současných poznatků 

z oblasti výroby chromniklových korozivzdorných ocelí legovaných plynným dusíkem. 

První kapitola je věnována charakteristice chromniklových ocelí. Je zde vysvětlen 

princip korozní odolnosti oceli, vliv struktury oceli a legujících prvků na korozní a 

mechanické vlastnosti korozivzdorných chromniklových ocelí. V rámci této kapitoly je 

detailněji rozpracována teorie působení dusíku jako legujícího prvku v chromniklových 

ocelích. Je zde vysvětlen pojem vysocedusíkových ocelí a jsou zde shrnuty hlavní výhody 

legování plynným dusíkem. 

Druhá kapitola je jiţ zaměřena na charakteristiku výroby chromniklových ocelí 

základními ocelárenskými technologiemi a moţnosti výroby chromniklových ocelí 

legovaných plynným dusíkem, ale i pevnými legurami nitridů křemíku apod. Součástí této 

kapitoly je i vysvětlení termodynamických podmínek rozpustnosti dusíku v tavenině oceli. 

Dále je zde také popsán princip zjišťování obsahu dusíku a jiných sloţek v taveninách.  

V závěru jsou shrnuty zásadní poznatky literárního rozboru a zhodnoceny moţnosti 

vyuţití plynného dusíku při legování chromniklových ocelí.  

Klíčová slova: korozivzdorná ocel, koroze, ocel, vysocedusíkové oceli, legování plynným 

dusíkem, přetavné procesy. 

ABSTRACT 

The main aim of this bachelor thesis is a literary analysis of the current knowledge of 

the chromium nickel stainless steels manufacturing alloyed with nitrogen gas. 

The first chapter is devoted to the characteristics of chromium nickel stainless steels. 

There is explain the principle of the corrosion resistance of steel and the effect of the steel 

structures and the alloying elements on corrosion and mechanical properties of stainless 

steels. 

The second large part is focused on theory and technology of production of steels 

alloyed by nitrogen gas. There are explained the concept high nitrogen steels and summarized 

the main advantages of nitrogen gas alloying and the thermodynamic conditions for nitrogen 

solubility in the melt steel. The next chapter provides the possibilities of production of alloyed 

steels by nitrogen gas but also solid additions as is silicon nitride, etc., and the fundamental 

processes used in the Czech Republic.  

The conclusion summarizes the major findings of literary analysis and evaluation of 

the possibility of using nitrogen gas in the alloy stainless steels. 

Key words: stainless steel, corrosion, steel, high nitrogen steel, nitrogen gas alloying, 

remelting processes. 



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

VOD Vacuum Oxygen Decarburization  

AOD Argon Oxygen Decarburization 

BSB Big Steelmaking Bath Method 

ESR/PESR Electroslag Remelting / Pressure Electroslag Remelting 

HNS High Nitrogen Steels 

EOP Elektrická oblouková pec  

PARP Pressure Arc Remelting Proces 

ESR  Electroslag remelting 
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ÚVOD 

Se zvyšujícími se nároky na vlastnosti, kvalitu a čistotu oceli je v dnešní době 

prováděna řada výzkumů v oblasti technologie výroby a zpracování oceli. Cílem těchto 

výzkumů je dosaţení co moţná nejvyšší efektivity výroby při minimalizaci nákladů a dopadů 

na ekologii. Lze říci, ţe podnik, který do výzkumu a vývoje vlastní technologie neinvestuje 

ţádné prostředky, nemůţe být konkurenceschopným. 

Pro zefektivnění a také zlevnění výroby chromniklových ocelí je tendencí v dnešní 

době pouţívat technologii legování dusíkem, a tím tak nahradit nikl. Dusík, jako prvek 

takový, je austenitotvorný stejně jako jiţ zmíněný nikl, a proto ideálně nahrazuje zdroj 

austenitické části v oceli. Významný je rovněţ i pozitivní ekonomický efekt, neboť nikl je v 

porovnání s dusíkem víc neţ tisíckrát draţší. Toto nahrazování má také ovšem i další výhody, 

mezi ně patří například i zvyšování meze pevnosti.  Dusík má v podstatě nevyčerpatelné 

zdroje, navíc se jedná o inertní plyn, a proto je i ekologický. 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je interpretovat moţnosti legování 

dusíkem při výrobě chromniklových ocelí. Při legování plynným dusíkem jsou vyuţívány 

technologie VOD (Vacuum Oxygen Decarburization), AOD (Argon Oxygen Decarburization) 

a BSB (Big Steelmaking Bath Method), legování pevnou přísadou Si3N4 je obvykle 

prováděno během přetavných procesů za zvýšeného tlaku označovaných jako ESRP 

(Electroslag Remelting Pressure), v literatuře téţ někdy označováno jako P-ESR –(Pressure – 

Electroslag Remelting), PARP (Pressure Arc Remelting Proces). 

Práce je věnována charakteristice chromniklových ocelí. Je zde vysvětlen princip 

korozní odolnosti oceli a vliv struktury oceli a legujících prvků na korozní a mechanické 

vlastnosti korozivzdorných chromniklových ocelí. Dále je tato práce zaměřena na teorii a 

technologii výroby chromniklových ocelí legovaných plynným dusíkem. Je zde vysvětlen 

pojem vysocedusíkových ocelí a jsou zde shrnuty hlavní výhody legování plynným dusíkem a 

termodynamické podmínky jeho rozpustnosti v tavenině oceli. V další kapitole jsou uvedeny 

moţnosti výroby chromniklových ocelí legovaných plynným dusíkem, ale i pevnými 

legurami nitridů křemíku apod. a základní technologické postupy uţívané jak v České 

republice, tak i v zahraničí. Nechybí ani moţnosti měření obsahu dusíku v tavenině.  

V závěru jsou shrnuty zásadní poznatky literárního rozboru a zhodnoceny moţnosti 

vyuţití plynného dusíku při legování chromniklových ocelí.  
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1 CHARAKTERISTIKA CHROMNIKLOVÉ OCELI 

Řada součástí strojů vyrobených z oceli je v běţném provozu vystavena působení 

koroze, která za současného mechanického namáhání výrazně sniţuje ţivotnost materiálu.  

Korozi lze definovat jako znehodnocování materiálu vyvolané chemickým nebo 

fyzikálně-chemickým působením prostředí. Častým důsledkem koroze je úbytek materiálu 

a výrazné sníţení mechanických vlastností [ 1]. 

Velký technický význam mají v tomto ohledu korozivzdorné oceli. Korozivzdorné oceli 

patří mezi konstrukční kovové materiály, které se vyznačují typickým chemickým sloţením 

a obsahují zpravidla více neţ 10,5 % Cr (aţ 30 %), dále legující prvky, především Ni, Mn, 

Mo, Cu a v neposlední řadě také Si, Al, Ti, Nb, Ta, W, V a N, nejvýše do několika procent. 

Charakteristické jsou nízké obsahy S a P, většinou max. 0,03 %. Obsah uhlíku je obvykle 

v rozmezí 0,01-0,1 %, u martenzitických korozivzdorných ocelí 0,2-1,0 %. 

Korozivzdorné oceli patří do skupiny ušlechtilých legovaných ocelí, u nichţ je 

zaručováno přesné chemické sloţení, speciální podmínky výroby a specifické podmínky 

zkoušení. Vyrábějí se jako tvářené, lité, ale také vyrobené práškovou metalurgií [2, 3]. 

1.1 Korozivzdorné oceli 

Korozní odolnost ocelí vzniká přirozeným vytvořením na povrchu pasivujícího 

se oxidu na chrom. Takto vytvořený bohatý oxidický film se nazývá pasivační vrstva. 

Podmínkou vzniku pasivační vrstvy je obsah více neţ 10,5 % chromu. Ačkoli je tato vrstva 

extrémně tenká, řádově 1-5 nanometrů, je silně adherentní (přilnavá) a chemicky stabilní 

(pasivní). Základem ţivotnosti korozní odolnosti ocelí je schopnost obnovy oxidické vrstvy 

chromu, která byla narušena působením korozního prostředí [4].  

Oproti běţným jakostem ocelí, u nichţ můţe být korozí zasaţena velká plocha, 

u korozivzdorných ocelí za určitých podmínek můţe být pasivita porušena spíše místně 

a dochází ke vzniku lokálních forem koroze. Kaţdý druh koroze má svůj vlastní mechanismus 

a probíhá za určitých specifických podmínek. 

 Hlavní druhy koroze ocelí dělíme na [4]: 

• štěrbinová koroze, 

• bodová koroze (lokální),  

• mezikrystalová koroze, 
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• koroze při napětí,  

• galvanická koroze. 

Mezi další typy koroze lze zařadit:  

• erozní koroze, 

• korozní únava. 

Lokální koroze je často způsobována chloridovými ionty ve vodných prostředích. 

Kyselost (nízké pH) a zvýšení teploty přispívá k lokální, štěrbinové a bodové korozi. Přidání 

tahových napětí, buď aplikovaných napětí, nebo ze zbytkových napětí, vytváří ideální 

podmínky pro korozi praskáním pod napětím. Veškeré tyto mechanismy jsou spojeny s lokální 

poruchou pasivační vrstvy. Podmínkou regenerace pasivační vrstvy je dostatečné zásobení 

povrchu oceli kyslíkem, ale také vyšší obsahy chromu, niklu, molybdenu a dusíku [4]. 

Mezi základní mechanizmy koroze patří: 

• Chemická koroze - probíhá vţdy na rozhraní fází (heterogenní reakce). 

Při tomto procesu dochází ke změnám v rozmístění elektronové hustoty v molekule. 

Zjednodušeně řečeno, dochází k zániku a vzniku chemických vazeb.  

• Elektrochemická koroze - probíhá za přítomnosti elektrického proudu. Proud je 

buď do reakce přiváděn z vnějšího zdroje, nebo se při uvedené reakci vyrábí. Jedná se 

o oxidačně redukční reakci, která má dvě dílčí reakce – katodovou a anodovou. Jsou to 

spřaţené reakce (jsou na sebe vázány). Při anodové reakci probíhá oxidace kovu a uvolňování 

elektronů. Tím dochází ke koroznímu poškození kovové součásti. Katodová reakce je redukce 

produktů oxidace, zde je zapotřebí, aby k reakci byly na anodě uvolněné elektrony. 

• Mezikrystalová koroze - je nejvýznamnější příklad vlivu strukturních změn u 

kovu na jeho odolnost proti korozi. Příčinou této koroze je strukturní a chemická nehomogenita 

kovu na hranicích zrn. Kovový materiál korodující mezikrystalově ztrácí mechanickou pevnost, 

aniţ by došlo k pozorovatelné vzhledové změně. Je to dáno tím, ţe za určitých podmínek 

přednostně koroduje materiál v úzkém pásmu na hranici zrn, která pak ztrácejí vzájemnou 

soudrţnost. Při nerovnoměrném korozním napadení, které se projevuje hlavně u 

korozivzdorných ocelí po tepelném zpracování, u kterého na hranicích zrn vznikají oblasti 

ochuzené o chrom, vznikají další fáze s odlišnými elektrochemickými vlastnostmi [5, 6].  

Korozní odolnost je dána jednak typem struktury ocelí a jednak obsahem legujících 

prvků, jak bude dále uvedeno. 
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1.2 Vliv struktury na korozní vlastnosti oceli  

Podle základního mikrostrukturního hlediska lze korozivzdorné oceli rozdělit na: 

• feritické, 

• martenzitické, 

• austenitické, 

• duplexní (feriticko-austenitické). 

1.2.1 Feritické  

U feritických ocelí se obsah chromu pohybuje v rozmezí 10 aţ 29 %, a dále obsahují 

molybden do 4 % a nikl do 2 % [7]. Častým příkladem jsou i zcela bezniklové feritické oceli. 

Feritické oceli mají omezený obsah uhlíku do 0,08 %. Chrom nebývá vázán na uhlík ve formě 

karbidů. Významnou sloţkou je zde α - ferit. Při ohřevu nedochází k přeměně ferit – austenit, 

tím pádem při ochlazování nevzniká martenzit. Proto jsou tyto oceli nekalitelné a magnetické. 

Jejich předností je výborná odolnost proti mezikrystalové korozi při mechanickém 

namáhání. Tyto oceli mají i dobrou ţárovou odolnost. Naopak nedostatkem je nízká 

houţevnatost a citlivost na vruby. Tyto korozivzdorné oceli jsou náchylné ke křehnutí při 

delším zahřívání na teploty 600 aţ 800 °C, kdy dochází k růstu zrna, např. při svařování 

v okolí svaru [ 2, 8]. Mikrostruktura korozivzdorné feritické oceli je na obr. 1. 

  

Obr. 1:  Ukázka mikrostruktury feritické oceli [9] 

1.2.2 Martenzitické  

Obsahují z korozivzdorných ocelí nejvyšší obsah uhlíku, který se pohybuje v rozmezí 

0,08 aţ 1 % i výše. Obsah chromu se pohybuje v rozmezí 10,5 aţ 18 %. Vedle chromu se 
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martenzitické korozivzdorné oceli legují téţ niklem a molybdenem. Mikrostruktura 

martenzitické oceli je zachycena na obr. 2.  

 

Obr. 2:  Ukázka mikrostruktury martenzitické oceli [10] 

U čistě chromových typů s obsahem uhlíku do 0,25 % slouţí jako konstrukční ocel. 

Se stoupajícím obsahem uhlíku se pro zachování dostatečné korozní odolnosti zvyšuje i obsah 

Cr. Přísada Ni aţ do obsahu 6 % dovoluje zvýšit obsah Cr v rozmezí 16 aţ 18 %. Lze tak 

dosáhnout výborných mechanických vlastností a příznivé korozní odolnosti. Jsou 

feromagnetické a kalitelné. Velmi pomalým ochlazováním z austenitizační teploty vznik 

martenzitu potlačí ferit a vyloučí se karbidy chromu [8, 11]. 

1.2.3 Austenitické oceli  

Austenitická struktura ocelí vzniká při dostatečném obsahu austenitotvorných prvků 

jako jsou například Ni, N, Mn. Základním typem jsou chromniklové oceli, kde je 18 % 

chromu a 9 % niklu.  

Austenitické Cr – Ni a Cr – Ni – Mo oceli jsou nejpouţívanějšími typy nerezavějících 

ocelí. Tyto austenitické oceli krystalizují v kubické plošně středěné mříţce. U těchto ocelí je 

odolnost proti korozi vyšší neţ u martenzitických a feritických ocelí (kde jsou tyto oceli 

stabilizovány přísadami Ti, Nb, Ta), neboť je u nich obsah uhlíku pod 0,03 %. Další 

navyšování korozivzdornosti se zajišťuje dolegováním 2 aţ 4,5 % molybdenu. Dolegování 

austenitických ocelí je však omezeno, neboť feritotvorné prvky Cr, Mo, Ti, Nb, Ta a další 

sniţují stabilitu austenitu. Z něho mohou precipitovat intermediární fáze σ, χ a η, které 

způsobují především křehkost, ale i pokles korozivzdornosti. Mikrostruktura austenitické 

oceli je na obr. 3. 
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Obr. 3:  Ukázka mikrostruktury austenitické oceli [5] 

Austenitická manganová ocel (tzv. „Hadfieldova“) je pouţívána pro své specifické 

vlastnosti. Při působení dostatečně velkých rázů nebo tlaků dochází k jejímu mechanickému 

zpevnění. Výhodou je pak povrch odolný proti abrazi při zachování houţevnatého jádra. 

Mezi hlavní problémy při tepelném zpracování austenitických ocelí patří precipitace 

karbidu chromu a tím náchylnost k mezikrystalové korozi, zkřehnutí vlivem fáze σ 

a náchylnost austenitu k tvorbě trhlin za tepla.  

Pro sníţení náchylnosti k tvorbě trhlin za tepla je rozhodující malý obsah delta feritu 

ve struktuře austenitu. V delta feritu se rozpouští fosfor, který by jinak vytvořil s Fe nebo Ni 

nízkotavitelné eutektikum. 

Austenitické korozivzdorné oceli nepodléhají fázovým přeměnám a jsou 

nemagnetické. Tyto oceli mají nízké pevnostní hodnoty a nízký poměr smluvní meze kluzu 

k mezi pevnosti. Vyznačují se dobrou tvařitelností za tepla a za studena a dobrou svařitelností. 

Zvýšení pevnostních hodnot se provádí především legováním dusíkem (cca 0,3 %). Také 

zvýšení obsahu manganu zvyšuje pevnostní hodnoty, ale za cenu částečného sníţení odolnosti 

proti celkové korozi. Další moţností je zvýšení pevnostních hodnot deformačním zpevněním 

za studena, při kterém se austenit částečně transformuje na deformační martenzit, přičemţ 

korozní odolnost není výrazně ovlivňována. Vzhledem k tomu, ţe se austenitické 

korozivzdorné oceli zpevňují při tváření za studena, mají sníţenou obrobitelnost. Zlepšení 

obrobitelnosti se dosáhne legováním S, Se a Pb, ale za cenu sníţení korozní odolnosti. 

Austenitických korozivzdorných ocelí existuje mnoho druhů a modifikací. 

Martenzitické oceli mají vysokou pevnost a dosti malou taţnost (nebo tvařitelnost), 

kdeţto austenitické oceli mají niţší pevnost a vysokou taţnost. Postavení mezi nimi zaujímají 

feriticko-austenitické (neboli duplexní) oceli, o kterých bude pojednáno dále [8, 10]. 
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1.2.4 Duplexní oceli  

Obsah feritu se v těchto ocelích pohybuje při normální teplotě přibliţně mezi  

30 aţ 50 %. Toho se dosahuje nastavením vhodného podílu austenitotvorných 

a feritotvorných prvků, především Cr a Ni, ale také tepelným zpracováním. Nazývají se 

dvoufázové nebo téţ duplexní [10]. Struktura těchto ocelí je tvořena feritem a austenitem, 

která v sobě kombinuje výbornou korozní odolnost s dobrou pevností. Ukázka mikrostruktury 

duplexní oceli je zachycena na obr. 4. Duplexní oceli jsou svařitelné, ale pouze za určitých 

poměrů austenitu a feritu. Jsou taktéţ feromagnetické. Jejich tepelná roztaţnost se pohybuje 

opět mezi feritickými a austenitickými ocelemi. Jsou tvařitelné, ale za předpokladu většího 

podílu austenitické struktury. 

 

Obr. 4:  Ukázka mikrostruktury duplexní oceli [12 ] 

Mez kluzu je u feritických ocelí obecně vyšší neţ u austenitických, kdeţto 

u duplexních je mez kluzu značně vyšší neţ u feritických i austenitických ocelí. Taţností se 

feritické a duplexní oceli příliš neliší. S výjimkou martenzitických korozivzdorných ocelí platí 

typické závislosti uvedené v obr. 5 pro stav po ţíhání, ve kterém se korozivzdorné oceli 

obvykle dodávají.  

 

Obr. 5:  Grafické znázornění křivky napětí-deformace pro různé 

 typy korozivzdorných ocelí [13] 
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V poslední době byly vyvinuty tak zvané „superduplexní oceli“ s dále zlepšenou 

odolností proti korozi. Tyto oceli obsahují asi 25 % Cr, 7 % Ni, 3,5 % Mo, N a ještě i některé 

další přísady. Výše uvedené struktury jsou přehledně začleněny do tab. 1“. 

Tab. 1:  Znázornění sloţení, vlastnosti a oblast pouţití výše zmíněných struktur oceli. 

Struktura 

Složení [%] 

Korozní odolnost versus mechanické vlastnosti 

Cr Ni Mo C 

Ferit 10–29 Do 2 --- do 0,08 

Výborná odolnost vůči mezirkystalové korozi, ale nízká 

houţevnatost a sklon ke křehnutí za tepla, špatná tvařitelnost 

a svařitelnost. 

Martenzit 10,5-18 do 6 --- 0,08–1,0 
Výborné mechanické vlastnosti a při zvýšení % Ni je moţné 

i zvýšení % Cr a dosaţení příznivé korózní odolnosti. 

Austenit 16–26 8–18 2 - 4,5 do 0,03 

Kombinace dobrých mechanických vlastností (tvařitelnosti 

a svařitelnosti) s dobrou korózní odolností. Ale větší sklon 

k mezikrystalové korozi. 

Duplexní  17–30 3-13 0,1-4 0,1-0,3 
Lepší tvařitelnost neţ feritické, a zároveň vyšší odolnost proti 

koróznímu praskání neţ austenitické. 

1.3 Vliv legujících prvků na korozní vlastnosti CrNi ocelí  

Podle chemického sloţení a převládajícího legujícího prvku dělíme korozivzdorné 

oceli na: 

• oceli chromové, 

• oceli chromniklové, 

• oceli chromniklomolybdenové,  

• oceli chrommanganové. 

V následující části bakalářské práce bude věnována pozornost vlivu vzájemného 

působení hlavních legujících prvků, především chromu a niklu, ale i dalších prospěšných 

doprovodných prvků, na korozivzdorné vlastnosti chromniklových ocelí.  

1.3.1 Význam chromu  

Chrom je nejtvrdším elementárním kovem a vyznačuje se mimořádně nízkou 

reaktivitou a vysokou chemickou odolností. Od obsahu přibliţně 10,5 % Cr rozpuštěného 

v tuhém roztoku Fe-Cr je nositelem pasivační vlastnosti povrchu oceli a ocel se stává 

korozivzdornou. Chrom také zlepšuje její ţáruvzdornost a ţárupevnost [14].  
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U všech typů nerezavějících chromových i austenitických chromniklových ocelí se 

mohou vylučovat po hranicích zrn karbidy chromu, které ochuzují bezprostřední okolí 

o chrom a sniţují pasivační vlastnosti oceli. Principem ochuzování je sniţování obsahu 

chromu v okolí vylučujících se karbidů chromu, tzn. ochuzením hranic zrn o chrom. Difúze 

uhlíku k hranicím zrn probíhá mnohem rychleji neţ difúze chromu a není vázaná na zpětnou 

difúzi ţeleza. Příčinou ochuzování je vznik mezikrystalové koroze. 

U chromniklových ocelí, kde se obsah uhlíku pohybuje v rozmezí 0,06 aţ 0,08 %, 

je náchylnost k mezikrystalové korozi po ohřevu v kritickém rozmezí teplot, proto se řadí 

do skupiny nestabilizovaných ocelí [3]. Karbid chromu se vylučuje v pásmu teplot  

425 aţ 815 °C. Na hranicích zrn začnou precipitovat karbidy typu Cr23C6 a oblasti hranice zrn 

ztrácí pasivační odolnost proti korozi. Začátek rozpadu vyvolaný mezikrystalovou korozí je 

s klesajícím obsahem uhlíku posouván k delším prodlevám při kritických teplotách, avšak 

intenzita mezikrystalové koroze se nemění [15]. Úplné odstranění mezikrystalové koroze lze 

zabezpečit pouze tehdy, je-li obsah uhlík pod mezí jeho rozpustnosti v tuhém roztoku při 

kritických teplotách. Ten se nachází pod hranicí 0,02 %. 

Vylučování karbidů chromu lze zabránit jednak legováním prvky s vyšší afinitou 

k uhlíku neţ má chrom, např. titanem, niobem nebo tantalem, kdy přednostně vznikají karbidy 

těchto kovů (TiC, NbC nebo TaC). Pak hovoříme o tzv. stabilizaci oceli. Další moţností je 

výrazné sníţení obsahu uhlíku v oceli pod 0,03 %, kdy je podíl vznikajících karbidů chromu 

zanedbatelný [3]. Jedná se poté o nízkouhlíkové korozivzdorné oceli. Závislost náchylnosti 

mezikrystalové koroze na čase ukazují Rollandsonovy křivky v obr. 6 [5]. 

 

 
Obr. 6:  Rollandsonovy křivky zanesené do grafu závislosti  

mezikrystalové koroze na čase [5] 

Při místním přelegování chromem (obsah chromu nad 25 %) vzniká v intervalu teplot 

500 aţ 800 °C tzv. fáze σ, coţ je tvrdá a křehká intermetalická sloučenina. Na vznik této fáze 
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jsou náchylné oceli se zvýšeným obsahem Cr. Důvodem vzniku fáze σ můţe být i příliš 

vysoký obsah delta feritu v austenitické struktuře. U ocelí stabilizovaných Ti nebo Nb je proto 

vhodné provést následné rozpouštěcí či stabilizační ţíhání.[5]  

1.3.2 Význam niklu  

Společně s chromem a manganem patří nikl mezi základní prvky, které slouţí pro 

legování ocelí. V chromniklových korozivzdorných ocelích zlepšuje pasivační účinky a podílí 

se na stabilizaci austenitické struktury tím, ţe sniţuje teplotu přeměny fáze γ na α. 

Korozivzdorné oceli s obsahem niklu 8 aţ 9 % mají plně austenitickou strukturu a jsou 

vhodné ke svařování a práci charakteristické pro feritické oceli. Dalším zvyšováním obsahu 

niklu se zlepšuje jak korozní odolnost (zvláště v kyselém prostředí), tak i tvařitelnost [10, 16]. 

1.3.3 Uhlík  

Uhlík zvětšuje mez pevnosti, zvláště v kalitelném martenzitu u nerezových ocelí, ale 

můţe nepříznivě působit na odolnost proti korozi tvořením karbidů chromu. 

U chromniklových ocelí je zapotřebí, aby byl obsah uhlíku nízký, proto se k jeho odstranění 

z korozivzdorné oceli pouţívá systém VOD [8]. 

1.3.4 Molybden  

Molybden je stříbrolesklý kov, který má vysoký bod tání. Jedná se o prvek, který je 

velmi odolný vůči působení kyselin, coţ zajišťuje jeho dobrou schopnost pasivace. S kyslíkem 

se slučuje aţ za červeného ţáru. Molybden má své vyuţití u nástrojových a rychlořezných 

materiálů, a především u korozivzdorných materiálů. Uţ malé mnoţství molybdenu ve slitině 

zvyšuje její tvrdost, korozní a mechanickou odolnost. U korozivzdorných ocelí zvyšuje odolnost 

především proti bodové a štěrbinové korozi. Společně s wolframem stabilizují feritickou 

strukturu, proto musí být u austenitických ocelí vyváţený poměr těchto legujících prvků. 

V martenzitických ocelích zlepšuje pevnost za tepla [8, 17]. 

1.3.5 Měď 

Měď zvyšuje obecně korozivzdornost především v kyselinách a redukuje stupeň 

kalení. To znamená, ţe je uţívána především v ocelích pro práci za studena. Je stabilizátorem 

austenitu [8]. 
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1.3.6 Křemík  

Křemík zlepšuje odolnost proti korozi a je rovněţ uţíván ve speciálních nerezavějících 

ocelích vystavených vysoké koncentraci sírových a dusíkových kyselin. Křemík je 

stabilizátorem feritické struktury. Jedná se o paměťový materiál, proto se pouţívá u pérové 

oceli. Sloučením s uhlíkem vytváří SiC a působí tak jako prvek způsobující velkou tvrdost 

materiálu [8]. 

1.3.7 Titan  

Titan či niob lze pouţít pro stabilizaci korozivzdorné oceli a omezit tak vznik 

mezikrystalové koroze. Titan, niob nebo zirkonium mají větší afinitu k uhlíku neţ chrom, 

proto lze zabránit vylučování karbidu chromu. Tyto elementy jsou stabilizátory feritické 

struktury [17]. 

1.3.8 Mangan  

Mangan má v ocelářském průmyslu velký význam, především jako desulfurizační 

a dezoxidační přísada, ale také jako legující prvek. Mangan se přidává do oceli převáţně z důvodu 

odstranění síry a kyslíku z oceli. Tyto prvky na sebe naváţe a přejde s nimi do strusky. Určité 

procento manganu ovšem zůstane v oceli, a pro určité typy oceli se navíc ještě přidává pro 

zlepšení mechanických vlastností. Nejběţnějšími slitinami manganu bývají [17]: 

• feromangan – obsah manganu se pohybuje mezi 70 aţ 90 % a zbytek je Fe, 

• silikomangan – obsah manganu se pohybuje mezi 65 aţ 70 % a zbytek je Si,  

• zrcadlovina – obsah manganu se pohybuje mezi 5 aţ 20 %.  

Mangan působí v korozivzdorných ocelích jako austenitotvorný prvek, který rovněţ 

zvyšuje rozpouštění dusíku v oceli a můţe být nahrazen za nikl v jakostech ocelí bohatých na 

obsah dusíku [8]. 

1.3.9 Význam využití dusíku při legování CrNi ocelí  

Dusík se dostává do oceli se vsázkou a také stykem roztaveného kovu se vzduchem. 

Je přítomen téměř ve všech vyráběných ocelích a převáţná část těchto ocelí jej má jako 

škodlivinu. Jeden z neţádoucích projevů přítomnosti dusíku v oceli je stárnutí oceli.  

Stárnutí oceli se projevuje u ocelí tam, kde je obsah uhlíku menší neţ 0,3 %. Nad touto 

hranicí obsahu uhlíku je účinek stárnutí zanedbatelný. Tento proces způsobuje za normální 



12 

Kokotek, D. Legování CrNi ocelí plynným dusíkem.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2011. 

teploty dusík, ale při teplotách 100°C a výše způsobuje stárnutí i uhlík. Na stárnutí se ovšem 

podílejí pouze ty atomy uhlíku a dusíku, které jsou atomárně rozpuštěny ve feritu. Atomy 

dusíku a uhlíku, které jsou chemicky vázány (nitridy a karbidy), nemají na stárnutí ţádný  

vliv [18]. Negativní působení dusíku v oceli lze eliminovat přísadou silných nitridotvorných 

prvků jako jsou například titan, bór či vanad. U feritických korozivzdorných ocelí způsobuje 

dusík za zvýšených teplot růst zrn, zkřehnutí a ocel praská. 

Pro některé typy korozivzdorných ocelí jej však můţeme pouţít jako vítaný legující 

prvek. Rozsáhlý výzkum vlivu dusíku na strukturu CrNi antikorozních ocelí a jejich vlastnosti 

začal během II. světové války v Německu, a poté i v dalších zemích, které byly zaměřeny 

především na nahrazení drahých legur, hlavně Ni. Na základě těchto rozsáhlých studií bylo 

zjištěno, ţe dusík  

• stabilizuje a rozšiřuje austenitickou strukturu, 

• zvyšuje pevnost bez sníţení plasticity a houţevnatosti, 

• zlepšuje prevenci vzniku okrajových precipitátů, 

• zjemňuje zrno, 

• zvyšuje odolnost proti bodové, štěrbinové, mezikrystalové a dalším 

korozím [19]. 

Dusík je stejně jako nikl austenitotvorný, a proto vyuţíváme této schopnosti dusíku 

k nahrazování niklu, čímţ se stává výroba korozivzdorných ocelí ekonomičtější. 

Korozivzdorné oceli, u kterých je záměrně zvyšován obsah dusíku, jsou v odborné literatuře 

označovány jako HNS oceli neboli High Nitrogen Steels či superdusíkové oceli. Základem 

rozvoje HNS ocelí je legování plynným dusíkem. Vývoj tzv. superdusíkových austenitických 

ocelí je motivován poţadavky na špičkové materiály pro nejnáročnější účely pouţití. Uţitné 

vlastnosti těchto ocelí by měly být srovnatelné s niklovými slitinami, které se doposud 

pouţívaly, jako např. Inconel 617, Incoloy 802, Nimo-nic 86 apod. V cenovém porovnání 

s těmito slitinami však superdusíkové oceli budou podstatně levnější. Koncepce vývoje 

superdusíkových ocelí vychází z nízkouhlíkové nestabilizované austenitické oceli typu 

19 % Cr – 13 % Ni – 4 % Mo legované dusíkem do 1 %, tj. nejméně s dvojnásobným 

překročením mezní rozpustnosti dusíku v tekuté oceli. Pro zvýšení rozpustnosti dusíku je tato 

ocel dále legována manganem (2 aţ 8 %) a niobem (do 0,2 %). Dusík zvyšuje u oceli její 

pevnostní charakteristiky jako je např. mez kluzu, ale na druhou stranu sniţuje plastické 

vlastnosti [20]. Navíc sniţování obsahu niklu v těchto ocelích je velice vítáno, protoţe jak 

v potravinářském průmyslu, tak především na místech, kde dochází k přímému styku těchto 
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nerezavějících ocelí s lidskou pokoţkou, můţe nikl vyvolávat i alergické reakce. Z toho 

vyplývá, ţe nahrazování dusíkem je téměř ve všech směrech ţádoucí. 

V CrNi ocelích 18-10 s austenitickou strukturou je dusík legován především z důvodu 

stabilizace austenitické struktury a zvýšení meze pevnosti. Maximálního účinku můţe být 

dosaţeno v ocelích s obsahem uhlíku okolo 0,02 %-0,03 %, kdy je dusík přidáván v mnoţství 

0,2-0,25 %. Další zvyšování jeho obsahu můţe vést k tvorbě precipitátů nitridu chromu, který 

má negativní vliv na mezikrystalovou korozi, jakoţ i plasticitu a taţnost. 

V ocelích obsahujících dusík se tvoří zcela málo nebo vůbec δ-ferit, coţ je důvodem, 

proč tyto oceli mají lepší tvárnost během tváření za tepla. Jak jiţ bylo výše zmíněno, dusík má 

významný vliv na korozní vlastnosti austenitických ocelí v koncentraci okolo 0,2-0,25 %. 

V ocelích stabilizovaných titanem nebo niobem je obsah dusíku redukován, jak je to jen 

moţné, aby se předešlo situaci, kdy by stabilizující elementy (Ti nebo Nb) mohly začít tvořit 

nitridy. Nepříznivý vliv dusíku se projevuje převáţně u feritických nebo martenzitických 

korozivzdorných ocelí, proto musí být obsah dusíku redukován na minimální moţnou úroveň. 

Vliv dusíku na chování CrNi ocelí s austenitickou strukturou a chromových ocelí s feritickou 

strukturou včetně křivky vlivu dusíku na korozivzdorné vlastnosti je ukázán na obr. 7 [19]. 

 

Obr. 7:  Vliv dusíku na pevnost (σ02), plasticitu (δ, rq) a odolnost proti korozi (τ) u 

chromu a chromniklové nerezavějící oceli. (Pro τ: « + » zvýšení odolnosti, « – » sníţení 

odolnosti) [19]. 

Řada studií se zabývá vlivem dusíku na inklinaci korozivzdorných ocelí k různým 

typům koroze. Podle práce [21] dusík slouţí ke zlepšení odolnosti proti bodové korozi 

u chromniklových a chromniklomolybdenových ocelí. Působení dusíku není dáno jen 

zpomalováním vzniku bodové koroze, ale i redukcí rychlosti postupující koroze. K odhadu 

korozní odolnosti Cr-Ni-Mo ocelí proti bodové korozi lze pouţít rovnici (1): 

Wt = %Cr + 3,3 (%Mo) + 30 (%N) (1) 

kde  Wt  je  veličina korozní odolnosti (%). 



14 

Kokotek, D. Legování CrNi ocelí plynným dusíkem.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2011. 

Z této rovnice je zřejmé, ţe chrom a molybden nepochybně ovlivňují odolnost proti 

bodové korozi. Je uvaţováno, ţe čím větší bude Wt, tím více bude odolnější proti bodové 

korozi, a pokud je Wt více neţ 30 %, ocel je vysoce rezistentní dokonce ve vysoce 

agresivních prostředích, které obsahují chloridy.  

Ve studiích [22, 23] nebyl zjištěn ţádný nepříznivý vliv dusíku na odolnost proti 

koróznímu praskání u ocelí Fe-Cr-Ni-Mo s 0,03 % C, 17 % Cr, 14 % Ni, 2,7 % Mo 

a 0,20% N. Dusík má v austenitických korozivzdorných ocelích, pokud jeho obsah leţí 

v rozsahu rozpustnosti dusíku za normálního tlaku, zřejmě prospěšný vliv proti koroznímu 

praskání díky pomalé precipitaci fáze včetně karbidu Cr23C6, jak lze vidět z obr. 8 [19].  

 

Obr. 8:  Vliv dusíku na formaci a precipitaci karbudů (Me23C), chí-fáze (a), Lavesovy 

fáze (b) v oceli X5CrNiMo 17135 [19]. 

Díky tohoto vlivu dusíku je moţné vyrábět vysoce chromové oceli a molybdenové 

austenitické oceli bez tvorby okrajových precipitátů na hranicích zrn, jak lze vidět z obr. 9. 

a)  b)  

Obr. 9:  Vliv dusíku na strukturu stability v tepelné oblasti svarů z oceli typu  

25Cr, 25 Ni a 2,3 Mo; tloušťka 5mm; a) stabilizovaná Ti s 0,05% C;  

b) dusíkem legovaná ocel s 0,03 % C a 0,12 % N [19] 
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Níže jsou shrnuty základní výhody legování ocelí dusíkem: 

• Lepší základní charakteristiky (mez pevnosti atd.) pro velký počet jakostí 

legovaných ocelí důleţitých pro strategický technický směr rozvoje nových materiálů. 

Typickým příkladem jsou právě austenitické korozivzdorné oceli. Jak lze vidět na obr. 10, 

legování dusíkem vede k velmi významnému zlepšení základních charakteristik ocelí, neboť 

zvyšováním koncentrace dusíku se významně zlepšuje mez pevnosti [19].  

a)

 

b) 

 

Obr. 10:  a) Ukázka dosaţených vysokých hodnot meze pevnosti a taţnosti 

austenitických nerezavějících ocelí v závislosti na obsahu dusíku rozpuštěného 

v tuhé fázi oceli a způsobu zpracování ocelí buď kalením (kdy je získána 

jemnozrnná struktura) nebo zpracováním za studena. 

b) Princip závislosti uţitných vlastností ocelí na obsahu dusíku.  

Typy ocelí: 1 – austenitické, 2 – další, 3- feriticko-perlitické oceli [19]. 

• V Německu, Rusku a Bulharsku byly prakticky paralelně získány parametry 

Rp0,2=3000 MPa po plastické deformaci za studena, ve Švýcarsku bylo dokonce dosaţeno 

hodnoty aţ 3600 MPa - viz obr. 11.  
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Obr. 11:  Vývoj meze pevnosti u austenitických korozivzdorných ocelí překračující  

2000  MPa v ţíhaném stavu, a 3600 MPa ve stavu tvářeném za studena [19] 

• Dusík je nejlevnější legující prvek. 1 kg dusíku nahradí 6 aţ 20 kg niklu. Cena 

dusíku je okolo 0,3 $/kg, kdeţto niklu cca 26 $/kg. Ceny dalších legur se pohybují od 6 do 

80 $/kg, s obecnou tendencí neustálého zvyšování [24]. 

• Významný je i ekologický aspekt procesu výroby dusíkových ocelí. Nikl je 

stále klasifikován jako prvek alergenní v kontaktu s lidskou kůţí a potem – coţ deklarují 

Předpisy Evropské Unie N 09/394/EEC a 90/322/EEC. 

• Dusík je jedním z legujících prvků, který splňuje všechny poţadavky pro trvale 

udrţitelný rozvoj. Jeho získávání není podmíněno dolováním rud, zušlechťováním ani 

metalurgickými technologiemi. Vzduch obsahuje 70% dusíku, proto se jedná o prakticky 

nevyčerpatelný zdroj. Ztráty během jeho výroby a recyklování neznečišťují přírodu, neboť jde 

o inertní plyn 

• Dusík umoţňuje vývoj výroby nových jakostí ocelí a jejich aplikaci 

v nukleárním, energetickém či automobilovém průmyslu, medicíně, při výrobě speciálních 

nástrojů atd. [19]. 
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2 TEORIE A TECHNOLOGIE ZPŮSOBU VÝROBY CrNi 

OCELÍ 

V oblasti pouţití korozivzdorných ocelí se neustále zvyšují poţadavky na jejich 

vlastnosti. Mezi nejdůleţitější oblasti zvyšování jakosti CrNi ocelí můţeme uvést tyto dva 

hlavní směry: 

• vývoj korozivzdorných ocelí na základě chemického sloţení, 

• zavedení progresivních technologií výroby korozivzdorných ocelí a jejich 

zpracování.  

Výroba chromniklových ocelí prošla významným rozvojem jak v oblasti pouţitých 

legujících prvků, tak v oblasti rozvoje nových technologií výroby. Jednou z moţností je 

i legování chromniklových ocelí plynným dusíkem za zvýšeného tlaku. 

V následující části bakalářské práce bude pozornost věnována základních 

technologickým postupům výroby chromniklových ocelí a technologiím při výrobě CrNi ocelí 

legovaných plynným dusíkem. 

2.1 Základní technologické postupy  

Korozivzdorné oceli a slitiny jsou vyráběny převáţně v EOP (Elektrická oblouková 

pec). Při výrobě korozivzdorných ocelí se vyuţívá vsázky, která je buď legovaná chromem, 

nebo je bez něj. Tento proces pouţití nerezového šrotu a odpadu ze sléváren lze nazvat 

„oxidační přetavbou“. Pro získání poţadovaných nízkých hodnot uhlíku na konci tavby je 

zapotřebí zajistit vysokou teplotu, protoţe při teplotě 1600 °C dochází k přednostní oxidaci 

chromu před uhlíkem, proto se zvýší teplota na 1900 °C, tak se dosáhne opačného efektu, kdy 

přednost při oxidaci získává uhlík[25]. 

Toto bylo nevýhodné z důvodu nutnosti dosáhnout vysokých teplot a tím následného 

velkého opotřebení vyzdívky, taktéţ značným přechodem chromu do strusky během oxidace, 

jenţ vyţaduje sloţitou redukci i následné chlazení lázně. Proto bylo nutné zavést jiné postupy 

výroby korozivzdorných ocelí a vyhnout se tak těmto problémům [26]. 

Jedním z těchto postupů je kombinace EOP s mimopecním zpracováním, a to oxidačním 

vakuovým oduhličením (VOD). Zde se zavádí princip dmýchání kyslíku do vakuové licí pánve. 

Vakuum způsobuje posun rovnováţných poměrů systému Cr-C-O, kde přednost v oxidaci má 

uhlík před chromem i při niţších teplotách. Při tomto procesu je moţné roztavit vsázku 
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z vratného odpadu korozivzdorných ocelí a ferochromu s vysokým obsahem uhlíku jiţ 

s odpovídajícím konečným obsahem. V EOP se provádí pouze předběţné dmýchání kyslíku na 

sníţení obsahu uhlíku na 0,8 – 0,5 %, to však nemá významný vliv na oxidaci chromu [27]. 

Ve vakuové peci se vytvoří podtlak a tryskou ve víku proudí kyslík, kdeţto spodní 

porézní tvárnicí proudí argon. Tak dojde k promíchání a postupnému oduhličení. Na závěr se 

provede desoxidace. Elektrická oblouková pec slouţí pouze jako tavící zařízení, samotná 

rafinace probíhá jiţ v pánvi. Přináší to úsporu nejen v pouţití vsázky tvořené z vratného 

odpadu, ale také se zde uspoří velké mnoţství kyslíku a redukčních činidel.  

Tímto způsobem výroby ve VOD je moţno sníţit obsah uhlíku na méně neţ 

0,015 % C, sníţení obsahu síry a různých stopových prvků, a tak zvýšení čistoty oceli. 

Schéma principu zpracování v VOP je na obr. 12 [26]  

Dalším moţným moderním způsobem na přípravu taveniny je pouţití AOD. Jedná se 

téměř o stejný princip jako je systém VOD. Natavení výchozí lázně proběhne v EOP a 

následně se odlije do konvertoru, kde dojde k oduhličení směsí kyslíku s argonem, a to na 

začátku v poměru O2:Ar = 3:1 a ke konci oduhličování se obrátí poměr na 1:3, popřípadě se 

dmýchá jiţ samotný argon. Takto se značně sníţí náklady na výrobu, protoţe podstatné 

mnoţství argonu v lázni je aţ na konci tavby, nikoliv na začátku, protoţe v průběhu tavby 

dojde stejně k jeho znovu odstranění. Tento postup výroby je podrobně znázorněn na obr. 12 

[26].  

 

Obr. 12:  Podrobný popis principu VOD a AOD  
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Největšími výrobci nerezavějících vysokolegovaných Cr – Ni ocelí v České republice 

jsou Evraz Vítkovice Steel, Slévárny Třinec, Škoda Steel a ŢĎAS. Všichni tito výrobci 

pouţívají pro výrobu nerezavějících ocelí oduhličovací proces zvaný VOD. Nadále se však 

pro základní výrobu tekutého kovu pouţívají elektrické obloukové a indukční pece [25].  

Vyráběné oceli jsou v těchto hutních závodech převáţně typu 18 % Cr a 8-9 % Ni 

legované molybdenem. Ternární diagram, kterým se řídí zastoupení jednotlivých základních 

prvků chromniklových ocelí, je uveden na obr. 13 a), b). 

 
a)                                                                                        b) 

Obr. 13  a), b):  Termální rovnovážný diagram Cr-Ni-Fe [25] 

Nízký obsah uhlíku je rovněţ zajišťován řízeným procesem oduhličení. Jak jiţ bylo 

napsáno v kapitole 1, větší obsah uhlíku v korozivzdorných ocelích by mohl vést přednostně 

ke vzniku karbidů chromu a tedy k ochuzování tuhého roztoku o prvek, který je nositelem 

pasivační vlastnosti oceli. Hluboké oduhličení je moţno zajistit dmýcháním argonu a kyslíku. 

Se zvyšujícím se mnoţstvím dmýchaného inertního plynu za jednotku času se rychleji 

sniţuje obsah uhlíku, a proto při stejné době dmýchání s větší intenzitou jsou výsledné obsahy 

uhlíku u taveb niţší [25]. 

Zbytkový uhlík můţe být rovněţ u austenitické oceli stabilizován Ti, nebo dnes častěji 

uţívaným Nb. U chromniklových ocelí, kde je obsah Ni nad 3,5 %, je moţno dosáhnout 

vysoké houţevnatosti při obsahu uhlíku do 0,06 %. Vyšší mechanické vlastnosti mají oceli, 

které obsahují 17 % Cr a Ni ± 5 %, avšak je zde kladen větší důraz na nízký obsah uhlíku. 

U převáţné většiny chromniklových ocelí na odlitky je snaha o sniţování obsahu uhlíku, který 

je austenitotvorný, a nahrazovat jej dusíkem.  
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Klasická výroba chromniklových ocelí legovaných feroslitinou niklu je dnes záměrně 

z důvodu ekonomických, ekologických i zdravotních stále více nahrazována legováním 

pomocí plynného dusíku. V následující části bakalářské práce bude jiţ pozornost zaměřena 

především na shrnutí základních výhod pouţití plynného dusíku, principu a termodynamice 

jeho rozpustnosti a samotné technologii výroby při pouţití dmýchání plynného dusíku.  

2.2 Měření obsahu dusíku  

Způsob zjišťování mnoţství obsahu dusíku v tavenině se provádí pomocí několika 

systému. Mezi nejpouţívanější se řadí LECO a NITRIS. 

2.2.1 LECO 

Měření obsahu dusíku v tavenině pomocí systému LECO se provádí tak, ţe se odebere 

vzorek z pánve (kesonu), ten se v odporové peci roztaví v grafitovém kelímku (2600°C) 

v proudu nosného plynu helia. Uvolňují se dusík a vodík a dále dochází k reakci uhlíku 

z grafitového kelímku s kyslíkem a vzniku tak CO. Vzniklé plyny jsou heliem unášeny přes 

katalyzátor (CuO), kde CO oxiduje na CO2 a uvolněný vodík na H2O. Dusík prochází 

katalyzátorem beze změny. 

Tato směs plynů pokračuje do infračervené cely, která měří pokles intenzity IR záření 

způsobený absorbcí CO2, coţ je přímo úměrné obsahu stanovovaného dusíku. Dále pokračuje 

proud plynů přes katalyzátory LECOSORB (hydroxid sodný NaOH), zde se pohlcuje CO2, 

a dále přes ANHYDRON (chloristan hořečnatý Mg (ClO4)2), kde se pohlcuje vlhkost. Zbylý 

dusík je dále unášen heliem do teplotně vodivostní cely. Měření dusíku v tepelně vodivostní 

cele je zaloţen na principu srovnávání odporu v měřící komoře a referenční komoře. 

Referenční komorou proudí pouze helium a měřící komorou proudí vzniklý plyn helium 

s dusíkem. Dusík „odebírá“ teplo a tak dochází ke změně odporu. Mnoţství dusíku je přímo 

úměrné této změně odporu [27]. 

2.2.2 NITRIS  

Měření obsahu dusíku v tavenině pomocí systému NITRIS se provádí tak, ţe se 

z kesonu (pánve) odebere vzorek, na kterém se stanoví analýza pomocí detektoru tepelné 

vodivosti. Do roztaveného vzorku se vhání helium. Při průchodu taveninou tento nosný plyn 

„sbírá“ určité mnoţství dusíku obsaţené v tavenině. Na základě mnoţství absorbovaného 



21 

Kokotek, D. Legování CrNi ocelí plynným dusíkem.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2011. 

dusíku se vypočítá směs plynu určující dusíkovou rovnováhu podle Sievertsova zákona, který 

je uveden v rovnici (2). 

     2./ pNfKN   (2) 

kde N  je  obsah dusíku v ppm(%), 

pN2 - parciální tlak dusíku (Pa),  

K  - rovnováţná konstanta reakce (1), 

f - koeficient aktivity dusíku (1). 

Vybraná směs plynu je současně vháněna do detektoru tepelné vodivosti, ale i přes 

sondu do taveniny. Na konci tohoto kroku se obsah dusíku ve výsledném plynu, který prošel 

skrz taveninu, porovná s obsahem dusíku v referenčním plynu. Je-li rozdíl malý, je tím obsah 

dusíku určen. Pokud tomu tak není, je zapotřebí provést třetí krok. Na základě předchozího 

kroku se vypočítá nová směs plynu. Mezi novým referenčním plynem a výsledným plynem se 

provede nové srovnání. Je-li rozdíl malý, zobrazí se obsah dusíku. V opačném případě se 

měření zastaví. Celý tento systém je schematicky znázorněn na obr. 14.  

 

Obr. 14:  Systém NITRIS pro zjišťování obsahu dusíku v oceli [27]. 

Výhody měření: 

• rychlé stanovení obsahu dusíku (cca 2 minuty) →LECO asi 15 minut, 

• přímá metoda měření, 

• moţnost zvýšení sekvenčnosti. 
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Nevýhody měření: 

• pořizovací cena přístroje, 

• nákladová cena jednoho měření je orientačně 4x draţší neţ zkouška LECO. [27]. 

2.3 Podrobná analýza možnosti využití dusíku k legování.  

K efektnímu nalegování je třeba znát správné sloţení oceli a rovněţ tak podmínky 

rozpustnosti dusíku v oceli, které následně uvádím v další části práce a pak i následné 

moderní technologie pro výrobu chromniklových ocelí s legováním plynným dusíkem  

2.3.1 Podmínky rozpustnosti  

Dusík je jediným plynným legujícím prvkem. S tím je při výrobě HNS spojena řada 

teoretických i technologických problémů.  

Základní principy rozpouštění dusíku v tavenině oceli jsou předmětem zkoumání mnoha 

výzkumných týmů. Oproti klasickým legujícím prvkům výpočet očekávané koncentrace dusíku 

v oceli závisí na mnoha faktorech, jako je teplota taveniny oceli, parciální tlak dusíku v plynné 

fázi a koncentrace dalších prvků v tavenině. Kvalitativně bylo zjištěno, ţe rozpustnost dusíku 

vzrůstá se zvětšováním jeho parciálního tlaku, jak je vidět na obr. 15 a). 

  
a                                                                                b 

Obr. 15:  a) Rozpustnost dusíku v závislosti na parciálním tlaku. 

b) Způusoby výroby s rozlišnými obsahy dusíku. 

V obr. 15 a) je znázorněna závislost rozpustnosti dusíku v systému Fe-Cr na jeho 

parciálním tlaku, kde jednotlivé hodnoty u čárkovaných křivek představují systém. V případě 

křivky 2, kde je sloţení 41 % Cr, u křivky 3 obsahuje 35 % Cr, atd., získaných pomocí 
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metody levitačního tavení pod tlakem, kdeţto křivka S znázorňuje výpočet obsahu dusíku dle 

Sievertsova zákona.  

V obr. 15 b) je znázorněna oblast metalurgické výroby s rozdílnými koncentracemi 

dusíku:1 – vakuová metalurgie, 2 – tradiční metalurgie, 3 – PARP, BSB a ESR procesy,  

4 – BSB a přetavné procesy, S – výpočet dle Sievertsova zákona [19]. 

Odchylka od Sievertsova zákona dosahující aţ 110% při obsahu skutečných legur byla 

zjišťována metodou levitačního tavení pod tlakem. Bohuţel, základním výzkumem nebyla 

stanovena exaktní rovnice pro výpočet rozpustnosti dusíku v přechodu likvidus-solidus pod 

tlakem, kdy je sledována transformační změna [19]. 

Mnoho výzkumných aktivit zhodnotilo platnost Sieverstova zákona v různých 

slitinách. Nicméně, není zcela objasněno, zda lze Sievertsův zákon aplikovat i za extrémních 

podmínek, kterými je právě významné zvyšování tlaku. 

Významnou záleţitostí při výrobě HNS ocelí je i potenciální nebezpečí varu dusíku 

ve frontě tuhnutí. K udrţení dusíku v rozpuštěném stavu je nutná vysoká úroveň kontroly procesu 

a zabránění jeho rekombinaci z atomárního na molekulární stav, jak je vidět z obr. 16 [30]. 

 

Obr. 16:  Potenciální nebezpečí varu dusíku během procesu tuhnutí díky rekombinaci 

z atomárního na molekulární [30]. 

Pro nadusičení jsou vyuţívány v podstatě dvě hlavní technologie, a sice pomocí 

dusíkatých legur, z nichţ jsou nejčastěji pouţívány Nitrovan (dusíkatý ferovanad), dusíkatý 

FeMn (feromangan) a dusíkaté vápno (Calzot), nebo injektáţ plynného dusíku. Tvorba nitridů 

bezprostředně souvisí s afinitou jednotlivých prvků k dusíku. 
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Pro nadusičování ocelových tavenin plynným dusíkem jsou principiálně vyuţitelné 

tytéţ vztahy jako pro oddusičování. Pro efektivní a zároveň intenzívní nadusičení levným 

dusíkem v plynné formě musí být zajištěny přesně opačné podmínky v porovnání 

s oddusičováním. Zároveň je zřejmé, ţe obě procedury musí být časově odděleny. 

Pro nadusičování v kesonové nádobě lze nejvýhodnější podmínky vytvořit aţ v samém závěru 

mimopecního zpracování. V této fázi kesonového zpracování je tavenina odplyněna, odsířena, 

plně nalegovaná a rafinovaná. Rozpouštění plynného dusíku je slabě exotermní reakce, 

přičemţ rovnováţný obsah dusíku roste s parciálním tlakem dusíku, klesá s rostoucí teplotou 

taveniny a je ovlivňován také sloţením ocelové taveniny, následnou rovnováţnou konstantu 

můţeme vyjádřit rovnicí (3) [25]. 
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kde a  je  aktivita (1), 

f - aktivitní koeficient (1),  

x  - rovnováţná koncentrace (1), 

p - relativní parciální tlak plynu nad kovem (Pa). 

Závislost rozpustnosti vodíku a dusíku v ţeleze se řídí Sievertsova zákona, za 

předpokladu, ţe plyny v kovech představují zředěné roztoky.  

Parciální tlak dusíku je moţné zvýšit tím, ţe se zvýší tlak na hladině taveniny 

(keson se naplní dusíkem na normální tlak, resp. na hodnotu mírně převyšující normální tlak - 

dáno technickým řešením kesonové nádoby). Dále se vyuţije ferostatická výška taveniny 

v pánvi tím, ţe se plynný dusík pod tlakem dmýchá přes porézní tvárnici, umístěnou ve dně 

pánve a tento celkový tlak lze spočítat podle rovnice (4) 

pcelk = pnh + ρoc * h * g (4) 

kde pcelk  je celkový tlak v nádobě (Pa), 

pnh - tlak na hladině (Pa),  

ρoc - hustota oceli (kg/m
3
), 

h - výška hladiny (m), 

g - tíhové zrychlení, (m/s²). 
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Akcelerace nadusičování je nejvyšší v počátečním stadiu procedury, kdy nabývá 

nejvyšší hodnoty rozdíl koncentrací dusíku. Rychlost nadusičování je rovněţ odvislá od 

velikostí kontaktní plochy mezi bublinami vháněného dusíku a taveninou, event. plochou 

hladiny taveniny, přes kterou dusík přechází [25]: 

Ve studii [29, 6] byla uvedena Faustova rovnice, která stanovuje optimální obsah 

dusíku se stupněm jeho rozpustnosti za normálního atmosférického tlaku ke zlepšení jeho 

účinku, kterou následně vypočítáme podle rovnice (5): 

200

%

100

%%
%

NiMnCr
N 


   (5) 

Je známo z praxe, ţe aţ 0,7 % dusíku (v závislosti na systému slitiny) můţe být 

rozpuštěno během výroby oceli a odlévacího procesu v otevřených jednotkách [21]: 

• Cr-Ni Ocelích typu 18-10 je jeho mnoţství od 0,25 do 0,30 %, 

• v Fe-Cr-Ni-Mn je to v rozsahu od 0,35 do 0,45 %, 

• v ocelích Fe-Cr-Mn systému můţe být za normálního tlaku rozpustnost 

aţ 0,7 %. 

2.3.2 Technologie legováním plynným dusíkem  

Výroba HNS ocelí je v různých zemích zaloţena na různých metodách. Například 

v Německu a Rakousku pouţívají k výrobě HNS (High Nitrogen Steels) ocelí PESR procesy, 

v Rusku a Ukrajině PARP procesy v Bulharsku BSB a ESRP procesy. Z posledních 

dvacetiletých zkušeností se ukazuje, ţe není stanoven ţádný univerzální technologický postup 

výroby HNS. Vytvořily se však principiálně dvě skupiny metod [31]: 

Jednostupňové metody tavení ocelí – mezi ně patří metoda BSB. Jednostupňové 

metody mají 10x větší produktivitu, přibliţně 2x niţší spotřebu elektrické energie, moţnosti 

pro maximální koncentrace dusíku, ţádná omezení legujících prvků, včetně křemíku. Všechny 

tyto systémy jsou v  obr. 17 uvedeny v závislosti na obsahu dusíku.  
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Obr. 17:  Schématické znázornění závislosti mezi tradiční prospěšností 

dusíku U a jeho koncentrací v nerezavějících ocelích v různých oblastech 

průmyslových metod: 1 – vakuová metalurgie, slévárenství, tlakové lití,  

2 – tradiční metalurgie, 3 – metalurgie pod tlakem – PARP, PERS, BSB, ESRP, 

4 – metalurgie pod tlakem pomocí BSB metod, 5 – odlévání do forem pomocí BSB 

metody [31]. 

 

 

Zároveň jednostupňové metody nabízejí perspektivní moţnosti mnohonásobného 

zvýšení produktivity pomocí práce rovněţ s tekutou vsázkou z dalších pecí (nebo 

mimopecního zpracování v agregátech VOD, AOD) a v dalších krocích zpracování včetně 

plynulého odlévání. 

Dvoustupňové přetavné metody, které zahrnují dva procesy tavení, je moţno rozdělit 

do dvou skupin: 

a) přetavování elektrod, které nejsou HNS, 

b) přetavování HNS elektrod – proces ESRP. 

Klasické přetavné procesy jsou jiţ známy poměrně dlouhou dobu. Ale aţ nyní byly 

charakterizovány dvě hlavní výhody, kterými jsou vysoká rafinace kovu a kontrolovatelnost 

struktury díky odlévání po kapkách do rystalizátoru. 

U přetavného procesu modifikovaného pro práci pod tlakem, přibyly další nové 

a obtíţné metalurgické úkoly – legování dusíkem během samotného procesu. Tento úkol není 

jednoduchý a kompatibilní s rafinací, protoţe jsou přetavovány elektrody, které neobsahují 

vysokou koncentraci dusíku, to znamená, ţe nejsou HNS. Legování dusíkem je realizováno aţ 

během přetavování pomocí pevného dusíku v leguře Si3N4 typu s přídavky dalších 

desoxidovadel. Je přirozené, ţe v ingotech pak mohou být sledovány segregace dusíku a 

z tohoto důvodu i vyšší obsah kyslíku, sníţení horního limitu dusíku a nevyhnutelně vyšší 

koncentrace křemíku. 
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Je rovněţ známo, ţe současná rafinace oceli je provozována ve větším měřítku 

a mnohem levněji pomocí BSB metod, tzv. sekundární metalurgie (AOD, VOD) a procesy 

krystalizace ve vodou chlazeném měděném krystalizátoru kontinuálního odlévání. 

Klasický ESR proces byl doprovázen varem dusíku, coţ bylo eliminováno zavedením 

procesu ESRP - tedy přetavováním pod tlakem. 

ESRP proces má řadu výhod v porovnání s dalšími přetavnými procesy. Během tohoto 

procesu jsou přetavovány homogenní vysoce nitridované elektrody a z tohoto důvodu jsou 

získány i velmi homogenní ingoty bez problémů s poţadovanou koncentrací dusíku, křemíku 

a dalších prvků. Parametry ESRP jsou prakticky shodné s parametry dalších přetavných 

procesů. 

Přetavné metody pod tlakem jsou umístěny v oblasti s nízkou koncentrací, méně neţ 

1 % (obr. 17 – oblast3), protoţe jsou uskutečňovány za vysokých teplot (nepříznivých pro 

legování dusíkem) a nutné plnění jen pevnými legurami dusíku (jejich mnoţství je omezeno 

tepelně), které vyvolávají problémy s homogenitou ingotu a poţadují omezení 

s respektováním koncentrace některých legujících prvků. 

Metoda P-ESR je vyuţívána i ve firmě Energietechnik Essen GmbH v Německu [30]. 

Metoda P-ESR je v Essenu pouţívána uţ od roku 1980. Vysokotlaká P-ESR jednotka je 

uzpůsobena výrobě dvou typů korozivzdorných ocelí, austenitických a martenzitických. 

O tyto oceli je na trhu zájem především v energetice a strojírenství. Základní schéma jednotky 

a pohled na průmyslové zařízení je znázorněno na obr. 18. 
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Obr. 18:  Základní schéma výrobní jednotky P-ESR v Energietechnik Essen GmbH v 

Německu a pohled na průmyslové zařízení[31]. 
 

Tlakové přetavování je v základu podobné standardnímu ESR procesu, nicméně 

musejí být uvaţovány určité rozdíly. Vzestup tlaku aţ na hodnotu 0,4 kPa vyţaduje 

specifickou konstrukci výrobního zařízení (pece), včetně vhodných armatur a uloţení. 

Hmotnosti ingotů jsou stanoveny velikostí nádoby přetavného zařízení. Následující přehled 

nabízí nejvýznamnější parametry procesu: 

• el. proud: AC, jednofázový, 

• frekvence: 5Hz, 

• průměr ingotů: 430, 630, 830, 1030 mm, 

• hmotnost ingotů: 2, 7, 13, 20 tun, 

• tlak: max. 40 barů, 

• přidávání dusíku: buď Si3N4 nebo plynný dusík/argon. 

V. Essenu jsou zavedené technologické procesy vyrábění HNS ingotů aţ do hmotnosti 

20 tun a průměru 1030 mm. Aby se předešlo prasknutí po tavení, je kalení vzduchem 

prováděno za tepla. Klíčovou roli v P-ESR procesu hraje struska, neboť kontroluje pohlcování 

dusíku, jakoţ i čistotu slitin. V Essenu jsou uţívána různá chemická sloţení strusek závislá na 
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vyráběné slitině. Dusík je během procesu legován jako Si3N4, nebo jako čistý plynný dusík 

popřípadě jako směs společně s argonem. 

Následující tab. 2 podává stručný přehled o výhodách a nevýhodách obou způsobů 

legování. 

Tab. 2:  Přehled výhod a nevýhod způsobů legování[31]. 

 Výhody Nevýhody 

Si3N4 

 Jednoduché na manipulaci a 
skladování 

 Je zabráněno varu dusíku během 

tuhnutí oceli  

 Velká abraze 

 Musí být brána v úvahu kinetika 
rozpuštění Si3N4 a přechod dusíku do 

kovu 

 V tavenině se hromadí Si 

Plynný 

dusík 

 Plynulé přidávání, to znamená. 
Moţnost kontrolovat reakce, 

 Velmi homogenní distribuce 

dusíku. 

 Můţe docházet k varu dusíku ve frontě 
tuhnutí, 

 Interakce mezi tlakem a obsahem dusíku 

se neřídí zákonitostmi Sievertsova zákona. 

Následně budou prezentovány oceli výše zmíněných systémů s obsahem dusíku 

0,3-0,35 %. Jak jiţ bylo zmíněno, korozivzdorné oceli obsahující dusík mohou být vyráběny 

pouţitím nitridujících legur, nebo pouţitím injektáţe dusíku v plynné fázi do taveniny oceli. 

Implementace AOD a VOD rafinačního procesu umoţňuje legování ocelí dusíkem v plynné 

fázi, to znamená injektáţ přímo do taveniny oceli. 

Na základě výše uvedeného je moţno konstatovat, ţe dusíkové austenitické oceli 

a austeniticko-feritické oceli se sloţením 22-26 %Cr, 4-6 % Ni, 2-4 % Mo, 0,05-0,25 % N, 

mohou docela úspěšně nahradit oceli, kde byl dusík neţádoucím prvkem. Výroba těchto ocelí 

s optimálním obsahem dusíku s limitem jeho rozpustnosti za normálního tlaku je moţné 

provádět na současných výrobních zařízeních bez nutnosti renovace [31]. 
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3 ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo provést literární rozbor moţností legování 

chromniklových ocelí plynným dusíkem.  

V první kapitole je popsána korozní odolnost oceli a rozdělení korozních ocelí dle 

struktury. U kaţdé struktury je uveden popis vlastností a především pak vliv sloţení na 

korozní odolnost. V této kapitole jsou také popsány vlastnosti nejdůleţitějších prvků a 

legujících přísad, které mají důleţitou roli ve sloţení korozivzdorných oceli. Hlavními 

sloţkami zde byly chrom, nikl a také dusík, na který je zaměřena tato práce.  

V druhé kapitole je popsána teorie a technologie výroby chromniklových ocelí 

legovaných plynným dusíkem. Z rozsáhlé literární analýzy moţnosti vyuţití plynného dusíku 

při legování CrNi ocelí lze vyvodit následující poznatky: 

1. Dusík můţe působit v oceli jako nevítaný prvek, protoţe při sloučení 

atomárního dusíku na molekulární formu dochází ke stárnutí oceli, a tak k jejímu 

znehodnocení. Ovšem dusík, který je vázaný na některý prvek s vyšší afinitou neţ ţelezo, 

můţe v oceli působit jako vítaný prvek. Dusík je austenitotvorný stejně jako nikl, a proto zle 

nahradit nikl částečně dusíkem.  

2. Nahrazování niklu dusíkem je především z důvodů ekonomických, kde dusík je 

několikanásobně levnější neţ nikl a navíc se jedná o inertní plyn bohatě zastoupený 

v atmosféře, a proto je výborným nevyčerpatelným a ekologickým zdrojem. Také je toto 

nahrazení vítáno v lékařské oblasti, neboť nikl můţe působit jako alergen oproti dusíku.  

3. Zvyšování rozpustnosti dusíku v oceli se provádí přesně opačným procesem 

neţ oddusičování. Je zapotřebí provést změnu parciálního tlaku v kesonové nádobě a vytvořit 

tak podmínky pro lepší kontakt dmýchaného dusíku s taveninou. To vše se provádí aţ na 

konci mimopecního zpracování, kdy je tavenina oduhličena, odsířena a nalegována.  

4. Pouţití moderní technologie dmýchání plynného dusíku v různých zemích 

můţeme rozdělit na jedno a dvoustupňové metody tavení oceli. Jednostupňové metody tavení 

za pouţití plynné fáze dusíku jsou typické pro tzv. Big Steelmaking Bath Method, ty mají 10x 

větší produktivit, moţnosti maximální koncentrace dusíku, bez omezení legujícími prvky.  

Další moţné zpracování, které je rovněţ nejrozšířenější v ČR, je pomocí VOD procesu. 

A dvoustupňové přetavování oceli (procesem ERSP, při procesu ESR docházelo k varu 

dusíku, proto se přešlo na ERSP, tedy proces pod tlakem), u kterého je moţno pouţít pouze 
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dusík jako leguru ve formě Si3N4. Zde dochází k přetavování elektrod jak HNS, tak i ty které 

nejsou HNS, a proto je moţno u tohoto přetavování elektrod zajistit dvě hlavní výhody a to 

jak vysokou rafinaci kovu, tak je zde moţno kontrolovat strukturu díky odlévání po kapkách. 

Závěrem lze říci, ţe legování dusíkem, jako náhradou za nikl, vede ke zlevnění a 

zefektivnění výroby CrNi oceli. Rovněţ je také docíleno velmi významného zlepšení 

základních charakteristických vlastností ocelí, neboť při zvyšování koncentrace dusíku se 

významně zlepšuje mez pevnosti a taţnosti. Koncentrace dusíku v oceli závisí na mnoha 

faktorech, jako je teplota taveniny oceli, parciální tlak dusíku v plynné fázi a koncentrace 

dalších prvků v tavenině.  
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