
 

 



P R O H L Á Š E N Í  

Prohlašuji, že 

 

• Jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci 
občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 
školního (§60 – školní dílo); 

 
• Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má 

právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (35 odst.3); 
 
• Souhlasím s tím, že diplomová práce bude archivovaná v elektronické formě 

v databázi Ústřední knihovny VŠB-TOU a jeden výtisk bude uložen u 
vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou 
zveřejněny v informačním systému VŠB-TOU; 

 
• Bylo sjednáno, že s VŠB-TOU, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona; 
 
• Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TOU, která je oprávněna 
v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 
nákladu, které byly VŠB-TOU na vytvoření díla vynaloženy (až do její 
skutečné výše); 

 
• Beru na vědomí, že odevzdávám své diplomové práce souhlasím s jejím 

zveřejněním podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek 
její obhajoby. 

 
 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem  celou  diplomovou  práci  vypracoval 

samostatně. 

 

V Ostravě.....................                       ............................ 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Na tom to místě bych chtěl poděkovat zejména svému vedoucímu diplomové práce     

Doc. Jaroslavovi Bystrianskému, CSc. a Ing. Martinovi Krausovi, Ph.D. za jejich ochotu, pomoc 

a mnoho cenných rad při vedení diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat rodině a 

přátelům za morální pomoc při studiu. 

 

 

  



ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá studiem korozní odolnosti návarových materiálu po tepelném 

ovlivnění. V teoretické části práce seznamuje čtenáře s problematikou korozního poškození a 

s vlastnostmi vysoce legovaných materiálů. Cílem experimentální části práce je simulovat 

provozní podmínky (700 °C, agresivní prostředí) a z výstupů měření zjistit, zdali existuje vztah 

mezi korozní odolnosti, dobou tepelné expozice, strukturní stabilitě a míře legování 

použitého materiálu. Zkoumané vzorky jsou vysoce legované materiály na bázi Cr-Ni. Jedná 

se korozivzdorné oceli a slitiny niklu.  

 

ANOTATION  

This Thesis studies the corrosion resistance of weld deposits of material after the heat 

affected. In the theoretical part of the paper deals with the problems of corrosion damage 

and properties of high-alloy materials. The experimental part of this work is to simulate the 

operating conditions (700 °C, aggressive environment) and output measurement to 

determine whether there is a relationship between corrosion resistance, thermal exposure 

time, structural stability and the degree of alloying materials used. The investigated samples 

are high alloyed materials based on Cr-Ni. It is stainless steel and nickel alloys. 
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1. ÚVOD 

Některá průmyslová odvětví (chemický průmysl, hutě, jaderný průmysl a energetika) 

vyžadují použití vysoce legované materiály, které mají specifické vlastnosti a jsou schopny 

odolávat např. chemicky agresivnímu prostředí, musí přenášet různá namáhání za 

vysokých teplot a to i po dobu několika let. 

Pro tyto těžké provozní podmínky jsou vhodné vysoce legované materiály. V prostředí, 

které je typické pro chemický a energetický průmysl, kde je pracovní teplota např. 700°C, 

jsou schopny pracovat jen austenitické oceli a slitiny a slitiny niklu. Použití těchto 

materiálu v celém rozsahu teplosměnných ploch je nákladné, proto se hledají jiné 

alternativy. Jednou z možností jak tento problém vyřešit, je použití návarů.   

Během pracovního „života“ dochází k degradaci užitných vlastností a to zejména 

snížení houževnatosti a korozní odolnosti. 

Cílem této práce je detekovat strukturní změny návarových materiálu po tepelném 

ovlivnění a zjistit jak ovlivňují jejich korozní odolnost a popř. jiné mechanické vlastnosti. 

Experiment simuluje reálné provozní podmínky (700 °C).  
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2. HISTORIE KOROZE 

Koroze je známa již několik tisíciletí, především ve své nejrozšířenější formě- rezavění 

železa. První zmínky o snaze vysvětlit tento vždy nepříjemný jev nacházíme již ve starém 

Římě. Platón (427-377 př. n. l.) považuje rez za látku vylučující se ze železa. Poznávání 

příčin koroze neustále pokračovalo: např. Boyle zjišťuje, že rez je těžší než železo, 

Lavoisier poznává, že kyslík je velmi důležitým faktorem při rezavění železa, Hall 

konstatuje r. 1821, že k rezavění železa je třeba součinnosti vody a kyslíku (správně 

rozpoznal, že voda má funkci prostředí, jež umožňuje slučování s kyslíkem) aj. V 19. století 

převažovala domněnka, že koroze je děj, kterému nejde zabránit. Ve 20. století se 

postupně studium koroze, stává význačným teoretickým i technickým oborem, kde se 

zkoumá, jak korozní pochody probíhají, ale i jak se korozi úspěšně bránit [1]. 

3. KOROZE- OBECNĚ 

Ve styku s okolním prostředím podléhají téměř všechny materiály, kterých člověk 

používá k výrobě svých potřeb, více nebo méně rychlému rozrušování; tj. způsobováno jak 

chemickým vlivem prostředí, tak vlivy fyzikálními (eroze, abraze, opotřebení) nebo jevy 

biologickými [1]. Pod pojmem koroze kovu shrnujeme děje vedoucí k jeho rozrušování, u 

nichž má působení chemických nebo elektrochemických pochodů rozhodující význam [2]. 

4. KOROZNÍ ODOLNOST VYSOCELEGOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Potlačení korozních pochodů na vysoce legovaných materiálů je způsobeno ochrannou 

vrstvou, viz obr. 1, vzniklou samovolně na povrchu, kterou označujeme jako pasivní 

vrstva. Otázka vzniku a příčin ochranných účinku pasivní vrstvy není dosud jednoznačně 

vyřešena, je to způsobeno jednak složitostí, jednak různorodostí podmínek vzniku 

pasivních vrstev [3]. Z teorie pasivity je uznávaná teorie oxidických filmů, podle které jsou 

kov nebo slitina v pasivním stavu pokryty velmi tenkým neviditelným povlakem oxidů, 

tvořícím se reakci s okolním prostředím. Tento ochranný film působí jako bariéra [2, 4]. 
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Obr. 1 Znázornění samočinného mechanizmu obnovy pasivační vrstvy po jejím porušení 

[5]. 

5. KOROZNÍ POŠKOZENÍ 

Korozní poškození představuje obsáhlou skupinu poruch, viz obr. 2, vzniklých 

působením prostředí především na povrch kovů. Podle rozsahu poškození rozeznáváme:  

 

1. Celková koroze: probíhá po celém povrchu vystaveném koroznímu prostředí 

víceméně rovnoměrně [3]. 

2. Místní koroze: tzv. lokalizovaná, která probíhá intenzivněji pouze v některých částech 

exponovaného povrchu kovu a zasahuje i do objemu kovu, kde vzniká nový korozně 

exponovaný povrch [3]. 

 

Obr. 2 Různé typy korozního napadení [3]. 
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5.1. Lokalizovaná koroze 

Jedná se o velmi nebezpečné formy koroze. Nejznámější druhy místní koroze patří 

bodová, štěrbinová koroze, mezikrystalová koroze, korozní praskání a korozní únava [6]. 

5.1.1. Bodová koroze 

Aby došlo ke vzniku bodové koroze, musí prostředí obsahovat dostatečné množství 

koncentrace oxidačních činidel a aktivujících částic, především v roztocích obsahujících 

ionty Cl, Br,  I nebo chlornany. Ionty těchto částic „procházejí“ ochrannou pasivní vrstvou 

a následuje místní anodové rozpouštění v aktivním stavu, které rychle proniká do hloubky 

[6].  

K místnímu porušení pasivního filmu může přednostně docházet v místech, kde se 

nachází chemické nebo fyzikální heterogenity. Je to v místech vad materiálu, které 

vyúsťují na povrch (nekovové vměstky, dislokace). Rozpouštěním nekovových vměstků 

nebo kovu obklopujícího vměstky vznikají mikroštěrbiny. Určujícími činiteli z hlediska 

korozní odolnosti materiálu proti iniciaci bodové koroze jsou složení matrice, tvar, počet a 

rozložení vměstků a dalších nehomogenit [6]. 

5.1.2. Štěrbinová koroze 

S bodovou korozí do značné míry souvisí štěrbinová koroze probíhající v jemných 

kapilárách nebo i v místě se špatným oběhem prostředí, obr. 3. Úzká štěrbina představuje 

důležitý geometrický činitel, zvyšující agresivitu okolního roztoku, který je ve styku 

s volným povrchem. Čím je štěrbina více otevřená a méně hluboká, tím bude menší 

pravděpodobnost vzniku korozního napadení [7]. 

 

Mechanizmus vzniku [3]: 

1. Voda uvnitř štěrbiny je rychle zbavena kyslíku depolarizační reakcí, která kompenzuje 

velmi malý proud v pasivitě. Je to proto, že celkový obsah kyslíku v tenkém filmu (<10 

mm) elektrolytu je velmi malý. 

2. Ve prospěch depolarizace vnitřního povrchu přechází redukce kyslíku na vnější povrch 

štěrbiny, díky vysoké elektronové vodivosti kovu. Vzniká tak anodická oblast uvnitř 

štěrbiny (převládá zde anodická reakce) a katodická vně jejího ústí. Nositelem 
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záporného náboje vně štěrbiny jsou Cl- a OH-  ionty, protože koncentrace chloridů je o 

několik řádů větší, jsou hlavní složkou, která migruje do štěrbiny. Tím dochází z 

hlediska stability pasivního stavu oceli k postupnému zvyšování agresivity uvnitř 

štěrbiny. 

3. Uvnitř štěrbiny se ustavuje chemická rovnováha, která po určité době vede k hydrolýze 

vody v důsledku přebytku kovových iontů v roztoku. To ale dále zvyšuje agresivitu 

elektrolytu okyselováním, až složení postupně dosáhne kritických hodnot, za kterých již 

pasivní stav korozivzdorné oceli není stabilní a dochází k aktivaci. 

4. Aktivně korodující povrch uvnitř štěrbiny je obětovanou anodou, která katodicky chrání 

ústí (tedy geometrické uspořádání, které vedlo k selhání). Agresivita prostředí uvnitř 

štěrbiny dále roste (pH 2 až 3, chloridy vzrostou téměř řádově) a intenzivní koroze oceli 

v aktivním stavu postupně naruší primární funkci součásti (ztráta těsnosti, perforace 

stěny…). 

 

 

 

Obr. 3 Vlevo: Počáteční fáze štěrbinové koroze, při které je uvnitř spotřebován kyslík.    
Vpravo: Poslední fáze štěrbinové koroze, při které je kov uvnitř zaktivován [3]. 

 

5.1.3. Mezikrystalová koroze 

Mezikrystalová koroze probíhá za jistých podmínek přednostně mezi zrny podél jejich 

rozhraní. Podléhají jí zejména slitiny, u kterých dochází ke stárnutí, ohřevu, při zpracování 

nebo tepelném ovlivnění ke změnám struktury na hranicích zrn. Ohrožuje zejména 

korozivzdorné oceli, niklové slitiny, slitiny hliníku a to v závislosti na jejich chemickém 

složení, struktuře a tepelném zpracování.  Na rozdíl od jiných druhů koroze nezasahuje 

mezikrystalové napadení celý povrch, ani libovolná místa povrchu slitiny. Probíhá 
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výhradně podél hranic zrn nebo dvojčat a proniká do značné hloubky. Tím je porušena 

soudržnost zrn a slitina postupně ztrácí pevnost, houževnatost a dochází ke dezintegraci  

oceli, která může vést k fatálním následkům [6]. 

 Oblast na hranících zrn se stává náchylná ke koroznímu napadení v agresivním 

prostředí, nejčastěji v důsledku snížení obsahu chromu pod hranici 12 %, která zajišťuje 

snadnou pasivovatelnost slitiny, obr. 4. K precipitaci karbidů s vysokým obsahem chrómu 

(Cr23C6, M6C), dochází na hranicích zrn, mechanizmus vzniku je znázorněn na obr. 4. 

Základní matrici může ochuzovat i fáze Fe-Cr (σ  fáze), její vznik je rovněž nežádoucí 

z důvodů degradaci mechanických vlastností [3]. 

 

Obr. 4 Schéma vzniku mezikrystalové koroze [7]. 
 
 
 

 

5.2. Korozní praskání 

Ke koroznímu praskání dochází při působení statického tahového napětí (proto se také 

někdy označuje jako korozní praskání pod napětím) na kovový materiál exponovaný ve 

specifickém prostředí (za určitých teplot a koncentrací). Při korozním praskání vznikají a 

rostou v materiálu trhliny, které vedou k prasknutí. Trhliny se šíří ve struktuře kovu buď 

po hranicích zrn - mezikrystalově  nebo přes zrna - transkrystalově. Mechanizmus 

korozního praskání mnoha technicky důležitých materiálů se vysvětluje aktivním 

rozpouštěním na čele trhliny, která zároveň působí jako koncentrátor napětí. Pro vznik 

korozního praskání není vždy nutné vnější mechanické namáhání, ale stačí jen vnitřní 
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napětí např. po tváření za studena nebo u svarových spojů. Ke koroznímu praskání za 

zvýšených teplot jsou obzvlášť citlivé austenitické chromniklové oceli [4, 6]. 

5.3. Korozní únava 

Korozní únava je druh napadení, které vyžaduje spolupůsobení korozního prostředí a 

cyklického mechanického namáhání s tahovou složkou. Při cyklickém zatěžování dochází k 

porušení celistvosti vznikem trhlin i při zatížení pod mezí kluzu i bez korozního prostředí. 

Korozní únava se vyznačuje tím, že v agresivním prostředí při cyklickém namáhání 

neexistuje mez únavy, tj. největší opakovaná změna napětí, kterou materiál teoreticky 

vydrží pro nekonečný počet cyklů, aniž se poruší, obr. 5. Trhlina se podobně jako u 

korozního praskání šíří z míst nehomogenit povrchu (vruby, vměstky, hranice zrn, extruze, 

intruze) [6]. 

Zamezení vzniku korozní únavy spočívá ve výběru vhodného materiálu, použitím 

inhibitoru, použitím anorganických povlaků a především snížení amplitudy zatížení a 

odstranění tahové složky [2]. 

 

Obr. 5 Schematická závislost únavové pevnosti na počtu cyklů (n) pro slitiny železa (σc – 

mez únavy, σn - časovaná mez únavy); 

     1 - bez korozního prostředí  2 - s korozním prostředím [2]. 
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6. AUSTENITICKÉ VYSOCE LEGOVANÉ MATERIÁLY 

6.1.  Korozivzdorné oceli a slitiny 

Korozivzdorné oceli a slitiny jsou chromové slitiny se železem obsahující alespoň 12 až 

13 % chromu, až 30 % niklu (i více při přechodu na niklové slitiny) a další slitinové prvky 

nejvýše jen do několika málo procent. Korozivzdorné oceli a slitiny lze dělit lze struktury, 

viz obr. 6 [2].  

Chrom zajišťuje pasivitu těchto slitin a je proto rozhodujícím prvkem pro dosažení 

odolnosti  celkové korozi. Korozivzdorné oceli a slitiny jsou v některých prostředích 

náchylné k lokálním druhům koroze, jako je koroze bodové, štěrbinová, mezikrystalová 

nebo korozní praskání. Ty však mohou být eliminovány vhodným výběrem oceli nebo 

slitiny pro dané podmínky a jejím správným zpracováním [2]. 

 

Obr. 6 Strukturní rozdělení korozivzdorných materiálů [8].  
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6.2. Austenitické korozivzdorné oceli- rozdělení 

Austenitické oceli jsou slitiny chromu, niklu, manganu, popř. dusíku a další legujících 

prvků, ke slitinám železa s chrómem ve vhodně vyváženém množství vytváří oceli 

s austenitickou strukturou, která je stálá za normálních teplot i za velmi nízkých teplot. 

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

základních a doprovodných prvků [2, 9]: 

 

Austenitické vysoce legované oceli lze podle obsahu základních slitinových prvků rozdělit 

na: 

 

1) Chrom-niklové- oceli s 12 % až 25 % Cr, 8 až 38 % Ni, 0,01 až 0,15 % C popř. Legované 

dále N a Mo, Si, Cu, popř. stabilizované Ti, Nb pro zvýšení mechanických vlastností a 

korozní odolnosti [2]. 

2) Chrom-mangan-niklové- oceli se 12 až 22 % Cr, 5 až 12 % Mn, 3 až 8 % Ni, 0,02 až 

0,15 % uhlíku, dále též legované N, Mo, a Cu (popř. stabilizované Ti, Nb) s vyššími 

mechanickými charakteristikami a odolnosti proti korozi za specifických podmínek 

[2]. 

3) Chrom-manganové- oceli  s 10 až 18 % Cr, 14 až 25 % Mn, 0,02 až 0,08 % C, dále 

legované N, Mo, Cu, popř. stabilizované Ti, Nb, [2]. 

 

Další rozdělení:  

• Standardní austenit: metastabilní- tento typ vytváří při tuhnutí z taveniny delta 

feritickou strukturu (bez nebo s austenitickými podíly), která se při následujícím 

pomalém ochlazení přemění na austenit. Pokud probíhá ochlazení rychleji, probíhá 

přeměna neúplně, přičemž zůstává za normální teploty zbytkový obsah δ-feritu. 

Typický příklad nestabilizované austenitické oceli je X8CrNiS 18-9  [10].  

• Stabilní nebo plný austenit- Tento typ tuhne díky zvýšenému obsahu 

austenitotvorných prvků (Ni, Mn, N) austeniticky (bez nebo s malým podílem δ-feritu. 

Typickým příkladem je X4CrNiMo17-12-2 [10]. 
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6.3. Vysoce legované oceli a slitiny na bázi niklu 

Vysoce legované slitiny na bázi niklu jsou převážně austenitické struktury. Navazují na 

austenitické chrom-niklové oceli s obsahem 8 až 29 % Ni, který ve slitinách niklu stoupá až 

do 80 % Ni. Obsah chromu nad 15 % zajišťuje jejich pasivaci [2]. 

 

6.3.1. Nikl 

Nikl s čistotou nad 99% se vyskytuje nejčastěji v 5 variantách, a to: 

• Nikl 200 (99,6% Ni, 0,04% C)- Komerčně čistý (99,6%) tvářený nikl s dobrými 

mechanickými vlastnostmi a odolností vůči řadě korozivních činidel. Dobrá tepelná 

a elektrická vodivost a magnetostrikční vlastnosti. Využívá se pro různá procesní 

zařízení a zejména pro zajištění zachování čistoty produktu při manipulaci s 

potravinami, syntetickými vlákny a zásadami [11]. 

• Nikl 201 (99,6 % Ni, max. 0,02 % C) vyznačuje se vysokou hlubokotažností [12]. 

• Nikl 205 (99, 6% Ni, 0,04 % C, 0,04% Mg) má vysokou schopnost se zmagnetizovat 

a má vysokou hodnotu Curierovy teploty. 

• Nikl 233 (99 % Ni, max.: 0,15 % C, 0,1 % Cu, 0,1% Fe, 0,01-0,1 % Mg, 0,3 % Mn, 

0,008 % S, 0,1 % Si, 0,005 % Ti) používají se na výrobu teplotních čidel, převodníku, 

držáků čidel, tranzistorů [13].  

• Nikl 237 (99,97 % Ni, max. 0,001 %: Co, Mg, Cr, Ti, S, Si, Mn, Cu, dále max. 0,005 % 

Fe a 0,02 % C) pro jeho vysokou čistotu má velmi nízký koeficient tepelné 

roztažnosti, nízký elektrický odpor, a nejvyšší kujnost ze všech výše uvedených 

variant [13]. 

6.3.2. Slitiny Ni-Cr-Fe 

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

středním obsahem niklu, obsahující až 28% chromu a stabilizační přísady k vazbě uhlíku, 

jako Ti, Nb, jsou modifikovány Mo, Cu, aj., podobně jako u korozivzdorných ocelí. Slitiny 

typu 02Ni33Cr21Mo3Cu2Ti (alloy 825), 01Ni31Cr27Fe33Mo6Cu (Alloy 31) aj. s vysokým 

obsahem niklu mají zvýšenou odolnost proti koroznímu praskání v prostředí chloridů, 

vyšší mechanické vlastnosti i žáruvzdornost do 1100 °C. Přítomné železo zpevňuje tuhý 

roztok. Přítomnost hliníku, titanu, uhlíku umožňuje precipitační vytvrzování, např. ve 
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slitině 05NiCr19Fe19Mo3TiAl (Alloy 718), což zvyšuje žárupevnost slitin a tím i použití při 

vysokých teplotách. Slitiny niklu s chromem až do 45 % Cr mají jednofázovou 

austenitickou strukturu a jsou např. odolné roztokům kyseliny dusičné i obsahem fluoridů 

při vyšších teplotách a tlacích. Vyšší obsahy chromu se mohou projevit vylučováním feritu. 

U slitin Ni-Cr vede ohřev na 600-800 °C nejen k precipitaci karbidu M23C6, ale i k tvorbě 

feritu po hranicích zrn (při obsahu nad 39 % Cr) [4]. 

6.3.3. Slitiny Ni-Cr-Mo-(Fe) 

Slitiny modifikované molybdenem jsou vysoce odolné korozi v oxidačním i redukčním 

prostředí, např. typu 08NiMo16Cr16Fe6W4V (Alloy C), ne však v silně oxidačním 

(koncentrovaná HNO3, H2CRO4), kdy dochází k místní i celkové korozi. Proti koroznímu 

napadení kyselinou sírovou v celém rozsahu koncentrací a teplot však slitiny tohoto typu 

neodolávají a vznikla proto slitina 1NiSi10Cu3 (Alloy D) vhodná jen k odlévání, která 

prostředí výroby kys. sírové dobře vyhovuje. Nesnese však také silně oxidační prostředí 

[4]. 

Úspornější se zřetelem na obsah molybdenu a se zvýšeným obsahem železa jsou 

slitiny, tvořící přechod mezi dosud uvedenými skupinami slitin Ni-Cr a Ni-Cr-Mo a 

korozivzdornými ocelemi, typu 05NiCr22Fe15Mo6Nb2Mn2SiW (alloy F), 

08NiCr22Fe6Mo6W2MnSi (alloy G), 03NiFe30Cr21Mo3Cu2MnSi (Ni-o-nel, alloy 825) a 

jiné. Tyto slitiny jsou vhodné pro méně náročná prostředí v porovnání se slitinami Ni-Cr-

Mo, např. se vyskytující při výrobě organických kyselin, kyseliny fosforečné (za 

přítomnosti fluoridů), sulfitové celulózy, umělých vláken apod. Nižší obsah molybdenu 

s vyšším obsahem železa snižuje odolnost proti kyselinám chlorovodíkové a sírové za 

vyšších teplot. Zvýšený obsah chromu dovoluje použití v kyselině dusičné i při vyšší 

teplotě, až do koncentrace 30 % hm. Podobnou korozní odolnost a v některých 

prostředích i vyšší mají slitiny modifikované vedle molybdenu i mědí a s vyšším obsahem 

chromu (28-30% Cr)např. 05NiCr28Mo8Cu5FeMnSi (Illium 98). Obsah mědi však omezuje 

jejich použití v silně oxidačních prostředí, v halogenech a kyselině chlorovodíkové. 

Odolávají však dobře koroznímu praskání za vyšších teplot v prostředí chloridů. Pro vyšší 

teploty 600-900 °C je vhodná slitina 08NiMo16Cr7Fe5AlTi (Alloy N), např. pro taveniny 

fluoridů, [4]. Slitiny niklu mají vyšší pevnost než austenitické chromniklové oceli.  Při 

teplotách 450 °C se u nich může vyskytnout křehnutí vyloučením intermetalických fází a 
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zcitlivění k mezikrystalové korozi. Náchylnost k mezikrystalové korozi lze potlačit snížením 

obsahu uhlíku asi pod 0,01 % [4]. 

6.3.4. Slitiny Ni-Mo-(Fe) 

Korozivzdornost v redukčním prostředí, kyselině sírové, v suchém i vlhkém 

chlorovodíku se zlepšuje zvýšením obsahu molybdenu až na 28-30 % a snížením obsahu 

železa pod 10 %. Náchylnost k mezikrystalové korozi je po svařování  do jisté míry 

blokována stabilizací vanadem, 0,4-1,7 % (05NiMo30Fe6V). Tato slitina není vhodná pro 

oxidační prostředí, jako je kyselina dusičná, vroucí kyselina sírová za přítomnosti 

oxidačních látek  Fe3+, Cu2+ apod. Je ale vhodná pro kyselinu sírovou všech koncentrací, 

kromě 85 % roztoku. Korozní odolnost je snižována heterogenitou struktury vyvolanou 

precipitací karbidických a intermetalických fází [2]. 

7. SVAŘOVÁNÍ AUSTENITICKÝCH OCELI A SLITIN 

Austenitické vysokolegované oceli se svařují v zásadě bez předehřevu s cílem vyloučit 

vznik trhlin za horka v TOO (Tepelně ovlivněná oblast) a ve svarovém kovu. Trhliny vznikají 

v důsledku tahové napjatosti při výskytu nízkotavitelných eutektických směsí fázi 

v dendritických oblastech svarového kovu po hranicích zrn v TOO (tepelně ovlivněná 

oblast). Z uvedeného důvodu se doporučuje co nejmenší množství δ-feritu (max. 15 %). 

Austenitické oceli a jejich slitiny se svařují obvyklými metodami ( MIG, TIG, WIG, MAG) 

[15]. 

 

7.1. Trhliny ve svarovém kovu 

Jedním z významných faktorů, který je při svařování kovů nutné zohlednit, je 

náchylnost použitých materiálů na tvorbu trhlin. Trhliny ve svarovém kovu nejčastěji 

zapříčiňuje: nesprávná volba přídavného materiálu, nesprávné podmínky svařování, 

přítomnost plynů ve svarovém spoji, strukturní změny a tuhost svarového spoje při jeho 

ochlazení [16].  
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7.2. Trhliny za studena  

Jedná se o vodíkem indukované trhliny vznikající v průběhu transformace nebo po 

transformaci na rozpadové produkty, spolu působením difúzního vodíku a stavu tahové 

napjatosti. Trhliny se tvoří ve strukturách citlivých na vodíkové zkřehnutí, čili martenzit 

nebo dolní bainit. Studené trhliny vznikají po skončení svařování nebo v průběhu nanášení 

jednotlivých vrstev a to za teplot nižších než 250-200 °C. Mohou se vyskytovat jak v  

TOO tak samotném svarovém kovu [16]. 

Vzniku studených trhlin můžeme zamezit použitím nízkovodíkové technologie 

svařování, vysušením přídavných materiálů, aplikací předehřevu, dohřevu a vyššího 

měrného příkonu svařování, minimalizaci vzniku zbytkových napětí po svařování a 

vyvarování se ostrých vad zejména v kořenové oblasti jako jsou neprůvary a studené 

spoje, které jsou místy koncentrace napětí [17]. 

7.2.1. Trhliny za horka 

Při ochlazování svarových spojů (nad 850 °C) vznikají tzv. trhliny za horka. Vyskytují se 

v TOO nebo přímo ve svarovém kovu. Příčinou vzniku je ztráta deformační schopnosti, 

popř. pokles pevnosti svarového kovu nebo TOO ve svarovém spoji. Vzniku horkých trhlin 

můžeme zamezit, pokud snížíme měrný příkon svařování, nebudeme používat přídavné 

materiály vysoké čistoty, omezíme deformaci a napětí použitím vhodných svařovacích 

technik, tvarem svarového spoje a předehřevem [17].   

8. NAVAŘOVÁNÍ 

Aby se prodloužila životnost a pracovní spolehlivost dosavadních i nových zařízení, 

k tomu velkou měrou přispívá navařování konstrukčních součástí. Na navařování nesmíme 

již nahlížet jen jako renovační technologii, ale jako moderní technologický postup pro 

výrobu trvanlivých a provozně spolehlivých součástí, které se používají v mnoha 

průmyslových oborech [18]. 

Jedná se o metalurgický proces, při kterém je základ nataven působením použitého 

zdroje tepla, který rovněž utavuje návarový (přídavný) materiál, čímž se na základu vytváří 

homogenní kovová vrstva nebo slitinová vrstva. Zdrojem tepla může být plamen, el. 
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Oblouk, plazma, laser a exotermní reakce. Pro praktickou aplikaci má navařování 

následující využití [19]: 

 

a) Renovace opotřebené části, kde je žádoucí aby návarový materiály měl podobné 

chemické složení. 

b) Návarem vytvořit vrstvu se zvláštními vlastnostmi, např.: 

• korozní odolnost 

• odolnost vůči tepelnému namáhaní 

• odolnost vůči abrazivnímu, adhezivnímu, eroznímu poškození a jejich kombinací. 

8.1. Technologie navařování 

Při výběru vhodného návarovou materiálu s požadovanou vlastností, je nutno přikročit 

i k volbě správného technologie navařování. Mezi technologie navařování patří [19]:  

 

 

1) NAVAŘOVÁNÍ PLAMENEM- kyslíko-acytelenový plamen 

2) NAVAŘOVÁNÍ ODTAVUJÍCÍ SE ELEKTRODOU 

a. navařování kontinuálně podávanou elektrodou, např. MIG, MAG, MOG, 

SAW, ESW 

b. navařování pod tavidlem 

3) NAVAŘOVÁNÍ NEODTAVUJÍCÍ SE ELEKTRODOU 

a. navařování elektrodou uhlíkovou 

b. navařování atomické 

c. navařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře, např. WIG, TIG 

4) NAVAŘOVÁNÍ PLAZMOU 

5) NAVAŘOVÁNÍ S VYUŽITÍM ALUMINOTERMICKÉ REAKCE 

6) LASEROVÉ NAVAŘENÍ 
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8.1.1. Elektrostruskové navařování ESW 

Princip ESW spočívá v tom, obr. 7, že elektroda (páska= návarový materiál) zasahuje do 

tavidla, které je v pevném skupenství funguje jako el. izolant. Po zažehnutí oblouku začne 

tavidlo měnit své skupenství a tím tavidlo nabývá el. vodivosti. Za určitý čas oblouk 

zanikne a tavidlo je ohříváno el. odporem. Teplem strusky se odtavuje elektroda a 

natavuje se svařovaný materiál. Formování a ochlazování svarového kovu zajišťují 

měděné, vodou chlazené příložky, které se posouvají současně s vlastním zařízením. Jsou 

vhodné pro materiály od tloušťek 50 mm [20]. 

 

 

Obr. 7  Elektrostruskové navařování [21]. 

8.1.2. Navařování automatem pod tavidlem SAW 

Principem této metody je hořící oblouk mezi drátem čí páskou a základním 

materiálem. Část tavidla je roztavena a kryje samostatnou svarovou lázeň, zbytek tavidla 

je odsáván a připraven k zpětnému použití, obr. 8. 

Elektrický oblouk se nepravidelně přemisťuje podél konce pásky. Doba setrvání 

oblouku na místě je dána šířkou pásky a dále elektrickými, dynamickými a magnetickými 

jevy, které probíhají při odtavování pásky. Výhodou této metody je její vysoká výtěžnost a 

vyznačuje se stabilním procesem navařování přidávaného kovu. SAW se využívá 

především při navařování korozivzdorných vrstev ať už provedení silových návarů nebo 

korozivzdorných výstelek [22]. 
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Obr. 8 Navařování automatem pod tavidlem [21]. 

9. VLIV MATERIÁLOVÝCH FAKTORŮ NA KOROZNÍ ODOLNOST 

AUSTENITICKÝCH OCELI A SLITIN 

Korozní odolnost materiálu závisí na [23]: 

• jeho chemickém a fázovém složení  

• obsahu nečistot 

• stavu povrchu materiálu 

9.1. Struktura 

 Struktura kovového materiálu je další vlastností významnou pro výskyt 

lokalizované koroze. Pro reakci kovu s prostředím má vliv orientace jednotlivých krystalů 

kovu a energetické poměry v krystalové mřížce. Významným strukturním vlivem z 

hlediska koroze je vznik nebo změna charakteru a chemického složení fází (např. fáze 

σ,χ,δ-ferit, hrubé karbidy, nitridy) na hranicích jednotlivých zrn, obr. 9. Dochází k nim při 

tepelném zpracování nebo při výrobě materiálů, jejich zpracování, svařování atd. [23]. 

Znalost korozně chemických charakteristik všech sekundárních fázích, tzn. karbidů a 

nitridů aj., dovoluje objasnit některé případy selektivního napadení korozivzdorných slitin 

a slitin niklu za různých podmínek [4]. 
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Tab. 1 Sestavení fází vyskytující se ve vysokolegovaných materiálech [24]: 

Typ fáze 

 

Struktura a chemické složení 

 

Interetalické fáze 

s mřížkou geometricky  

těsně uspořádanou 

 

γ´-KPC, upořádaní typu A3B  např.            (Ni,Co, Fe,Cr,…)3(Al,Ti) 

γ´´neboγ* mřížka tetragonální prostorově centrovaná př. Ni3Nb 

η-s mřížkou hexagonálně těsně uspořádanou př. Ni3Ti 

δ-ortorombická mřížka Ni3Nb 

 

 

Intermetalické fáze 

s mřížkami topologicky 

těsně uspořádanými 

 

fáze σ- s mřížkou tetragonální prostorově centrovanou typu AyBx 

(Cr,Mo)y(Fe,Ni)x 

 

Lavesova fáze- s mřížkou hexagonálně těsně uspořádanou typu A2B př. (Fe, 

Cr, Mn, Si)2(Mo, Ti, Nb) 

 

fáze μ- romboedrická typu A6B7, o složení (Mo,W)6(Ni,Fe,Co)7  

Karbidy 

 

typ MC s mřížkou kubickou plšně centrovanou (Ti, Mo, Nb, Ta, W)C 

typ M7C3- tetragonální mřížka Cr7C3 

typ M23C6- s mřížkou kubickou plošně centrovanou (Cr, Mo ,Co,W, N, B)23C6 

typ M6C, (Ni, Co)4(Mo,W)2C 

 

Boridy 

 

typ M3B2 – tetragonální mřížka, (Mo, Ti, Cr, Ni)3B2 

typM23(CB)6 s mřížkou kubickou plošně centrovanou 

Nitridy a karbonitridy 

 

typ MX s mřížkou kubickou plošně centrovanou, TiN, Ti(C, N) 

 

typ M23(C, N)6 

jiné fáze 

 

Nix (Mo, Cr)y  (C , Si) 

TinC2S2 

ZrSx 
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Obr. 9 Demonstrace fázi v austenitické oceli [12]. 

9.1.1. Vliv slitinových prvků na vlastnosti vysoce legovaných materiálů   

Chróm – je feritotvrorný prvek. Zajišťuje pasivovatelnost ocelí (podmínkou pasivace je 

obsah chrómu v tuhém roztoku vyšší než 11,5 %) a jejich odolnost proti oxidaci. S 

rostoucím obsahem chrómu se zvyšuje korozní odolnost v oxidačních prostředích. Vysoký 

obsah chromu podporuje vznik fáze σ [30, 31]. 

Nikl – stabilizuje austenit za normální teploty a zvyšuje korozní odolnost v redukčních 

kyselinách. Vedle chrómu je druhým nejdůležitějším prvkem v nerezavějících ocelích. Pro 

svou vysokou cenu bývá nahrazován manganem. U niklových ocelí je třeba počítat s 

velkým odmíšením, které se sníží po dlouhých výdržích na vysokých teplotách, úplně se 

však neodstraní. V ternární soustavě Fe-C-Ni netvoří nikl samostatný karbid, takže je 

úplně rozpuštěn v základní matrici. Nikl zvyšuje pevnost více než chrom, ale méně než 

mangan a křemík. Nikl je drahý, proto není zvýšení pevnosti úměrné ceně. Nikl se používá 

hlavně v ocelích, které mají mít vysokou houževnatost zejména při nízkých teplotách [30, 

32]. 

Mangan – austenitotvorný prvek. Při koncentracích nad 3 % snižuje sklon k praskání 

svarů. Mangan zhoršuje obrobitelnost. Při vyšším obsahu uhlíku a manganu se 

transformace austenitu úplně potlačí a oceli mají austenitickou matrici [30, 32].  

Dusík – je stejně silně austenitotvorný jako uhlík. Zvyšuje pevnostní hodnoty a spolu s Mo 

zvyšuje odolnost proti bodové a štěrbinové korozi. Rozpuštěný v oceli vytváří nitridy 

způsobující snížení tvárných vlastností. Dodáván atomovou formou, snadno difunduje do 

oceli v pevném stavu (nitridace). Dusík je přidáván do chrom-niklových ocelí za účelem 
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zvýšení jejich pevnostních vlastností [30, 32] a rovněž i odolnosti k bodové a štěrbinové 

korozi. 

 

Křemík – je silně feritotvorný a netvoří karbidy. Vyvolává praskavost svarů. V koncentraci 

3 až 4 % odstraňuje náchylnost k mezikrystalové korozi a zvyšuje odolnost proti korozi ve 

vroucí HNO3, [30,31]. 

Dusík – je velmi účinným austenitotvorným prvkem a v mnoha typech austenitických a 

dvoufázových ocelí bývá legován do vysokých obsahů (až do 0,4 % hm.), jako velmi účinná 

náhrada niklu. Jeho přítomnost v ocelích vede ke zvýšení pevnosti, potlačení vzniku 

intermetalických fází v ocelích s vysokým obsahem molybdenu, omezení výskytu 

heterogenit v obsazích chromu i molybdenu, a také vede ke zlepšení odolnosti 

austenitické fáze k bodové a štěrbinové korozi [30, 31]. 

Molybden – zvyšuje odolnost proti lokalizované korozi ve všech prostředích (i vroucích 

roztoků HNO3), zvyšuje žárupevnost a podporuje vylučování intermediálních fází. Je to 

feritotvorný prvek, proto je nutné po jeho přísadě k zachování austenitické struktury 

zvýšit obsah Ni nebo jiného austenitotvorného prvku. Molybden patři mezi středně silné 

karbidotvorné prvky (Fe, Mo)3C ve kterém mohou být rozpuštěny až 4 % Mo. Molybden 

ve spojení s chromem, popř. i dusíkem má velmi příznivý účinek na zlepšení ochranných 

vlastností pasivující vrstvy, zejména v prostředích obsahujících chloridové ionty. Vliv 

molybdenu na zlepšení odolnosti k bodové a štěrbinové korozi je obecně znám, legování 

oceli Mo (stejně jako Cr, N) vede ke zvýšení potenciálu nukleace důlků u všech typů 

korozivzdorných ocelí [30]. 

Přítomnost vyšších obsahů molybdenu sebou nese riziko heterogenizace struktury 

zejména u výrobků většího průřezu, které nebyly podrobeny homogenizačnímu žíhání 

nebo u svarových spojů. V těchto případech jsou v různých místech výrobku / svaru 

pozorovány rozdíly v koncentraci molybdenu (0,5-1  hm. %), které se projeví snížením 

odolnosti k lokalizované korozi. Tuto negativní vlastnost potlačuje do jisté míry přísada 

dusíku do oceli [31]. 

Měď – slabě austenitotvorný prvek, zvyšuje korozní odolnost v prostředích H2SO4, 

zlepšuje obrobitelnost. Používá se k legování vytvrditelných ocelí. Měď zvyšuje odolnost v 

redukujících kyselinách a roztocích solí, může se podílet i na precipitačním vytvrzení [30, 

31]. 
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Vanad – je silně feritotvorný a karbidotvorný prvek (VC, V4C3, VC0,89). Příměs vanadu 

zvyšuje odolnost vůči vyšším teplotám a zjemňuje nám zrno [31]. 

Titan a niob – karbidotvorné prvky. Vzhledem k vysoké afinitě k uhlíku tvoří v ocelích 

karbidy, a tak snižují obsah uhlíku v matrici – stabilizace ocelí. Přidávají se do 

vytvrditelných ocelí [32]. 

9.1.2. Fáze σ 

Fáze σ precipituje během časové expozice v teplotním intervalu asi od 650 °C až do 950 

°C, a má mřížku tetragonální prostorově centrovanou typu AxBy (Cr, Mo)x (Fe, Ni)y [24, 25].  

Fáze σ je tvrdá, křehká, nemagnetická fáze v binárním systému Fe-Cr, ale zároveň 

stabilní. Vyloučením fáze σ v oceli vzrůstá křehkost, tvrdost, pevnost a mez kluzu a klesá 

tažnost a kontrakce při zkoušce tahem za normální teploty, a to tím výrazněji, čím více se 

fáze σ vyloučí. Změny mechanických vlastností lze zjistit i tehdy, kdy ještě nemůžeme 

dokázat vyloučení fáze σ metalograficky nebo rentgenograficky. Pro svou křehkost je fáze 

σ zvláště nežádoucí v žáropevných ocelích [26]. Slitinové prvky jako jsou Mo, Ti a Si 

podporují vznik fáze σ a naopak C, Nb a N brání jejímu vzniku [27].  

9.1.3. Lavesova fáze 

Tyto fáze mají obecný vzorec AB2 (Fe, Cr, Mn, Si)2 (Mo, Ti, Nb) a mohou precipitovat v 

niklových slitinách, které obsahují Fe (méně než 20 %) nebo Co (méně než 30%) a dále Mo 

nebo W o obsahu vyšším než 3%. Vznikají v teplotním intervalu 650- 1100° C a obvyklá 

forma jejich vyloučení odpovídá hrubé interkrystalické precipitaci. Lavesovy fáze vznikají v 

případě rozdílů poloměrů atomů nad 15 %. Často bývají ale tyto rozdíly 20 až 30 %. Jejich 

přítomnost obvykle zhoršuje mechanické vlastnosti technických materiálů [28, 29]. 

9.1.4. δ-ferit 

δ-ferit (někdy též nazýván jako vysokoteplotní fáze δ) je podle rovnovážného binárního 

diagramu stabilní pouze při vysokých teplotách (nad 1392 °C). Při určitém poměru 

austenitotvorných a feritotvorných prvků se tato vysokoteplotní fáze stane stabilní i při 

normálních teplotách. δ-ferit může být v ocelích fází žádoucí (duplexní), v některých 

ocelích je však nežádoucí, kdy i při velmi malém obsahu negativně ovlivňuje mechanické i 

jiné vlastnosti ocelí [26]. 
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9.2. Nečistoty 

Nečistoty kovového materiálu mohou být dvojího druhu. Jednak je možné považovat 

za nečistoty všechny složky, které nejsou záměrnými legujícími přísadami (S, P). Druhým 

typem nečistot jsou látky, které se dostávají do povrchových vrstev při jeho zpracování 

nebo použití (zaválcované okuje, vměstky, méně ušlechtilé kovy atd.). Obecně lze říct, že 

každá nečistota může urychlit korozní pochod. Nečistoty se projevují již v počáteční fázi 

korozního procesu, kdy mohou ovlivnit počátek celkové koroze a její charakter [23]. 

9.3. Stav povrchu 

 Na korozní odolnost materiálů má značný vliv kvalita jeho povrchu. Snížení korozní 

odolnosti povrchové vrstvy korozivzdorných materiálů se může projevit již za poměrně 

mírných korozních podmínek a to výskytem celkové nebo lokalizované koroze. Ke snížení 

korozní odolnosti změnou kvality povrchu může dojít nevhodným ovlivněním chemického 

a fyzikálního stavu povrchu legovaných materiálů. Chemický stav povrchu je vyjádřen 

koncentraci základních legujících prvků popř. kontaminantů na povrchu a chemickou 

nehomogenitou povrchových vrstev (v rovině povrchu i do hloubky materiálu). Výskyt 

chemických heterogenit, tj. oblastí s koncentračním profilem některého z prvku matrice 

(nejčastěji ochuzených oblastí chromem nebo obohacených uhlíkem), přítomnost 

vměstků a cizorodých kontaminantů, může přímo nebo nepřímo (např. v kombinaci 

s nevhodným fyzikálním stavem nebo tepelným ovlivněním zvl. svařováním) zásadně 

snížit korozní odolnost povrchu legovaného materiálu. Fyzikální stav povrchu je 

charakterizován zejména jeho mikrogeometrií (přítomnost necelistvostí povrchu, drsnosti 

stopy broušení, trhliny apod.) popř. přítomnost částic stínicích povrch rovnoměrnému 

přístupu korozního prostředí (štěrbin) [33]. 
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10. ELEKTROCHEMICKÉ ZKOUŠKY 

 Elektrochemické metody jsou založené na teorii elektrochemické koroze ve 

vodivých prostředích. Tyto metody jsou využívány pro zjištění elektrochemických 

charakteristik v různém prostředí. Na základě těchto výsledků lze predikovat korozní 

rychlost a typ koroze, ke kterému je materiál náchylný [23]. 

Nejčastěji využívané elektrochemické metody: 

• potenciostatické 

• potenciodynamické 

• galvanostatické  

• elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) 

• metoda polarizačního odporu 

Pro elektrochemické měření se používá nejčastěji přístroj s názvem Potenciostat [3]. 

Potenciostat 

Základní funkcí potenciostatu je kontrola nastaveného potenciálu a měření proudu. 

Obvykle se používají potenciostaty pro měření mikroelektrod se třemi elektrodami, a to 

pracovní, referenční a pomocnou. Pomocná elektroda (CE) slouží k nastavení potenciálu a 

zároveň tvoří zpětnou vazbu při měření. Měřený proud prochází mezi referenční (RE) a 

pracovní elektrodou (WE). Základní zapojení potenciostatu je znázorněno na obr. 10 [34]. 

 

Obr. 10 Základní zapojení potenciostatu [34]. 

 

Pracovní elektroda je obvykle tvořena kovem, jako jsou rtuť, zlato aj. Její 

elektrochemická stabilita musí být konstantní v širokém rozsahu potenciálu. Jako 
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referenční elektroda se používá SCE (Saturated Calomel Electrode) a Ag / AgCl (Silver / 

Silver Chloride). Pomocná elektroda je nejčastěji z platiny [4, 34].  

10.1. Potenciostatické měření 

Jedná se o metodu, kde se aplikuje konstantní elektrodový potenciál a měří se 

elektrochemické chování vzorku jako časová závislost proudové hustoty vůči referenční 

elektrodě. Potenciostatická zkouška začíná na předem stanovené hodnotě potenciálu a 

vždy po definovaném čase se tato hodnota potenciálu zvýši. Výsledkem měření je grafická 

závislost proudu vyvolaného napětím na čase [35]. 

10.2. Potenciodynamické měření 

Metoda, při které se měří závislost proudové hustoty na potenciálu testovaného 

vzorku vůči referenční elektrodě. Potenciál vzorku je postupně měněn anodickým (příp. 

katodickým) směrem, tzn., že vzorek se postupně chová jako katoda a anoda. 

Experimentálně se tato polarizační charakteristika měří tak, že se zjišťuje proudová 

hustota i v závislosti na vloženém potenciálu E. Vynesením do diagramu   i-E  příp.  log i– E   

se získá potenciodynamická polarizační křivka. Polarizační křivka železa měřená v roztoku 

s pH 5 při teplotě 25 °C je znázorněna na obr. 11 [23].  

 

 

Obr. 11 Polarizační křivka železa [23]. 
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10.3. Kapková zkouška 

Princip chronopotenciometrické metody je založen na sledování samovolného 

korozního potenciálu vzorku oceli. Korozivzdorné materiály jsou pasivovatelnými a pokud 

agresivita prostředí přesáhne určitou mez (potenciálovou) v roztocích obsahujících 

aktivující částice, dochází následně k jejich aktivaci, posunu samovolného korozního 

potenciálu záporným směrem, a dochází při tom k lokálnímu nebo celoplošnému 

koroznímu napadení. Mírou agresivity zkušebního roztoku je jeho oxidačně-redukční 

potenciál . Nastane-li náhlá změna korozního potenciálu vzorku, který je v pasivním stavu, 

lze hovořit o iniciaci místního korozního napadení [36]. Metoda byl provedena v malém 

objemu roztoku, kapce roztoku na povrchu zkoumaného korozivzdorného materiálu. 
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11. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentu je zkoumání strukturní stability a korozní odolnosti návarových 

materiálů (korozivzdorné oceli a slitiny na bázi niklu). Návarové materiály byly žíhaný při 

teplotě 700 °C, po dobu 3500 h a 5000 h. Tento experiment simuluje provozní podmínky, 

kde zkoumaný materiál má nalézt použití na teplosměnné plochy kotlů, v níž panuje 

agresivní prostředí.  

K experimentu byly k dispozici dvě sady po šesti typech návarových materiálů (vzorků), 

tab. 2 a velikosti < 60 x < 20 x < 4mm, které byly žíhaný v elektrické peci po dobu 3500 h a 

5000 h. Vzorky jsem vložil do ocelového pouzdra (ČSN 17 124) spolu s absorpční titanovou 

houbou (dezoxidace) a vše bylo hermeticky uzavřeno, obr. 12. 

 

 

Obr. 12 Vsázka: a) ocelový box; b) poklop; c) hermetizující páska; d) titanová houba; e) 

vzorky. 
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Tab. 2 Chemické složení vzorků z GDS analýzy v hm. %: 

Prvek C Si Mn Cr Ni Mo Fe Další 

ER 309L Mo 0,02 0,35 1,5 16 12,7 2,3 Zb. - 

ER 347 0,06 0,4 0,5 21 11 - 
 

Nb 0,4 

ER NiCr-3 0,13 0,4 2,1 25,3 62 - 
 

Ti 0,1 

ER 385 0,03 0,52 1,8 25,5 24,2 4,3 
 

Cu 1,6 

ER NiFeCr-1 0,03 0,4 1,2 29,1 33 6 
 

Cu 2,2 

ER NiCrMo-3 0,01 0,36 0,4 24,6 49 7,5 
 

Cu 0,2 

 

11.1. Návarové materiály 

ER 309L Mo- se používá pro svařování korozivzdorných ocelí s oceli uhlíkovou, dále je 

vhodný také pro navařování povrchů uhlíkových ocelí. Svařovací plyn: argon nebo směs 

argonu a hélia [37]. 

 

Tab. 3 Typické chemické složení návarového kovu ER 309L Mo  v hm. %: 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo 

max. 

0,03 

max. 

0,65 
1,0-2,5 

max. 

0,03 

max. 

0,02 

max. 

0,03 
11- 15,5 

21,0- 

25,0 
2,0-3,0 

 

 

Tab. 4 Typické mechanické vlastnosti návarového kovu ER 309L Mo: 

mez kluzu- Rp [MPa] mez pevnosti- Rm [MPa] prodlužení- ε [%] 

430 625 43 

 

ER 347-  se používá pro svařování/ navařování korozivzdorných ocelí. Tento typ 

návarového materiálu se používá tam, kde je třeba zajistit maximální korozní odolnost.  

Nb nám zajišťuje odolnost vůči mezikrystalové korozi [38]. 
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Tab. 5 Typické chemické složení návarového kovu ER 347 v hm. %: 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo Nb 

max. 

0,08 

0,3-

0,65 
1,0-2,5 

max. 

0,03 

max. 

0,03 

max. 

0,75 

9,0- 

11,0 

19,0-

21,5 

max. 

0,75 

max. 

1,0 

 

Tab. 6 Typické mechanické vlastnosti návarového kovu ER 347: 

mez kluzu- Rp [MPa] mez pevnosti- Rm [MPa] prodlužení- ε [%] 

450 620 41 

 

ER NiCr-3- Ten to typ návarového materiálu se používá pro spojení niklových slitin typu 

(Incoloy, Inconel, Monel) s korozivzdornými ocelemi a uhlíkovými ocelemi. Návarový 

materiál má výbornou korozní odolnosti [39, 40]. 

 

Tab. 7 Typické chemické složení návarového kovu ER NiCr-3 v hm. %: 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Nb Ti 
Cb 

+Ta 

max. 

0,1 

max. 

0,5 

2,5-

3,5 

max. 

0,03 

max. 

0,015 

max. 

0,5 

min. 

67 

18,0-

22,0 

2,0-

3,0 

max. 

0,75 

2,2-

2,3 

 

Tab. 8 Typické mechanické vlastnosti návarového kovu ER NiCr-3: 

mez kluzu-Rp [MPa] mez pevnosti-Rm [MPa] prodlužení- ε [%] 

358 552 30 

 

ER 385- používá se pro svařování/ navařování vysokolegovaných materiálu na bázi Cr-Ni. 

Vyznačuje se vysokým obsahem molybdenu. Návar má vynikající korozní odolnost, 

používá se především pro chemický průmysl na zařízení pro odsíření, také nachází použití 

pro komponenty pracující v mořské vodě [41]. 

 

Tab. 9 Typické chemické složení návarového kovu E 385 v hm.%: 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo 

max. 

0,04 

max. 

0,4 
3,8 - - 1,4 25,0 20,0 6,3 
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Tab. 10 Typické mechanické vlastnosti návarového kovu E 385: 

mez kluzu-Rp [MPa] mez pevnosti-Rm [MPa] prodlužení- ε [%] 

440 650 35 

 

ER- NiCrMo-3 – nebo také Alloy 625 se používá pro navařování slitin, které obsahují vyšší 

podíl Molybdenu. Je vhodný pro navařování korozivzdorných slitin a slitin niklu. Je také 

vhodný pro nanášení návaru na uhlíkové oceli. Návar vykazuje jak vysoké mechanické 

vlastnosti, tak vysokou korozní odolnost [42]. 

 

Tab. 11 Typické chemické složení návarového kovu ER-NiCrMo-3 v hm.%: 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Ti Cb+Ta Mo 

max. 

0,1 

max. 

0,5 

max. 

0,5 

max. 

0,02  
- 

max. 

0,5 

min 

58,0 

20,0- 

23,0 

max. 

0,4 

3,15- 

4,15 

8,0-

10,0 

 

Tab. 12 Typické mechanické vlastnosti návarového kovu ER-NiCrMo-3: 

mez kluzu-Rp [MPa] mez pevnosti-Rm [MPa] prodlužení- ε [%] 

590 790 35 

 

ER- NiFeCr-1 – nebo také Alloy 65 se používá na navařování na materiály, které mají 

stejné nebo podobné chemické složení, především se jedná o slitiny Ni-Cr-Mo-Cu [43]. 

 

Tab. 13 Typické chemické složení návarového kovu ER-NiFeCr-1 v hm. %: 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Ti Al Mo 

max. 

0,1 

max. 

0,25 

max. 

0,45 

max. 

0,015  

max2 

0,001 

max. 

2,5 
 42,6 22,5 

max. 

1,0 

max. 

0,1 
3,1 

 

Tab. 14 Typické mechanické vlastnosti návarového kovu ER- NiFeCr-1: 

mez kluzu-Rp [MPa] mez pevnosti-Rm [MPa] prodlužení- ε [%] 

420 610 34 
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11.1.1. POSTUP PŘÍPRAVY VZORKŮ PO ŽÍHÁNÍ 

Za pomocí ocelového kartáče jsem vzorky vytažené z pece zbavil okují. Očištěné vzorky 

jsem dále dělil pomocí elektrické kotoučové pily s diamantovým kotoučem na menší části, 

obr. 13. 

 

Obr. 13 Nadělené vzorky: K- pro korozní zkoušky; M- pro metalografi; R-rezerva; XXX- pro 

zkoušku tvrdosti. 

Po nadělení vzorků následovala preparace. Pro preparaci jsem použil dva typy 

fenolformaldehydového polykondenzátu („bakelitu“) a to v provedení vodivém (pro 

metalografii) a nevodivém (pro korozní zkoušení). 

Na preparované vzorky určené pro korozní zkoušení byl přiveden vodivý kontakt, (do 

vzorku jsem navrtal díru a do ní jsem udělal závit, nakonec jsem našrouboval měděný 

šroubek, který se dostal do kontaktu s vnitřní části vzorku), obr. 14. 
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Obr. 14 Obrázek vlevo: „zvodivěný“ vzorek. Obrázek vpravo: kontrola vodivosti pomocí 

multimetru. 

 

Vzorky určené pro metalografii jsem několikrát brousil, leštil až na metalografickou jakost 

a poté jsem všechny vzorky leptal.  

11.2. ZKOUŠKA TVRDOSTI- HBW 30

Zkouška tvrdosti je velice důležitá mechanická zkouška. Díky ní jsme schopni odhalit 

strukturní přeměny, které v materiálu nastanou, protože změny strukturních fází doprovázejí 

často změny mechanických vlastností, které se často projevují např. změnou tvrdosti oproti 

výchozím hodnotám naměřených v původním stavu. 

Pro zjištění tvrdosti jsem použil zkoušku tvrdosti dle Brinella- HBW 30 (ČSN EN ISO 6506-

1), jedná se o indentační metodu, kde indentor byla kulička ze slinutých karbidů o Ø 2,5 mm 

a síla zatěžování byla 1839 N.  

Měření tvrdosti jsem provedl třikrát na předem upravenou plochu, zbavenou veškerých 

nečistot (okuje, popisky psané fixem, mastnota) a to z důvodů snadného odečtení velikosti 

průměru vtisku. Doba působící síly byla vždy 15 s. Hodnoty tvrdosti jsem získal z odečtení 

příslušných tabulek. Veškerá získaná data jsem zpracoval pomocí MS Excel, kde výstupem 

práce byla: tabulka tvrdosti po různých dobách žíhání, tab. 14. a grafické znázornění 

naměřených hodnot, obr. 15. 

 

 



 

11.2.1. Výsledky měření tvrdosti

Tab. 15 

Doba expozice 

ER 309L Mo 

ER 347 

ER NiCr-3 

ER 385 

ER NiFeCr-1 

ER NiCrMo-3 

  

 

 

Obr. 15 Grafické znázornění naměřených hodnot tvrdosti

 

Pozn. K dispozici byla naměřená data výchozího stavu vzorku a po době žíhání 500 h
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Výsledky měření tvrdosti- HBW 30 

 Tvrdost HBW 30 po různých časech žíhání. 

0 h 500 h 3500 h 5000 h

171 ± 9 166 ± 4 164 ± 8 203 ± 0

176 ± 8 203 ± 6 211 ± 6 209 ± 7

164 ± 2 179 ± 6 178 ± 7 184 ± 9

164 ± 5 205 ± 12 233 ± 12 243 ± 11

162 ± 3 321 ± 9 303 ± 4 314 ± 2

218 ± 5 267 ± 3 301 ± 4 296 ± 5

Grafické znázornění naměřených hodnot tvrdosti

naměřená data výchozího stavu vzorku a po době žíhání 500 h

ER 347 ER NiCr-3 ER 385 ER NiFeCr-1 ER NiCrMo

Materiál

0 h 500 h 3500 h 5000 h

5000 h 

203 ± 0 

209 ± 7 

184 ± 9 

243 ± 11 

314 ± 2 

296 ± 5 

 

Grafické znázornění naměřených hodnot tvrdosti 

naměřená data výchozího stavu vzorku a po době žíhání 500 h [35].

ER NiCrMo-3
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Jak je patrné z obr. 15 došlo u všech exponovaných materiálu k nárůstu tvrdosti, díky 

strukturním změnám, které nastaly po dlouhodobé expozici. V případě materiálu ER NiCr-

3 vzrůst tvrdosti je zanedbatelný. Největší hodnotu tvrdosti dosahuje materiál ER NiFeCr-

1, kde také došlo téměř k dvojnásobnému nárůstu tvrdosti oproti výchozí hodnotě, která 

byla zároveň nejnižší naměřenou hodnoty tvrdosti ze všech vzorků. Materiál ER385 

vytvrzoval průběžně až do doby expozice 5000 h. 

11.3. KAPKOVÁ ZKOUŠKA 

Chronopotenciometrické měření neboli kapková zkouška, je důležitá pro vyhodnocení 

korozní odolnosti zkoušeného materiálu. Měření probíhalo za použití dvou roztoků [44]:  

 

a) 11 % hm. H2SO4 + 1,2%hm.  HCl + 1 % hm. FeCl3 + 1 % hm. CuCl2 neboli 

ZELENÁ SMRT, dále jen „ZS”. 

b) 0,1 % hm. Fe2(SO4)3 + 4 % hm. NaCl + 0,01 mol.dm-3 HCl neboli                          

ŽLUTÁ SMRT  dále jen “ŽS“. 

 

 

Postup měření byl následující: mezi ACLE elektrodu a vzorek jsem kápnul zkušební 

roztok, obr 17. a po předem stanové časy se odečítaly hodnoty napětí z multimetru. Doba 

jednoho měření vzorku v jednom typu zkušebního roztoku je 20 min (1200 s). 

Sleduje se závislost korozního potenciálu- Ekor  [mV] na čase - t [sec]. Když křivka, která 

znázorňuje průběh sledované závislosti  Ekor / t má kladný charakter resp. monotónnost 

funkce je rostoucí (blíží se hodnotě redox potenciálu prostředí: ER-ZS=520 mV a ER-ŽS= 

298 mV) můžeme o materiálu říct, že je pasivní tzn., nedochází k aktivaci povrchu- 

materiál je korozně odolný. V případě, že průběh funkce je klesající, dochází ke koroznímu 

napadení, viz obr. 16. 

 



 

Obr. 16 Schematické
 

Obr. 17 Obrázek vlevo- Aparatura pro měření: a) ACLE elektroda b) vzorek c) multimetr; 
Obrázek vpravo nahoře
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Schematické znázornění průběhu korozního potenciálu

Aparatura pro měření: a) ACLE elektroda b) vzorek c) multimetr; 
Obrázek vpravo nahoře: detail kapky “ZS“; Obrázek vpravo dole: schéma zapojení

400 600 800 1000 1200

Aktivace
Pasivace

 

korozního potenciálu. 

Aparatura pro měření: a) ACLE elektroda b) vzorek c) multimetr; 
: schéma zapojení 

t [s]
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11.4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

 

11.4.1.1. Materiál ER NiCr-3 (Cr25Ni62)   

 

ER NiCr-3 ze zkoumaných materiálů se vyznačuje nejvyšším obsahem niklu 51 hm. %., 

který zajistil po celou dobu expozice stabilní austenitickou litou strukturu, obr. 18 která je 

podpořena i přídavkem 2 hm. % austenitotvorného manganu. Důkazem stabilní 

austenitické struktury jsou i téměř shodné naměřené hodnoty tvrdosti, jak je zřejmé 

z tab. 15. 

Obr. 18 Mikrostruktura ER NiCr-3 (Cr25Ni62), optická mikroskopie. 

 

Materiál ER NiCr- 3 s v agresivním roztoku, který obsahuje chloridové ionty, se stává 

aktivním, jak je zřejmé z průběhu Kapkové zkoušky v roztoku „ZS“, obr. 19. Na začátku 

měření korozního potenciálu u vzorku, který byl žíhán po dobu 3500 h, je korozní 

potenciál v oblasti kladných hodnot, ale v čase 540 sekund (9 min) dojde k náhlému skoku 

potenciálu k hodnotě blížící se 0, kde dochází k pozvolnému snížení hodnot potenciálu až 



 

do záporné oblasti. V případě vzorku, který byl žíhán po dobu 5000 h, došlo k

potenciálu do záporné oblasti již v

v původním stavu a ve stavu žíhaném 500 h, jsou téměř o 200 mV nižší než v

časech žíhání. 

V roztoku „ŽS“, dochází také k

trvalo 3500 h, se hodnota potenciálu zvyšovala až do času 40 s, poté nastalo pozvolné 

snižování hodnot potenciálu po celou dobu měření. Průběh závislosti potenciálu po žíhání 

5000 h se po celou dobu měření držel v

 

Obr. 19 Kapková zkouška

Obr. 20 Kapková zkouška

-400

-200

0

200

400

600

0 200

Ekor [mV]

-400

-200

0

200

400

600

0 200

Ekor [mV]

35 

případě vzorku, který byl žíhán po dobu 5000 h, došlo k

potenciálu do záporné oblasti již v čase 20 s. Hodnoty potenciálů vzorků naměřených 

původním stavu a ve stavu žíhaném 500 h, jsou téměř o 200 mV nižší než v

roztoku „ŽS“, dochází také k aktivaci povrchu vzorku, obr. 20. V případě žíhání, které 

hodnota potenciálu zvyšovala až do času 40 s, poté nastalo pozvolné 

snižování hodnot potenciálu po celou dobu měření. Průběh závislosti potenciálu po žíhání 

5000 h se po celou dobu měření držel v záporných hodnotách a dále klesal.

Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ZS“.
 

Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ŽS“.
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hodnota potenciálu zvyšovala až do času 40 s, poté nastalo pozvolné 

snižování hodnot potenciálu po celou dobu měření. Průběh závislosti potenciálu po žíhání 
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11.4.1.2. Materiál ER 347 (Cr21Ni11) 

Vzorek ER 347 ve všech dobách tepelné expozice vykazuje stabilní austenitickou litou 

strukturu, jež je patrné z obr. 21. a také z naměřených hodnot tvrdosti, tab. 15 je 

prokazatelné, že se jedná o austenit.  

Obr. 21 Mikrostruktura ER 347 (Cr21Ni11), optická mikroskopie. 

 

Průběh korozního potenciálu vzorku ER 347 v roztoku „ZS“, je skoro stejný jak při žíhání 

3500 h tak i při 5000 h žíhání, obr. 22. Směrnice křivky je záporná, tzn., že materiál se 

aktivně rozpouští a dochází ke koroznímu napadení.  

V roztoku „ŽS“ se vzorek ER 347 také aktivně rozpouští a to v celém časovém intervalu 

měření. Průběhy závislosti korozního potenciálu na čase sice mají kladnou směrnici křivek, 

ale jen do určitých časů. V případě vzorku, který byl žíhán 3500 h, nastane lokální 

maximum v čase 1020 s (17 min) a poté opět křivka má tendenci klesat. Vzorek, který byl 

žíhán 5000 h, dosáhne lokálního maxima už v čase 540 s (9 min) a opět další průběh 

směřuje k záporným hodnotám. 

 



 

Obr. 22 Kapková

 

Obr. 23 Kapková zkouška

 

 

-400

-200

0

200

400

600

0 200

Ekor [mV]

-400

-200

0

200

400

600

0 200

Ekor [mV]

37 

Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ZS".

Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál 
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ER 347 (Cr21Ni11)

 

samovolný korozní potenciál „ZS". 

 

samovolný korozní potenciál „ŽS“. 
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11.4.1.3. Materiál ER NiCrMo

U Materiálu ER NiCrMo-

matrici došlo k precipitaci, která vedla k

nepodařilo zcela jednoznačně určit.

Obr. 24 Mikrostruktura ER NiCrMo

Obr. 25 Obrázek vlevo: EDS analýza, ER Ni
Obrázek vpravo: spektrum 1 až 4 matrice, ostatní fáze 
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Materiál ER NiCrMo- 3 (Cr25Ni49Mo8) 

- 3 sice nedošlo k celkové strukturní přeměně, ale v

precipitaci, která vedla k 22 % nárůstu tvrdosti, Tab. 15

zcela jednoznačně určit. Chemické složení částic je uvedeno v

ktura ER NiCrMo-3 (Cr25Ni49Mo8), optická mikroskopie.

 

Obrázek vlevo: EDS analýza, ER NiCrMo-3 (Cr25Ni49Mo8)
pravo: spektrum 1 až 4 matrice, ostatní fáze [35].

 

celkové strukturní přeměně, ale v austenitické 

Tab. 15. Částice se nám 

Chemické složení částic je uvedeno v tab. 16. 

 

), optická mikroskopie. 

(Cr25Ni49Mo8), žíháno 500 h, 
[35]. 



 

Tab. 16 Bodová EDS analýza, ER NiCrMo

Spectrum

Spectrum 1 

Spectrum 2 

Spectrum 3 

Spectrum 4 

Spectrum 5 

Spectrum 6 

Spectrum 7 

Spectrum 8 

Spectrum 9 

 

 

 

Obr. 26 Kap
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Bodová EDS analýza, ER NiCrMo-3, žíháno 500 h 

Spectrum Cr Fe Ni Mo

Spectrum 1 - matrice 21,7 10,4 59,5 8,1

Spectrum 2 - matrice 21,3 10,7 59,9 7,7

Spectrum 3 - matrice 21,9 10,4 59,3 8,2

Spectrum 4 - matrice 21,9 10,5 59,7 7,8

Spectrum 5 - dutina 26,1 10,9 59,8 2,8

Spectrum 6 - částice 24,2 10,5 59,4 5,5

Spectrum 7 - částice 24,4 10,5 59,5 5,8

Spectrum 8 - částice 24,7 10,7 58,3 6,0

Spectrum 9 - částice 24,1 10,7 59,4 5,5

Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ZS“.

400 600 800 1000 1200

ER NiCrMo-3 (Cr25Ni49Mo8)

 [35]: 
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Obr. 27 Kapková zkouška

Průběh korozních potenciálů u materiálu ER NiCrMo

kladným hodnotám, ve všech případech žíhání (výchozí stav, 500 h, 3500h a 5000 h). To 

znamená, že materiál je pasivní a nedochází k

potenciálů se blíží hodnotě redox potenciálu prostředí, obr. 26.

Rovněž hodnoty korozních potenciálu v

se redox potenciálu prostředí, obr. 27

 

11.4.1.4. Materiál ER 385 (Cr25Ni24Mo4

Vlivem tepelné expozice došlo u materiálu ER 385 ke strukturním změnám ve všech 

časových intervalech experimentu, obr. 28. Na obrázku po tepelné expozici 5000 h jsou 

patrné precipitáty, které se vyloučily na hranicích zrn 

vyloučily uvnitř zrna: (b).  Matrice je označena: (

k mírnějšímu nárůstu tvrdosti, 
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Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ŽS“.

 

Průběh korozních potenciálů u materiálu ER NiCrMo-3 v roztoku „ZS“ směřují ke 

všech případech žíhání (výchozí stav, 500 h, 3500h a 5000 h). To 

ateriál je pasivní a nedochází k aktivaci povrchu. Hodnoty korozních 

potenciálů se blíží hodnotě redox potenciálu prostředí, obr. 26. 

Rovněž hodnoty korozních potenciálu v roztoku „ŽS“ nabývají kladných hodnot a blíží 

se redox potenciálu prostředí, obr. 27. 

Materiál ER 385 (Cr25Ni24Mo4) 

Vlivem tepelné expozice došlo u materiálu ER 385 ke strukturním změnám ve všech 

časových intervalech experimentu, obr. 28. Na obrázku po tepelné expozici 5000 h jsou 

patrné precipitáty, které se vyloučily na hranicích zrn austenitu: (a), a další fáze, které se 

).  Matrice je označena: (c). Díky precipitaci nové fáze došlo i 

mírnějšímu nárůstu tvrdosti, tab. 15. 
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Obr. 28 Mikrostruktura ER 385 (Cr258Ni24Mo4), optická mikroskopie. 

 

Díky elektronové mikroskopii resp. díky EDS analýze, jsem zjistil chemické složení nově 

vzniklých fází, tab. 17. Místa analýzy jsou znázorněny na obr. 29. Identifikovat fáze se 

nepodařilo. 

 

Tab. 17 Výsledky EDS analýzy vzorku ER 385, hodnoty jsou uvedeny v hm. %. 

PRVEK 

FÁZE 
(a) (b) (c) 

Si 0,867 0,717 0,39 

Mo 14,2 8,00 2,84 

Cr 34,0 20,9 18,7 

Mn - 1,68 1,46 

Fe 41,2 44,5 52,0 

Ni 9,80 22,4 22,9 

Cu - 1,87 1,66 



42 
 

 

Obr. 29 EDS analýza materiálu ER 385: (a) precipitáty vyloučeny na hranicích zrn; (b) 

fáze vyloučená uprostřed zrna; (c) matrice. 
 

11.4.1.4.1. Zkouška mikrotvrdosti (HV 0.01) - ER 385  

 

Zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse je jednou z dalších mechanických zkoušek, díky 

níž jsme schopni stanovit hodnotu mikrotvrdosti různých strukturních fází, vměstků apod. 

Jako indentor se používá diamantový pravidelný čtyřboký jehlan, který má vrcholový úhel 

136° a působící zatížení je 0,09807 N [45]. 

Byly provedeny celkem tři vtisky do každé zkoumané fáze (oblasti). Výsledky měření 

jsou uvedeny v tab. 18. 

Tab. 18 Mikrotvrdost HV 0.01, ER 385: 

Fáze HV 0,01 

(a) 687 

(b) 480 

(c) 752 
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Obr. 30 Mikrotvrdost HV 0.01 – ER 385 místa vtisku: (a) precipitáty vyloučeny na hranicích 

zrn; (b) fáze vyloučená uprostřed zrna; (c) matrice. 
 

Ze získaných výsledků mikrotvrdosti (tab. 18) je zřejmé, že nárůst tvrdosti materiálu ER 

385 způsobil vznik precipitátů, které se vyloučily na hranicích zrn a také vznik nové fáze 

uprostřed zrn, obr. 30. 

Průběh korozních potenciálů u materiálů po tepelné expozici v roztoku „ZS“ v časech 

3500 h a po 5000 h je dosti podobný, obr. 31. Výchozí hodnota korozního potenciálu byla 

v obou případech přibližně 200 mV, kde poté následoval pozvolný pokles hodnot 

potenciálu. Tento pokles nám říká, že materiál ER 385 podléhá korozi i v tom případě, že 

obsahuje okolo 4 hm. % Mo. 

Hodnoty korozních potenciálů naměřených v původním stavu a ve stavu žíhaným po 

500 h je téměř totožný jako u korozních potenciálu naměřených při době žíhání 3500 h a 

5000 h.   

 



 

Obr. 31 Kapková zkouška
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Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ZS“.

 

Průběh korozních potenciálů v roztoku „ŽS“ u vzorku, který byl žíhán po dobu 3500 h, 

začínaly hodnoty korozních potenciálů v záporných hodnotách, obr 32.

) křivka znázorňující průběh měření dosáhla lokálního maxima a poté nastal

pozvolný propad hodnot. V čase 1020 s (17 min) nastalo opětovné nabírání kladných 

hodnot korozních potenciálů, což znamená, že vzorek se v roztoku „ŽS“ pasivuje

případě vzorku, který byl žíhán po dobu 5000 h., byl průběh korozních potenciálů 

ako u předchozí kratší doby tepelné expozice s výjimkou toho, že křivka 

znázorňující průběh korozních potenciálů nabyla lokálního maxima v 

opětovnému klesání hodnot korozních potenciálu. 
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záporných hodnotách, obr 32. V čase 420 s 

) křivka znázorňující průběh měření dosáhla lokálního maxima a poté nastal 

) nastalo opětovné nabírání kladných 

roztoku „ŽS“ pasivuje.  V 

případě vzorku, který byl žíhán po dobu 5000 h., byl průběh korozních potenciálů 

výjimkou toho, že křivka 

 čase 300 s (5min). 

t [s]

0 h

500 h

3500 h

5000 h



 

Obr. 32 Kapková zkouška

Na obr. 33 jsou znázorněná místa lokálního napadení 

patrné, že korozní napadení dochází nejčastěji v

vyloučená uprostřed zrna,

ochuzená chrom a molybden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Povrch vzorku
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Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ŽS“.

 

jsou znázorněná místa lokálního napadení po 60 min působení roztoku „ZS“

patrné, že korozní napadení dochází nejčastěji v místě, kde se nachází 

vyloučená uprostřed zrna, (b). Pravděpodobně se jedná o místa, která byla lokálně 

a molybden, jež je nositelem korozní odolnosti. 

Povrch vzorku ER 385 po Kapkové zkoušce, optická mikroskopie.
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korozní potenciál „ŽS“. 

min působení roztoku „ZS“. Je 

místě, kde se nachází tmavá fáze, 

a, která byla lokálně 

ER 385 po Kapkové zkoušce, optická mikroskopie. 

t [s]

3500 h

5000 h
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11.4.1.5. Materiál ER NiFeCr-1 (Cr29Ni33Mo6) 

Ve všech sledovaných časech tepelné expozice došlo ke strukturní přeměně, obr. 34. 

Ve výchozích austenitických zrnech došlo k precipitaci nových fází: (a)- fáze na hranicích 

zrn; (b)- tmavá fáze (jemné karbidy). Matrice je označená jako (c). Tyto vyloučené fáze, 

mají za následek téměř dvounásobný nárůst hodnot tvrdosti oproti naměřené hodnotě 

výchozího stavu, tab. 15. Materiál ER NiFeCr-1 je jediný ze zkoumaných materiálů, kde 

došlo k takové výrazné změně tvrdosti.  

 

 

 

Obr. 34 Mikrostruktura ER NiFeCr- 1(Cr28Ni33Mo6), optická mikroskopie. 

 

Díky EDS analýze jsme získali informaci, že ve vzorku ER NiCrFe-1 se nenacházejí dvě 

vzniklé fáze, obr. 33, ale došlo ke vzniku tři fází, jež je patrné z obr. 35. Důkaz o existenci 
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dvou fází vzniklých uvnitř zrn je rozdílné chemické složení fází (b) a (d). Chemické složení 

fází je uvedeno v tab. 19. 

 

Tab. 19 Výsledky EDS analýzy vzorku ER NiCrFe-1, hodnoty jsou uvedeny v hm. %. 

PRVEK 

FÁZE 
(a) (b) (c) (d) 

Si 0,91 0,71 0,28 2,12 

Mo 16,6 14,5 2,65 23,9 

Cr 39,9 33,5 19,3 35,2 

Mn - - 1,63 - 

Fe 25,9 27,7 32,1 19,7 

Ni 16,72 23,5 40,9 19,0 

Cu - - 3,09 - 

 

 

 

Obr. 35 EDS analýza materiálu ER NiCrFe-1: (a) precipitáty vyloučeny na hranicích zrn; (b) 

fáze vyloučená uprostřed zrn; (c) matrice; (d) fáze vyloučená uprostřed zrn. 
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11.4.1.5.1. Zkouška mikrotvrdosti (HV 0.01) - ER NiFeCr-1 

Počet jednotlivých vpichů do zkoumaných fází (oblastí), obr. 36 byly celkem tři. 

Výsledky stanovené mikrotvrdosti jsou uvedeny v tab. 20.  

 

 

Tab. 20 Mikrotvrdost HV 0.01, ER NiFeCr-1: 

Fáze HV 0,01 

(a) 567 

(b) 424 

(c) 752 

 

 

Obr. 36 Mikrotvrdost HV 0.01 – ER NiFeCr-1 místa vtisku: (a) precipitáty vyloučeny na 

hranicích zrn; (b) tmavá fáze- jemné karbidy; (c) matrice. 

 

Výchozí hodnota korozních potenciálů v roztoku „ZS“ byla nejvyšší ze všech 

zkoumaných materiálů, obr. 37, přesto následný průběh korozních potenciálů u obou 

vzorků má zápornou směrnici, proto můžeme předpokládat, že po určitém čase dojde 

k aktivaci povrchu materiálů. 

Průběh korozního potenciálu v roztoku „ŽS“ u vzorku, který byl žíhán 3500 h, měl 

rostoucí charakter až do doby 1020 s (17 min), potom křivka měla klesající tendenci. 



 

Průběh korozních potenciálů u vzorku, který byl žíhán po dobu 5000 h, měl obdobný 

charakter jako v předchozím případě, akorát lokální maxim

(15min), obr. 38. 

 

Obr. 37 Kapková zkouška

Obr. 38 Kapková zkouška
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Průběh korozních potenciálů u vzorku, který byl žíhán po dobu 5000 h, měl obdobný 

předchozím případě, akorát lokální maximum nastalo

 

Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ZS“.

 

 

Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ŽS“.
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Průběh korozních potenciálů u vzorku, který byl žíhán po dobu 5000 h, měl obdobný 

nastalo v čase 900 s 
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Po 60 min působení roztoků „ZS“ došlo k jasnému lokálnímu koroznímu napadení v tmavé 

fázi (b), obr. 39. Snížená korozní odolnost napadené fáze, bude pravděpodobně stejná 

jako v předchozím případě (vzorek ER 385) a to, že místa napadení jsou ochuzeny o chrom 

a molybden. 

 

 

Obr. 39 Povrch vzorku ER NiFeCr-1 po Kapkové zkoušce, optická mikroskopie. 

 

11.4.1.6. Materiál ER 309 L Mo (Cr16Ni13Mo2) 

Materiál ER 309 L Mo má licí austenitickou strukturu ve všech sledovaných časech 

žíhání, obr. 40. Naměřené hodnoty tvrdosti se téměř neliší, ačkoliv jistý rozdíl mezi 

hodnotou tvrdosti naměřené v čase žíhání 3500 h a 5000 h můžeme pozorovat. Nárůst 

tvrdosti pravděpodobně způsobila tvorba precipitátu v okolí hranic zrn, které jsou patrné 

při 500 x zvětšení, obr. 41. Lze přepokládat, že při delší tepelné expozici dojde k výraznější 

precipitaci. 
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Obr. 40 Mikrostruktura ER 309 L Mo (Cr16Ni13Mo2), optická mikroskopie. 

 

Obr. 41 Mikrostruktura ER 309 L Mo (Cr16Ni13Mo2), optická mikroskopie. 

 

Průběh korozních potenciálu u vzorku ER 309 L Mo v roztoku „ZS“, je téměř totožný jak 

pro čas 3500 h, tak pro čas 5000 h, s tím rozdílem, že výchozí hodnota potenciálu vzorku, 

který byl žíhán 3500 h, je větší o 63 mV, než výchozí hodnota korozního potenciálu 



 

vzorku, který byl žíhán po dobu 5000 h. Oba průběhy měly zápornou směrnici

k aktivaci povrchu, obr. 41.

Průběh korozních potenciálů v

v oblasti záporných hodnot

 

Obr. 41 Kapková zkouška

 

Obr. 42 Kapková zkouška

-400

-200

0

200

400

600

0 200

Ekor [mV]

-400

-200

0

200

400

600

0 200

Ekor [mV] ER 309 L Mo (Cr16Ni13Mo2)

52 

vzorku, který byl žíhán po dobu 5000 h. Oba průběhy měly zápornou směrnici

. 

Průběh korozních potenciálů v roztoku „ŽS“ se pohyboval po celou dobu 

záporných hodnot. U obou vzorků došlo k aktivaci povrchu takřka ihned, obr. 4

Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ZS“.

Kapková zkouška- samovolný korozní potenciál „ŽS“
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roztoku „ŽS“ se pohyboval po celou dobu měření 

aktivaci povrchu takřka ihned, obr. 42. 
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11.5. VLIV ÚROVNĚ LEGOVÁNÍ NA KOROZNÍ ODOLNOST HODNOCENÝCH 
MATERIÁLŮ 

Odolnost vůči lokalizované korozi vzhledem k obsahu legujících prvků, lze stanovit 

pomocí několika parametrů např. index odolnosti vůči bodové korozi- PRE (1), kritická 

teplota bodové koroze- TBK (2) a kritická teplota štěrbinové koroze-TŠK (3). 

 

��� =   % �� +  3,3% � +  16 % �                                (1) 

������ = −41 + 2,5%�� + 7,6%� + 31,9%�              (2) 

�Š���� = −81 + 3,2%�� + 7,6%� + 10,5%�               (3) 

(s) – prostředí s 10 hm. % FeCl3 

 

Hodnoty indexů jsem vypočítal pomocí vztahů (1), (2), (3), tab. 20, obr. 43, 44, 45. 

Z průběhu všech níže uvedených závislostí, lze zcela jednoznačně říci, že faktory udávající 

míru legování a odolnosti k lokalizované korozi jsou s dobrou shodou platné i pro 

návarové vysoce legované oceli až niklové slitiny. Materiály se srovnaly podle obsahu 

legujících prvků, shodně se schopnosti zůstat pasivní nebo naopak se aktivovat. 

 

Tab. 20 Výsledné hodnoty indexů PRE, TBK a TŠK: 

Materiál 
Index 

PRE TBK TŠK 

ER 309LMo 23,59 16,48 -12,32 
ER 347 21 11,5 -13,8 

ER NiCr-3 25,3 22,25 -0,04 

ER 385 39,69 55,43 33,28 
ER NiFeCr-1 48,9 77,35 57,72 
ER NiCrMo-3 49,35 77,5 54,72 

 

Pozn. hodnoty chemického složení pro výpočet indexů jsou z tab. 2. 
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Obr. 43 Vztah PRE indexů ke stupni legování návarových materiálů. 

 

Obr. 44 Vztah TBK hodnot ke stupni legování návarových materiálů. 

 

Obr. 45 Vztah TŠK hodnot ke stupni legování návarových materiálů. 
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12. ZÁVĚRY 

A) Ze souhrnného vyhodnocení experimentů zkoumaných materiálů vyplývají tyto zjištěné 

skutečnosti: 

MATERIÁL ZKOUMÁNO v čase 0 – 5000h VYHODNOCENO 

ER NiCr - 3 (Cr25Ni62) 

Metalografie 
stabilní struktura ve všech 
časech tepelné expozice 

Tvrdost  téměř shodná 

Korozní odolnost aktivace 

ER 347 (Cr21Ni11) 

Metalografie 
stabilní struktura ve všech 
časech tepelné expozice 

Tvrdost lehce zvýšená 

Korozní odolnost aktivace 

ER NiCrMo – 3 
(Cr25Ni49Mo8) 

Metalografie 
vznik precipitátu na 

hranicích zrn + vznik nové 
fáze uprostřed zrn 

Tvrdost zvýšena 

Korozní odolnost stabilní pasivita 

ER  385  
(Cr24Ni24Mo4) 

Metalografie 
vznik precipitátu na 

hranicích zrn + vznik nové 
fáze uprostřed zrn 

Tvrdost zvýšená 

Korozní odolnost aktivace 

ER NiFeCr – 1 
(Cr29Ni33Mo) 

Metalografie 
vznik precipitátu na 

hranicích zrn + vznik nové 
fáze uprostřed zrn 

Tvrdost zvýšená 

Korozní odolnost aktivace 

ER 309 L Mo 
(Cr16Ni13Mo2) 

Metalografie 
vznik precipitátu na 

hranicích zrn 

Tvrdost zvýšená 

Korozní odolnost aktivace 

 

B) STRUKTURNÍ STABILITA 

Po tepelné expozici, jež trvala 5000 h, došlo u všech zkoumaných materiálů ke zvýšení 

tvrdosti u některých již na definitivní hodnotu po 500h u dalších docházelo 

k postupnému zpevňování.  Skupina materiálu, která vykazovala nejvyšší změny 

tvrdosti oproti výchozímu stavu, se projevila strukturní nestabilitou. Vznikly nové fáze 

jak uvnitř zrn, tak po hranicích zrn.  

 

C) KOROZNÍ ODOLNOST 
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a) Čím byl materiál déle tepelně exponován, docházelo i v závislosti na úrovni legování 

(hodnota PRE / TŠ / BK) k rychlejší aktivaci povrchu. U některých vzorků docházelo 

s dobou expozice k homogenizaci chemického složení, což se mohlo projevit jako tzv. 

„ uzdravování“ oceli. 

 

b) Vzorky, které nemají zhoršenou korozní odolnost a vysokou úroveň legování, mají 

tendenci zachovat pasivní stav.  

 

c) Korozní odolnost materiálů se projeví sklonem k aktivaci nebo zkrácení doby do 

aktivace. 

 

d) Pro zkoumání korozní odolnosti vysoce legovaných materiálů se roztok „ŽS“ projevil 

jako neúčinný.  

 

e) Nejvyšší korozní odolnosti dosáhl návarový materiál ER NiCrMo-3, který měl po celou 

dobu působení agresivního prostředí roztoku „ZS“ pasivní stav. 

 

f) Faktory udávající míru legování a odolnosti k lokalizované korozi jsou s dobrou 

shodou platné i pro návarové vysoce legované oceli až niklové slitiny. Materiály 

srovnaly podle obsahu legur, shodně se schopnosti zůstat pasivní nebo naopak se 

aktivovat. 

 

g) Použitá metodika se jeví jako vhodná pro sledování strukturní stability návarů. 
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14. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ACLE   argentochloriodová elektroda 

Br   brom 

Co   kobalt 

ČSN   česká norma 

Cr   chrom 

Cl   chlor 

Co   Kobalt 

Cu   měď 

Cu2+   iont mědi 

CuCl2   chlorid mědnatý 

Eb [V]  průrazný potenciál 

ER-ZS   redox potenciál roztoku zelené smrti 

ER-ŽS   redox potenciál rozoku žluté smrti 

EIS   elektrochemická impendační spektroskopie 

ESW   elektrostruskové svařování (elektrostruskové svařování) 

EDS   energy dispersive spectroscopy 

Ekor [V]  samovolný korozní potenciál 

F   fluor 

Fe    železo 

Fe2(SO4)3  síran železitý 

FCC (K12)  kubická plošně centrovaná mříž 

Fe3+   železité ionty 

H   vodík 

h   hodin 

HTU   hexagonálně těsně uspořádaná 

H2S   sirovodík 

H2SO4   kyselina sírová 

hm. %   hmotnostní procenta 

HNO3   kyselina dusičná 

NaCl   chlorid sodný 

HWB 30  tvrdost podle Brinella se zatížením 1839 N 

HV 0,01  tvrdost podle Vickerse se zatížením 0,01 kg 

I   jód 
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ISO   mezinárodní organizace pro normalizaci (International organization 

of        standardization) 

jkor  [A/cm2 ] korozní proudová hustota 

jkp  [A/cm2]  kritická pasivační proudová hustota 

jp  [A/cm2] pasivační proudová hustota 

KPC   kubická plošně centrovaná 

KSC   kubická prostorově centrovaná 

OH-     hydroxylový aniont 

pH   vodíkový exponent 

Rp   [Mpa]  mez kluzu 

Rm   [Mpa]  mez pevnosti 

MAG   metal active gas 

MIG   metal inert gas  

min   minuta  

Mn   mangan 

Mo   molybden 

N    dusík 

Nb   niob 

NaOH   hydroxid sodný 

Ni   nikl 

P   fosfor 

PRE   Pitting resistance equivalent 

S   síra 

s   sekunda 

SAW    svařování pod tavidlem (Submerged Arc Welding) 

Si    křemík 

TOO   tepelně ovlivněná oblast 

„ZS“   zelená smrt 

„ŽS“   žlutá smrt 

SY   solution yellow  

SO2   oxid siřičitý 

TBK   kritická teplota bodové koroze 

TŠK   kritická teplota štěrbinové koroze 

Ti   titan 

TIG (WIG)  tungsten inert gas 

T        [°C] teplota  

γ   austenit 

δ    delta ferit 

σ     sigma fáze 

ε   prodloužení 

ε- martenzit  ε-martenzit 
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