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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je popis postupů moření vysoce legovaných materiálů a přehled 

nejčastějších případů použití. Popsána je podstata moření vysoce legovaných materiálů. Dále 

pak jednotlivé kapitoly poukazují na povrchovou úpravu vysoce legovaných materiálu, 

moření korozivzdorných ocelí a na vlastnosti legujících prvků. 
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Abstract 

The aim of this thesis is the description of the pickling of high alloyed materials and an 

overview of the most common use cases. Describe the nature of the pickling of high alloyed 

materials. Furthermore, individual chapters point to finish high alloy material, stainless steel 

pickling and properties of alloying elements. 
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1. Vysoce legované oceli a niklové slitiny 

Vysoce legované oceli a niklové slitiny jsou používány do provozně nejnáročnějších 

podmínek. Tyto legované materiály se vyrábějí přimíšením legujících prvků k hlavnímu kovu 

za účelem zlepšení jeho mechanických, fyzikálních a chemických vlastností. Legujícími 

prvky jsou zejména, chrom, molybden, vanad, wolfram, hliník a titan [4]. 

1.1 Rozdělení vysocelegovaných ocelí 

Vysocelegované oceli se dělí na oceli korozivzdorné, žáruvzdorné (žáropevné) a na oceli 

nástrojové. V této práci se budu dále věnovat ocelím korozivzdorným [23]. 

 

Korozivzdorné oceli jsou slitiny na bázi železa s obsahem Cr ≥ 12%. Korozivzdorné oceli lze 

rozdělit podle chemického složení a struktury do čtyř základních skupin: feritické, 

martenzitické, austenitické a duplexní oceli. Je vysoce legovaná ocel se zvýšenou odolností 

vůči chemické i elektrochemické korozi. Korozní odolnost je založena na schopnosti tzv. 

pasivace což je zobrazeno na obr. 1. U oceli korozivzdorných  u nichž je nutno dosáhnout co 

nejvyšší korozní odolnosti je obsah uhlíku volen na co nejnižší úrovni (C≤0,03%hm).

 

Obr. 1 Vznik pasivační vrstvy na korozivzdorné oceli [11]. 

 

I když je pasivita korozivzdorných ocelí vůči celkové korozi dosažena v mnoha prostředích, 

omezujícím dějem je i lokální druh koroze (štěrbinovou, bodovou, mezikrystalovou) [11]. 

 

Žáruvzdorné, žáropevné oceli jsou oceli s vysokým podílem chromu a niklu. 

Nejdůležitějším rysem takové oceli je odolnost k vysoké teplotě. Tyto oceli jsou dále 

legovány molybdenem, wolframem, vanadem titanem a niobem. Použití takové oceli je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koroze
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všestranné. Používá se na výrobu žáruvzdorného zařízení a nářadí, vhodná pro parní kotle, 

pouzdra termočlánků a sklářské formy [11]. 

 

Nástrojové oceli se dělí na uhlíkové, slitinové, rychlořezné a určené pro lití. 

 

Uhlíkové oceli mají obsah uhlíku nad 0,8 %. Používají se na běžné nástroje. Pro ruční a strojní 

obrábění mají předepsaný obsah legujících prvků C, P, S, Si, Mn. 

 

Slitinové jsou oceli nízko a středně legované prvky Cr, V, W, Mo. Používají se tehdy, nestačí-

li vlastnosti uhlíkových ocelí. Jejich zvláštním druhem jsou oceli rychlořezné, které obsahují 

větší množství několika slitinových prvků. Používají se k výrobě výkonných nástrojů. 

 

Rychlořezné oceli jsou na bázi W-Mo-Co.  

 

Určené pro lití jsou oceli vysoce legované W. 

 

Korozivzdorné, žáruvzdorné a nástrojové oceli mají společné tyto vlastnosti: 

Korozivzdornost je odolnost materiálu vůči korozi (elektrochemické)za normálních 

podmínek, což je kolem (20
o
C). 

Žáruvzdornost, žárupevnost je odolnost materiálu vůči korozi (chemická)za zvýšených 

teplot, což je kolem (nad 800
o
C), 

vysokou odolnost vůči opotřebení, zvláštní fyzikální vlastnosti [23]. 

1.2 Rozdělení korozivzdorných ocelí podle strukturního hlediska[23] 

Nejběžnějším dělením korozivzdorných ocelí je dělení podle struktury, z tohoto pohledu 

rozlišujeme oceli na: 

 Austenitické (Cr 16-35%, Ni 7-26%, Mo<6%, C< 0,12%, N2< 0,5%,Cu, Mn, S), 

 Feritické (Cr 13-30%, C <0,1%, Si< 1%, Mo <4,5%), 

 Martenzitické (Cr 12-18%, C 0,05-1,2%, Ni< 7%, Mo do3%, Ti ), 

 Feriticko-austenitické (Duplexní)(Cr 19-28%, Ni< 7%, Mo<5%). 

Vztahy mezi jednotlivými typy korozivzdorných ocelí jsou uvedeny na obr. 3.  

 

K rozdělení korozivzdorných ocelí nám slouží Schaefflerův diagram. Tento diagram 

vyjadřuje vliv chemického složení na strukturu oceli obr. 2. Struktura těchto ocelí pak závisí 
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na obsahu prvků, které zužují resp. rozšiřují oblast stability austenitu. Pro skupinu prvků 

uzavírajících oblast gama se zavádí pojem chromový ekvivalent a jde o feritotvorné prvky (Si, 

Mo, V, Ti, Al, Nb) a pro prvky, které rozšiřují oblast gama se zavádí niklový ekvivalent a jde 

o austenitotvorné prvky (Ni, Mn, N, C, Cu).  

 

Ni ekv = % Ni  + 0,5 . % Mn + 30. % C + 30 % N 

Cr ekv = % Cr + % Mo+ 1,5. % Si + 0,5. % Nb 

 

Obr. 2  Schaefflerův diagram, vyjadřující vliv chemického složení na strukturu oceli [23]. 

1.3 Vliv chemického složení na vlastnosti vysocelegovaných ocelí [23]. 

Chrom 

Při 2% má ocel dobrou odolnost proti vodíkovému praskání. Nad 4% zlepšuje odolnost 

materiálu vůči žáruvzdornosti.  Chrom má kladný vliv na zlepšení odolnosti proti opotřebení a 

zvýšení prokalitelnosti.Už od 12-13% je potřebnou přísadou pro zajištění pasivovatelnosti a 

korozní odolnosti. 

 

Nikl 

Podílí se na stabilizaci austenitické struktury v korozivzdorných ocelích. Přispívá ke zvýšení 

korozní odolnosti v redukujících vodných roztocích a silných anorganických kyselinách. Nikl 
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usnadňuje pasivaci snížením proudu při pasivačním potenciálu, pasivační potenciál výrazně 

neovlivňuje. Dále nikl přispívá v oceli ke zvýšení houževnatosti, pevnosti, zlepšuje 

prokalitelnost, zajišťuje korozivzdornost a žáruvzdornost.  

 

Uhlík 

Zvyšuje pevnostní charakteristiky u ocelí, které pracují za vysokých teplot. Ve většině 

případů má negativní vliv na korozní odolnost jako důsledek vazby s chromem. Ve 

feritických ocelích je navíc nežádoucí (zhoršuje houževnatost). 

 

 

Molybden 

Ve spojení s chromem i dusíkem má příznivý účinek na zlepšení ochranných vlastností 

pasivující vrstvy. Už od 2% přispívá ke zlepšení k odolnosti k bodové a štěrbinové korozi.  

 

Mangan 

V obsazích od 5 do 10 % hm. má  podobný vliv na strukturní vlastnosti jako nikl. V těchto 

obsazích se však používá v ocelích pro dosažení jiných vlastností než korozní odolnosti. 

Negativně se jeho přítomnost projeví po interakci se sírou u oceli, tvorbou sulfidu, jenž 

zhoršuje pasivatelnost korozivzdorných ocelí a jejich odolnost k bodové a štěrbinové korozi. 

 

Dusík 

Je Velmi účinný austenitotvorný prvek. Leguje se do vysokých obsahu (až do 0,4 % hm.). 

Používá se jako velmi účinná náhrada niklu, zvyšuje odolnost k bodové korozi.  

 

 

Křemík 

Nad 1% už zvyšuje žáruvzdornost a odolnost v oxidujícím prostředí. Nad 2% Si zvyšuje 

v oceli pevnost a prokalitelnost.Dost podstatně ovlivňuje v oceli odolnost proti únavě. 
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Tab. 1 Porovnání základních vlastností jednotlivých typů ocelí korozivzdorných[25]. 

 

 

 

Obr. 3 Vztahy mezi jednotlivými typy korozivzdorných ocelí [23]. 
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Pro porovnání korozní odolnosti jsou používány orientační vztahy založené na účinku 

legujících prvků (Cr, Mo, Ni, N, Cu). Nejčastěji používán tzv. Index lokalizovaného napadení 

 

PRE (PITTING RESISTANCE EQUIVALENT) 

PRE= w (Cr)+A x w Mo)+B x  w (N) 

 

kde w(X) je obsah jednotlivých legujících prvků v oceli v % hm. a A, B jsou konstanty, 

jejichž hodnota se podle různých údajů pohybuje v těchto mezích A = 2,6 až 3,3, B = 16 až 30 

(nejčastěji A = 3,3, B = 16). 

Přitom oceli s faktorem PRE > 36 % jsou odolné k bodové i štěrbinové korozi v mořské vodě, 

                       32 % < PRE < 36 % jsou oceli odolné bodové korozi 

                                    PRE < 32 může nastat v mořské vodě koroze bodová i štěrbinová 

                                          PRE > 40 jsou  superferitické, superaustenitické a superdvoufázové.  

 

Vztahy byly získány pro vznik lokalizované koroze v prostředích obsahujících chloridy, proto 

by neměl tento index být používán pro srovnávání nebo posuzování vhodnosti oceli do jiných 

typů prostředí. 

 

Vztahy posuzování míry legování korozivzdorných ocelí pro hodnocení odolnosti 

k rovnoměrné korozi, zahrnují i další legující prvky, jenž se při tomto typu napadení 

projevují. Např. pro prostředí 50 % hm. kyseliny sírové byl zjištěn vztah : 

PRK=w(Cr) + 3,6 x w (Ni) + 4,7 x w (Mo) + 11,5 w(Cu) 

přičemž platí, že u ocelí s PRK < 60 roste korozní odolnost s rostoucím PRK, tj. klesá 

rychlost rovnoměrné koroze. Pro oceli s PRK > 60 již rychlost koroze nezávisí na hodnotě 

tohoto kritéria, ale roste s oxidační schopností prostředí (např. s koncentrací Fe
3+

). 

 

Uvedená kritéria (pro lokální i rovnoměrnou korozi) nejsou platná pro veškerá prostředí, ale 

mohou posloužit pro orientační srovnání různých typů ocelí.  Z uvedených vztahů je zřejmý 

výrazně pozitivní vliv molybdenu a dusíku na odolnost oceli k bodové a štěrbinové korozi, tj. 

na odolnost k lokalizovanému porušení v prostředích obsahujících chloridy. 

 

Dalším možným způsobem hodnocení odolnosti korozivzdorných ocelí k lokalizovanému 

napadení může být kritická teplota bodové a štěrbinové koroze, kritická koncentrace 

chloridových iontů, tj.  hodnoty  při nichž dojde za daných podmínek k iniciaci a šíření 
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lokalizovaného napadení. Například pro normovanou zkoušku odolnosti materiálů k bodové 

korozi v prostředí 10 % hm. FeCl3 byly získány tyto vztahy pro výpočet kritických teplot 

bodové a štěrbinové koroze TBK a TSK ( 
o
C): 

TBK=-41 + 2,5 x w (Cr)+ 7,6 x w(Mo) + 31,9 x w(n), 

TBK=-81 + 3,2 x w (Cr)+ 7,6 x w(Mo) + 10,5 x w(n), 

TBK a TSK - nejnižší teplotou ( 
o
C) při níž dojde za stanovenou dobu k iniciaci bodové, 

štěrbinové koroze v roztoku 10 % FeCl3 [23]. 

1.4 Porovnání jednotlivých typů korozivzdorných ocelí [23] 

1.4.1Austenitické korozivzdorné oceli  

Austenitické oceli mají přibližně takové složení (Cr 16-35%, Ni 7-26%, Mo<6%, C< 0,12%, 

N2< 0,5%). Hlavní předností austenitických ocelí je jejich vysoká funkční charakteristika 

(pevnost, houževnatost, odolnost proti korozi ve většině pracovních prostředí), a dobrá 

vyrobitelnost, které se dosahuje velmi nízkým obsahem uhlíku, popř. tzv. stabilizaci oceli. 

Mají vysokou odolnost proti celkové a mezikrystalové korozi. Vyšší obsah Mo zaručuje i 

vyšší odolnost proti štěrbinové a bodové korozi. Mezi hlavní výhody austenitických ocelí 

patří vysoká žárupevnost a korozivzdornost. Tyto oceli mají také vysokou roztažnost a malou 

tepelnou vodivost (vnitřní pnutí). K omezení možného negativního vlivu uhlíku na vlastnosti 

ocelí se používá stabilizace přídavky Ti, Nb. Mají dobrou odolnost k lokalizované korozi. 

Používají se v zařízeních na výrobu celulózy a papíru. Uplatnění v odsiřovacích zařízeních s 

vysokou korozní agresivitou prostředí, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. 

1.4.2 Martenzitické korozivzdorné oceli 

Martenzitické oceli mají přibližně toto chemické složení(Cr 12-18%, C 0,05-1,2%, Ni< 7%, 

Mo do3%, Ti ). Jsou náchylné ke z křehnutí vlivem vodíku a ke koroznímu praskání pod 

napětím v prostředí chloridů. V porovnání s ostatními druhy korozivzdorných ocelí mají 

příznivou pořizovací cenu. Mají snadná tepelnou zpracovatelnost na různé pevnostní úrovně. 

Tato ocel odolává atmosférické korozi, je odolná v mírně agresivním prostředím (slabé 

roztoky solí a kyselin). Mezi její hlavní nevýhody patří nižší korozní odolnost. Při popouštění 

je tento typ oceli náchylný k rozvoji popouštěcí křehkosti. Tato ocel se používá na výrobu 
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řezných nástrojů (nože, chirurgické nástroje apod.). Uplatňuje se potravinářském a 

chemickém průmyslu. 

1.4.3 Feriticko-austenitické (Duplexní) korozivzdorné oceli 

Feriticko-austenitické (Duplexní)-(Cr 19-28%, Ni< 7%, Mo<5%). 

Feriticko-austenitické oceli je charakterizován vyváženým podílem austeniticko-feritické 

matrice=>optimální vlastnosti. Oceli obsahují méně Ni, jsou pevnější, ale méně odolné korozi 

a žáru. Mají dodrou svařitelnost. Vykazují dvojnásobné pevnostní charakteristiky než 

austenitické oceli. Mají dobrou odolnost proti koroznímu praskání pod napětím v roztocích 

chloridů. Mezi jejich hlavní nevýhody patří, jejich výrazná přechodová oblast v teplotní 

závislosti vrubové houževnatosti se zvyšujícím se podílem feritu a nízká provozní teplota. 

 

1.4.4 Feritické korozivzdorné oceli 

 

Přibližné složení feritické oceli je (Cr 13-30%, C <0,1%, Si< 1%, Mo <4,5%). Tyto oceli se 

mohou dále dělit podle obsahu chromu na oceli s obsahem od 11,5 až 13 % Cr a s obsahem 

více než 17 % Cr 

 

 S obsahem od 11,5 až 13 % Cr.  

Tento druh oceli má relativně nízkou korozní odolnost. Oproti austenitickým korozivzdorným 

ocelím nejsou citlivé na korozi pod napětím za působení chloridových Iontu Cl
- 
. Mechanické 

vlastnosti závisí na chemickém složeni, tepelném zpracováni a velikosti zrna. Tyto oceli mají 

využití v domácích spotřebičích, potravinářství, lehkém průmyslu a zařízení pro výměnu tepla 

v energetice. Mezi jejich výhody patří nízká cena. Požívají se jako dočasné magnety. Přísadou 

Mo se snižuje rychlost koroze v aktivním stavu, zvyšuje tvrdost feritu a odolnost vůči bodové 

i celkové korozi tvorbou stabilnější pasivační vrstvy. Mechanické vlastnosti závisí na 

chemickém složeni a velikosti zrna. 

 

 S obsahem více než 17 % Cr  

Tato skupina chrómových ocelí dosahuje vyšší korozní odolnosti, kterou lze ještě zvýšit 

dolegováním  Mo. Výhodou těchto ocelí je lepší odolnost proti korozi než u feritických ocelí 

s obsahem Cr 17%. 
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1.5 Niklové slitiny [23] 

Niklové slitiny jsou materiály na bázi Ni a Cr, a legované dále Mo, Ti, Al a W. Některé z této 

třídy ocelí mají zcela speciální fyzikální vlastnosti. Příkladem je ocel s obsahem 35až36% Ni., 

nazývaná IVAR. Jsou velmi odolné proti žáru, korozi a otěru [2,3]. Mezi nejznámější niklové 

slitiny patří:NICKEL, MONEL, INCOLOY, INCONEL600, INCONEL625, HASTELLOY 

B-2, HASTELLOY C276,Přehled jejich přibližného chemického složení je uveden v tab. 2. 

 

Tab. 2 Složení niklových slitin v % [23]. 

 Ni Fe Cr Mo Cu Co W 

NICKEL 95,5       

MONEL 65,5 1,5   31,5   

INCOLOY800 31 46 21     

INCONEL600 75,5 8 15,5     

INCONEL625 62 2,5 9 9 3   

HASTELLOY B-2 65 2 1 28  2,5  

HASTELLOY C276 55 5 16 16 2  4 

 

Niklové slitiny se využívají se pro silně namáhaná zařízení vystavená vyšším provozním 

teplotám a pro součásti vystavené otěru při velkém zatížení (funkční části bagrů, drtičů, 

mlýnů na kámen a uhlí atd.)[8]. 

 

1.6 Druhy niklových slitin[23] 

Cu-Ni (Monel) 

Monely jsou slitiny s vysokým obsahem niklu až 65% a vysokým podílem mědi (až 32%). 

První niklová slitina patentována roku 1905. Má vyšší pevnost než čistý nikl. Tyto slitiny jsou 

precipitačně vytvrditelné. Mají lepší korozní odolnost ve srovnání s niklem vůči kyselině 

sírové. Používají se pro lící účely a válcování. 
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Ni-Cr (Inconel/Inco)  

Mají společný základ Ni-Cr. Tyto slitiny mají velmi široké spektrum použití. Kombinace 

niklu a chromu zvyšuje odolnost oproti korozi. Mohou být dále legovány hliníkem, titanem a 

niobem, mědí nebo wolframem. 

 

Ni-Cr-Fe (INCOLOY) 

Vycházejí z ternárního systému nikl - železo - chrom. Liší se od slitin INCONEL a 

NIMONIC nižším obsahem niklu, vyšším obsahem železa a vyšším obsahem chromu. Vysoký 

obsah niklu dává těmto slitinám lepší korozní odolnost. Vysoký obsah chromu zvyšuje 

odolnost vůči oxidačnímu prostředí za vysokých teplot. Slitiny se snadno zpracovávají. 

Používají se v pecích pro pyrolýzu a parní generátory. 

 

Ni-Cr-Co (NIMONIC) 

Slitiny NIMONIC jsou buď slitinami niklu a chromu nebo nikl, chromu a kobaltu. Vlastnosti 

většiny slitin jsou ovlivněny množstvím železa, molybdenu, titanu nebo hliníku. Většina slitin 

je schopna precipitačního vytvrzení. Slitiny NIMONIC mají vysokou pevnost a odolnost vůči 

korozi při vyšších teplotách. Kombinace niklu a chromu dodává výbornou odolnost vůči 

spalinám, dobře odolávají tečení. 

1.6.1 Vliv legujících prvků na vlastnosti niklových slitin[23] 

Nikl zvyšuje pevnost a plasticitu ve slitině. Vytváří podmínky pro korozní odolnost 

v neoxidujících kyselinách a alkáliích. Zvyšuje žáruvzdornost. 

 

Chrom (15-30%) brání oxidaci za vysokých teplot. Chrom dále ovlivňuje odolnost 

v oxidujících kyselinách. 

 

Molybden (až 28%) ten naopak vytváří podmínky pro korozní odolnost v neoxidujících 

kyselinách. Jeho obsah ve slitině určuje odolnost k štěrbinové korozi. 

 

Wolfram se podílí na odolnosti k štěrbinové korozi. 

 

Kobalt má srovnatelné vlastnosti s niklem, používá se pro vysokoteplotní aplikace. Dále 

zvyšuje odolnost vůči sloučeninám síry. 
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Uhlík je v materiálu nestabilní, vyvolává křehkost. 

 

Železo nemá vliv na vlastnosti slitiny, ředí tuhý roztok a zvyšuje rozpustnost uhlíku. 

 

Další prvky se vyskytují spíše v kombinacích, například kombinace Nb+Ta+Ti stabilizující 

uhlík, zvyšují pevnost při vysokých teplotách. Kombinace Ti+Al má dezoxidační ůčinky a 

působí na precipitační vytvrzení. 

1.6.2 Vlastnosti a použití niklových slitin 

Niklové slitiny jsou široce používány jako žáruvzdorné, odolné proti kyselinám, 

magnetických materiálů se zvláštními fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Niklové 

slitiny se převážně používají do zřízení, která pracují s vysokou teplotou, jako je u 

spalovacích motorů obr. 4 a 5, díly v ohřívacích pecích, na výrobu termočlánku, ve 

výměnících tepla, ale třeba i na výrobu plechu, pásu, trub na horkovody. V neposlední řadě se 

slitiny niklu objevují při výrobě šperků, mincí a elektrických článků s možností 

mnohonásobného dobíjení [10]. 

 

Obr. 4 Součásti proudových a raketových motorů – lopatky turbín, hřídele [10]. 

  

Obr. 5 Součásti extrémně namáhaných spalovacích motorů [10].  
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2. Vliv stavu povrchu na vlastnosti vysoce legovaných materiálů 

Posouzení optimální korozní odolnosti ocelí a slitin je závislé jak na jejich základním 

chemickém složení, tj. obsahu legujících prvků, tak i na stavu povrchu. Snížení korozní 

odolnosti povrchové vrstvy korozivzdorných materiálů se může negativně projevit již za 

poměrně mírných korozních podmínek (atmosféra, neutrální vodné roztoky atp.) výskytem 

povrchové nebo lokalizované koroze např. (bodové koroze). K negativní změně povrchové 

kvality těchto materiálů, tj. korozní odolnosti, může dojít nevhodným ovlivněním chemického 

a fyzikálního stavu povrchu [ 6]. 

 

Chemický stav povrchu je parametrem, přímo určujícím korozní odolnost korozivzdorné 

slitiny, a je vyjádřen koncentrací základních legujících prvků na povrchu a chemickou 

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

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

(nejčastěji oblastí, ochuzených chromem, nebo obohacených uhlíkem), přítomnosti vměstků a 

cizorodých kontaminantů, mohou přímo nebo nepřímo zásadně snížit korozní odolnost 

povrchu legovaného materiálu. 

 

Fyzikální stav povrchu je charakterizován zejména jeho mikrogeometrií (drsnost, vrypy, 

stopy po broušení, trhliny atp.), popř. přítomností částic, stínících povrch rovnoměrnému 

přístupu korozního prostředí (štěrbin). 

 

Ke snížení nebo ovlivnění korozní odolnosti povrchových vrstev korozivzdorných materiálů 

může dojít během kterékoli fáze jejich „života“, tj. během výroby hutního polotovaru, 

skladování, manipulace a úpravy polotovarů, svařování, úpravy povrchu před uvedením 

zařízení do provozu, během provozních a odstávkových režimů. Nejčastějšími dílčími 

operacemi, které se mohou na snížení odolnosti povrchu podílet, bývá tepelné zpracování 

(nedokonalé očištění povrchu, nevhodná atmosféra), svařování (nedokonalé očištění povrchu 

před i po svařování, ponechání bublin a trhlinek, vystupujících na povrch svarového kovu, 

apod.), nekorektní chemické zpracování povrchu (moření, dekontaminace, leštění – vytvoření 

oblastí, ochuzených o chrom, přemoření povrchu apod.)[1,6]. 

 

http://www.airliquide.cz/
http://www.airliquide.cz/
http://www.airliquide.cz/
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2.1. Kontaminace povrchu 

Vliv kontaminujících látek na zhoršení korozní odolnosti povrchových vrstev 

korozivzdorných materiálů může být přímý nebo častěji v kombinaci s tepelným ovlivněním 

povrchu nepřímý. Podle povahy se setkáváme s kontaminanty organickými nebo kovovými 

(oxidickými). Kontaminace povrchu organickými a nekovovými látkami může mít velmi 

různorodý původ i intenzitu (od doteků rukou po masivní znečištění). Pokud kontaminující 

látky z povrchu nejsou odstraněny, např. před svařováním nebo tepelným zpracováním, může 

dojít k tepelné degradaci, vstupu do svarového kovu. 

Přítomnost síry a jejích sloučenin, dále látek, obsahujících fosfor, a kovů s nízkým bodem tání 

může zapříčinit vznik trhlin. Uhlík nebo uhlíkové materiály, zanechané na povrchu, mohou 

být v průběhu  rozpuštěny v nataveném kovu, přičemž vznikne oblast se značně sníženou 

odolností ke korozi. 

V agresivních prostředích může přítomnost zbytků organické povahy vyvolat štěrbinovou 

korozi. V tomto případě fungují kontaminující látky stínícím účinkem, který může být 

příčinou iniciace lokalizovaného napadení, což bylo např. pozorováno při ponechání zbytků 

mazadel, voskových pastelů, značkovačů (fixy), zbytků nátěrů, lepicích pásek apod. na 

povrchu slitinových materiálů v odsiřovacích a podobných typech zařízení. Ke kontaminaci 

povrchu látkami kovové povahy dochází obvykle během strojírenského zpracování a 

nejčastějším kontaminantem bývá železo – uhlíková ocel. 

 

Povrchová kontaminace korozivzdorných materiálů železem je poměrně běžná a je možné se 

jí při dodržení známých zásad pro skladování a zpracování těchto materiálů poměrně snadno 

vyhnout nebo její přítomnost kontrolovat; projeví se vznikem rezavých skvrn již v mírně 

agresivních podmínkách. Za určitých podmínek, může dojít až k iniciaci důlkové koroze, což 

většinou spíše souvisí se zhoršením fyzikálního stavu povrchu. Povrchové kontaminanty 

kovové povahy jsou velmi dobře odstranitelné mírným přemořením povrchu v kyselém 

mořicím roztoku. Přítomnost částic, obsahujících železo, způsobí po zatavení místní snížení 

úrovně legování, které se v tomto případě projeví až v agresivnějších podmínkách. Vznik 

jakýchkoli oxidů na povrchu následně zapříčiní vytvoření povrchové vrstvy, ochuzené o 

některý z legujících prvků, což má dopad na korozní odolnost. Pro mírnější korozní podmínky 

nebo podmínky, vyžadující udržení vysoké čistoty prostředí (vodné roztoky, potraviny, 

vysoce čistá voda aj.), je nezbytně nutné důkladné odstranění oxidických vrstev. Pokud jsou 

oxidy masivnější, jsou produkty hydratace objemnější a povrch je stíněn vůči rovnoměrnému 

http://www.airliquide.cz/
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přístupu korozního prostředí; jsou tak vytvořeny vhodné podmínky pro štěrbinovou nebo pro 

mikrobiální korozi [6]. 

 

2.2 Tvorba oxidů na povrchu vysoce legovaných materiálů 

Všechny tvářené legované materiály je nutné po tvářecích operacích zbavit oxidů přitom 

vznikajících. Přítomnost prvků s rozdílnou afinitou ke kyslíku činí tyto materiály velmi 

obtížně chemicky zpracovatelné. Ponechání oxidů či jejich nedokonalé odstranění je příčinou 

zhoršení zejména korozní odolnosti těchto materiálů. Je to jednak vlivem zpravidla vyšší 

odolnosti oxidu („ušlechtilostí“) ve srovnání s kovem – slitinou a přítomností vrstvy 

povrchové vrstvy ochuzené o legující prvky, tj. zhoršeným stavem povrchu[10]. 

 

2.3 Oblasti ochuzené o chrom 

Koncentrace chromu na povrchu korozivzdorných slitin je zpravidla nižší než v objemu 

(matrici) kovu (obr.6). Je to důsledek jeho silnější afinity ke kyslíku ve srovnání s dalšími 

legujícími prvky. Během výroby polotovarů z korozivzdorných slitin a jejich zpracování je 

materiál opakovaně podrobován tepelnému ovlivnění (tváření za tepla, svařování, tepelné 

zpracování apod.), kdy může dojít jednak k uplatnění odlišných vlastností chromu a jednak k 

interakci neodstraněných kontaminantů s povrchem během této operace [6]. 

 

 

Obr. 6 Vstup chromu do oxidu[23]. 

http://www.airliquide.cz/
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3. Úpravy povrchu korozivzdorných materiálů 

Povrch kovů určený k dalším úpravám musí být čistý, zbavený okují, rzi apod. Dobrá příprava 

povrchů kovů je samozřejmým předpokladem všech dalších operací povrchové úpravy. 

Kromě mechanických způsobů povrchové úpravy (broušení, leštění, kartáčování a další), jsou 

používány i chemické způsoby (odmašťování, odrezování, moření, chemické a 

elektrochemické leštění). Chemické úpravy povrchu jsou většinou finálními operacemi, které 

zajišťují optimální korozní odolnost korozivzdorných ocelí a niklových slitin [9]. 

3.1.  Odmašťování 

Odmašťování je jednou z forem předúpravy povrchu kovů před samotným dalším 

zpracováním. Cílem je odstranění mastnost a nečistot, které se na povrch materiálu dostaly při 

samotné výrobě nebo při jejich manipulaci. Podle použitého rozpouštědla rozeznáváme 

odmašťování v organických rozpouštědlech a vodných alkalických roztocích. 

 

Odmašťování alkalickými roztoky. 

Je vhodné při znečištění rostlinnými, živočišnými i minerálními mastnotami, mastnými 

kyselinami a také pro odmašťování hliníku, cínu a zinku. Při práci hrozí nebezpečí poleptání. 

 

Odmašťování v organických odmašťovadlech. 

Při odmašťování organickými rozpouštědly je možno rozdělit používané látky na dva typy: 

hořlavé (benzín, petrolej, nafta, benzen aj.), 

nehořlavé (perchlorethylen, trichloretylen aj.). 

  

Páry hořlavých rozpouštědel ve směsi se vzduchem jsou výbušné. Hořlavá rozpouštědla jsou 

relativně levná a poměrně málo toxická. Naopak často používané chlorované uhlovodíky jsou 

kapaliny charakteristického zápachu, s narkotickými účinky, jsou toxické a někdy i 

karcinogenní. Působením tepla a světla se všechny chlorované uhlovodíky zvolna rozkládají a 

uvolňují chlorovodík, který urychluje další rozklad a současně působí korozivně na 

odmašťované součásti a odmašťovací zařízení. Rovněž se vyvíjí toxický fosgen. K zabránění 

rozkladu se přidávají k rozpouštědlům stabilizátory (např. triethylamin pro trichloretylen). 

Organická rozpouštědla jsou účinná při znečištění čistými tuky a oleji, zvláště minerálními[9]. 
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3.2 Odrezování 

Odrezování slouží k samostatnému odstranění rzi (nejsou-li přítomny okuje). Nejčastěji se 

používají oplachové odrezovače různého chemického složení: 

 s obsahem kyseliny chlorovodíkové, 

 s obsahem kyseliny dusičné, 

 s obsahem kyseliny fosforečné. 

Kyselina dusičná je štiplavě páchnoucí kapalina s leptavými účinky. Reakcí kyselin s kovy 

dochází k vývoji vodíku [9]. 

3.3 Moření 

Moření je velmi účinnou operací vedoucí jednak k odstranění povrchových oxidů, korozních 

produktů a jednak k odstranění povrchové vrstvy po vysokoteplotní oxidace. Vzhledem 

k velmi vysoké chemické odolnosti oxidů, jsou nejčastěji používány roztoky silných kyselin 

nebo jejich směsi. Této operaci bude věnováno více pozornosti v další části textu, kap. 4 [5]. 

3.4. Chemické a elektrochemické leštění 

Chemické a elektrochemické leštění je metoda, která se využívá k odstranění jemných 

nečistot z povrchu materiálu. Při chemickém leštění se předpokládá, že na hranici kovu a 

lešticí lázně se vytvoří viskózní vrstva. Působením plynů vznikajících při rozpouštění kovů a 

pohybem lázně se tato vrstvička postupně odplavuje, přičemž se nejprve obnažují vrcholky 

nerovností, které se pak odleptávají. V prohlubních a pórech kovu se udržuje viskózní 

kapalina déle a chrání tato místa.  Používají se kyseliny dusičná a sírová. Při používání 

kyseliny dusičné vznikají různé oxidy dusíku, které se hojně vyvíjejí v nové lázni [9]. 

3.5 Další méně často používané úpravy povrchu vysoce legovaných materiálů – 

konverzní vrstvy 

Konverzní vrstvy jsou nekovové vrstvy, které vznikají chemickou reakcí povrchově 

upravovaného kovu s vhodným vodním roztokem lázně. Vytvořené vrstvy mají vysokou 

přilnavost ke kovovému povrchu (vznikly jeho přeměnou) a používají se hlavně jako 

předběžné úpravy pod nátěry. Samotné konverzní vrstvy většinou neposkytují dostatečnou 
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ochranu proti korozi, proto je často nutná kombinace s další úpravou. Hlavní výhodou 

konverzních vrstev je jednoduchost jejich aplikace [25]. 

 

Oxidace je chemická úprava (běžně používaná u hliníku), při níž vznikají na povrchu většiny 

kovů oxidy. Jsou to tenké vrstvy s poměrně malou korozní odolností, jimiž se má dosáhnout 

dekorativního vzhledu nebo napodobení vzhledu starého kovu (patina), a tak lze získat 

zabarvení odpovídající barvě vznikajících sloučenin kovu. Nebezpečí vzniká při používání 

lázní s kyselinou sírovou. U ocelí vysoce legovaných se modifikace tohoto procesu používá 

při jejich barvení [9]. 

 

Fosfátování (nejčastěji oceli) je chemická úprava, při níž se na kovovém povrchu vytváří 

vrstva nerozpustných, většinou krystalických fosforečnanů zinku, vápníku nebo manganu. 

Vzniká zde nebezpečí opaření horkou lázní. Lázeň může vyvolat slabé dráždění a naleptávání 

horních cest dýchacích, dráždění pokožky, popřípadě slabou vyrážku. 

U korozivzdorných ocelí je používána modifikace postupu při použití organofosfátových 

sloučenin. Tato úprava usnadňuje následné opatření povrchu korozivzdorné oceli organickým 

nátěrem [9]. 

 

Pasivace / chromátování  je chemická úprava, při níž se na kovovém povrchu vytváří vrstva 

oxidů bohatých chrómem [9]. 

 

3.6 Barvení chemickou a elektrochemickou oxidaci povrchu 

Oxidické vrstvy vytvářející se na povrchu korozivzdorných ocelí v prostředí s vysokou 

oxidační schopností jsou transparentní, a tím umožňují při dopadajícím světelném záření 

vznik interferenčního efektu. Dekorativní vzhled takto zpracovaných materiálů rozšiřuje 

možnosti jejich použití. Princip společný všem technologiím barvení je řízená oxidace 

povrchu korozivzdorných ocelí. Procesem vzniká tenká vrstva oxidu zejména oxidu 

chrómu[13].  
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4. Úvod do problematiky moření 

Při tváření za tepla, tepelném zpracování a svařování dochází na povrchu vysoce legovaných 

materiálů k tvorbě oxidických vrstev-okují.  Chemické složení okují závisí na chemickém 

složení oceli, teplotě a době ohřevu, složení atmosféry, způsobu chlazení apod. Okuje mají na 

rozdíl od základní matrice rozdílné mechanické vlastnosti, což se může negativně projevit při 

navazujících technologických operacích nebo finálním použití (např. válcování, tažení apod.) 

a proto musejí být odstraněny. Má-li být zaručena dobrá korozní odolnost po finálním 

zpracování je odstranění okují a vrstvy ovlivňujícího kovu bezpodmínečně nutné.  Nejčastěji 

se používá chemické odstranění v roztocích anorganických kyselin (moření) za tvorby 

kovových solí. Před vlastním mořením může být zařazen postup usnadňující nebo urychlující 

vlastní moření [16]. 

 

4.1 Vliv prvků na strukturu oxidické vrstvy 

Chrom ovlivňuje zásadně složení okuje a mořitelnost u vysocelegovaných ocelí. Z kovové 

matrice difunduje chrom při tvorbě okuje. Podobně jako chrom se chová i mangan. Pod 

oxidickou vrstvou je matrice ochuzená o chrom, která musí být s ohledem na nižší korozní 

odolnost rovněž mořením odstraněna. Nekontrolovatelné podmínky při tepelném zpracování 

vedou ke kolísání tloušťky a složení okuje. Tepelné zpracování pásu (atmosféra, chlazení)už 

připravuje okuj pro optimální moření, u drátu obzvlášť ve svitcích je to složitější [16]. 

4.2 Moření oceli 

Moření je nejrozšířenější postup povrchové úpravy ocelí, který ovlivňuje jak následné procesy 

povrchových úprav (galvanické procesy, povlakování), tak i korozní chování kovů. Z celkové 

vyráběné produkce oceli je 60-70 % nejméně 1x mořeno. 

Spočívá v odstranění okují i povlaku oxidů (rzi) minerálními kyselinami. Oxid se skládá 

hlavně ze tří oxidů (FeO, Fe3O4 a Fe2O3), z čehož se nejlépe rozpouští FeO, zatím co zbylé 

dva jsou v mořících kyselinách takřka nerozpustné Nejpoužívanější kyselinou na moření je 

kyselina sírová, pak následuje chlorovodíková, a často se taky moří v kyselině fosforečné ale 

její účinek není tak rychlý jako u předchozích kyselin. Po moření kyselinou fosforečnou bývá 

povrch kovu lehce fosfátován [22]. 
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4.2.1. Moření korozivzdorných materiálů 

Uvádí se, že doba moření legovaných ocelí je 10x delší než nelegovaných[1]. Mezi 

nejpoužívanější kyseliny pro moření vysocelegovaných ocelí se používají, kyselina 

chlorovodíková (HCl), kyselina sírová (H2SO4), a směsi kyseliny dusičné (HNO3)+kyselina 

fluorovodíkové (HF). Pro urychlení a zlepšení moření se před kyseliny zařazují postupy, které 

urychlují moření v kyselinách: 

 elektrolýza v roztocích Na2SO4, NaOH, H2SO4, 

 elektrolýza v taveninách (NaOH, KOH), 

 expozice v oxidační tavenině (NaOH, NaNO3, KNO3, NaěB4O7), 

 expozice v redukční tavenině (NaOH, NaH). 

Všechny tyto procesy způsobují fyzikální nebo chemickou změnu okuje. Následné moření v 

kyselinách je jednodušší a kratší. Tím se snižují se hmotnostní úbytky základního kovu. 

Pro vytvoření dalších či zlepšení stávajících vlastnosti jsou oceli legovány dalšími kovy a se 

změnou chemického složení oceli se mění i struktura okujové vrstvy nebo struktura matrice 

přiléhající k okujové vrstvě. Existují určité souvislosti mezi složením základního materiálu a 

složením okuje, což následně zásadním způsobem ovlivňuje mořitelnost ocelí, výběr 

technologie předúpravy před mořením respektive druh použité kyseliny nebo jejich směsi. 

Důležité je i druh mořeného produktu trubky, tyče, plechy, pásy, dráty a jiné. Hlavním 

hlediskem je jestli se jedná o mezioperační nebo o finální úpravu. Vzhled některých dílů 

podrobených kyselinovému moření je patrný z dále uvedených obrázků obr. 7 [7, 11, 12]. 

 

                 Před mořením                                                Po moření                     

Obr. 7 Díl z nerezové oceli [15]. 

http://www.fksystem.cz/povrchove-upravy/photo/view?id=33
http://www.fksystem.cz/povrchove-upravy/photo/view?id=34
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4.2.2. Předmoření v redukční tavenině 

Velmi účinným postupem usnadňujícím moření vysoce legovaných materiálů je předúprava 

oxidovaného povrchu v tavenině, velmi účinná je expozice v tavenině redukční. Jako redukční 

hydridová tavenina je v povrchové úpravě hlavně vysocelegovaných ocelí a slitin označován 

roztavený hydroxid sodný obsahující hydrid sodný a oxid sodný. Hydroxid sodný, který je 

hlavní složkou taveniny, nereaguje s většinou kovů (Fe, Cr, Ni, Cu, Nb, Mn, W, Mo, Si, 

obsažených v ocelích. Při použití redukční hydridové taveniny je klíčová její schopnost 

redukovat oxidy kovů ve vrstvě okují. Hydrid sodný obsažený v tavenině, redukuje některé 

oxidy okujové vrstvy. Stupeň redukce okujové vrstvy lze charakterizovat rozdílem obsahu 

kyslíku v okujové vrstvě před a po expozici v tavenině. 

Po této operaci následuje dočištění povrchu mořením v anorganických kyselinách [22]. 

 

Nejčastěji je k moření ušlechtilých ocelí používána směs HNO3 + HF. Kyselina 

fluorovodíková je slabá kyselina se sklonem ke tvorbě komplexních fluoridů kovů. Kyselina 

dusičná je silná kyselina s oxidačními účinky, která snadno přechází do oxidační nebo 

redukční formy. Kyselina dusičná se používá u austenitických ocelí v koncentracích do 14 – 

16 hm. % ve směsi s 3 – 5% HF při teplotách do 50 
o
C. Směs nejlépe rozpouští železo a 

chrom, což umožňuje snadný vznik fluorokomplexů železa a chromu a to je příčinou 

snadného přemoření feritických nebo martenzitických ocelí ve směsích těchto kyselin. Vyšší 

obsahy HF způsobují větší rozpouštění základního kovu, malé obsahy udržují malou rychlost 

moření. Moření austenitických, feritických a martenzitických ocelí je možné provádět ve 

směsích H2SO4 + HF. Tyto směsi jsou ekologicky výhodnější (zpracování odpadu) pro 

moření vysocelegovaných ocelí, ale nejsou tak universální jako směsi HNO3 + HF. 

Technologicky vyžadují zařazení mezioperačního postřiku s tlakem vody min 21 bar a po 

skončení moření [22]. 

4.2.3 Způsoby moření korozivzdorných ocelí 

K odstranění masivních oxidů je možno provádět moření ponorem do mořící lázně. Při čištění 

lehkých oxidů můžeme aplikovat mořidlo postřikem obr. 8. Stejným způsobem lze provádět i 

následnou pasivaci. Nejprve se musí povrch řádně odmastit a odstranit všechny mechanické 

nečistoty. Poté přichází na řadu samotná aplikace mořícího prostředku pomocí speciálního 

nástřikového zařízení, které se skládá z nástřikové pistole a vzduchového kompresoru. Dále 
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následuje vlastní působení mořícího přípravku (doba působení je závislá na druhu typu oceli, 

míře znečištění atd.). Poslední činností je opláchnutí vodou. Výhodou tohoto způsobu moření 

je, že během jediné operace můžeme mořit plochy i svary a tak dosáhneme stejného vzhledu 

povrchu [24]. 

 

Obr. 8 Moření postřikem[24]. 

5. Přehled pracovišť, zabývající se mořením vysocelegovaných 

materiálu v České republice 

Dalším cílem bakalářské práce bylo zpracování přehledu moříren zabývajících se moření   

vysocelegovaných materiálů a povrchovými úpravami povrchu. 

5.1.  Mořírna FK systém-povrchové úpravy s.r.o 

Společnost FK-systém provádí moření a pasivaci legovaných antikorozních ocelí a moření a 

pasivace uhlíkových ocelí. Moření je možné provádět ponorem do mořících lázní nebo 

postřikem, stejným způsobem lze provádět i následnou pasivaci, eventuálně odmaštění před 

mořením. Práce provádí na mobilním mořícím pracovišti, samozřejmostí je i zachycení a 

likvidace odpadních vod. Pro provádění prací jsou zajištěny veškerá povolení, schválení, 

certifikáty a autorizace. Pro tyto práce neexistuje žádné rozměrové ani hmotnostní omezení. 

http://www.fksystem.cz/povrchove-upravy/moreni-pasivace-legovanych-oceli
http://www.fksystem.cz/povrchove-upravy/moreni-pasivace-uhlikovych-oceli
http://www.fksystem.cz/povrchove-upravy/moreni-pasivace-uhlikovych-oceli
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Mořírna provádí i speciální odmaštění, moření a pasivaci potrubních systémů na kyslíkovou 

čistotu a na čistotu pro farmaceutický průmysl [7,14]. 

 

5. 2.  IDEAL - Trade Service spol. s.r.o 

Společnost IDEAL-Trade Service řeší oblast chemických povrchových úprav kovů jako 

komplexní servis v České a Slovenské republice již od roku 1993 [15]. 

Firma se zabývá touto problematikou: 

 odmaštění a technické čištění, 

 fosfátování, 

 chromátování, 

 běžnou pasivaci, 

 mořením. 

5. 3.  ŽDB GROUP, a.s 

Závod  Drátovna  je  významnou  divizí v rámci společnosti ŽDB GROUP, a.s. Zastřešují 

čtyři  výrobní  jednotky – tažírnu nepatentovaného drátu  (nízký uhlík), tažírnu patentovaného 

drátu  (vysoký uhlík),  ocelové  kordy  a  lanárnu obr. 9. Společnost ŽDB GROUP a.s. uvedla 

do zkušebního provozu novou mořící linku na moření válcovaného a patentovaného drátu 

[16]. 

 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.dratovna.cz/czech/historie.asp
http://www.dratovna.cz/czech/historie.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/beton.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/ellana.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/lana.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/dratydokol.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/pruziny.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/pruzinynab.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/kartac.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/pruzinynab.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/VK_sk2.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/VK_sk4.asp
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Obr. 9 Vybrané produkty závodu drátovny v Bohumíně[16]. 

5. 4. ACO Industries k. s 

Společnost ACO byla s rostoucími požadavky na kvalitu povrchových úprav nucena 

vybudovat vlastní mořírnu. Po moření jsou dodávky komponentů pro potrubní a odlučovací 

systémy pro stavbu námořních lodí obr. 10. dále transportovány [17]. 

 

 

Obr. 10 Potrubí a odhlučňovací systémy pro stavbu námořních lodí [17]. 

5. 5  ELLIT PLUS 

Firma ELLIT PLUS se zabývá mořením a pasivací. Ke zpracování jsou určeny výrobky z 

nerezavějících ocelí různých tvarů a rozměrů. Rozměry výrobků mohou být malé v 

centimetrech až po maximální rozměr 1500mm x 1000mm x 6000 mm, s maximální leštěnou 

plochou až 320 dm
2
, různých tvarů [18]. 

5.6 BOCHEMIE a.s 

Jedním z oborů výroby Bochemie je výroba chemikálií pro speciální technologie na 

povrchové úpravy kovů. Významnou skupinou je sada výrobků FEROPUR™. Tento výrobek 

se používá jako základní surovina pro originální, patentovanou technologii 

na moření (odokujování) nerezavějících a speciálních ocelí v redukční tavenině[19].   

http://www.dratovna.cz/czech/produkty/VK_sk1.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/VK_sk3.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/VK_sk5.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/VK_sk8.asp
http://www.dratovna.cz/czech/produkty/VK_sk9.asp
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5.7 Společnost ProMinent systems spol. s.r.o. [20] 

Společnost ProMinent systems je závod s jednotlivým výrobním oddělením jako je výroba 

plastových nadrží, svařování plastů, svařování nerez oceli a moření a pasivace výrobků 

z nerez oceli. Pro zákazníky z celého světa vyrábí komponenty i kompletní zařízení, která 

jsou určena pro čištění vod (např. v plaveckých bazénech, ve zdravotnictví) a pro úpravu 

odpadních vod. Vyrábí zařízení na výrobu ozónu, gravitační filtry, dávkovací stanice apod.   

V kombinaci s vlastní mořírnou může zajistit a garantovat vysokou kvalitu nerezových 

výrobků obr. 11. Moření a pasivace výrobků z legovaných antikorozních materiálů zajišťuje 

ponorem ve vanách o rozměrech do 750 x 750 x 5500 mm nebo u rozměrných výrobků 

postřikem, do maximálního rozměru 7500 x 4500 x 4200 mm a nosnosti 5.000 kg. 

 

 

 

Obr. 11 Povrchová ochrana antikorozních materiálu [20]. 

 

 

http://www.prominentsystems.cz/upload/111.jpg
http://www.prominentsystems.cz/upload/110.jpg
http://www.prominentsystems.cz/upload/109.jpg
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5.8 AQUACOMP HARD s.r.o 

Firma se zabývá dodávkou strojů a přístrojů pro provozy, které se zabývají převážně 

povrchovou úpravou kovů. Dodávají zařízení do moříren barevných a lehkých kovů a jejich 

slitin, zařízení pro průmyslové čištění a odmašťování [21]. 

6. Závěr/Souhrn 

Cílem této bakalářské práce se bylo seznámit s problematikou korozivzdorných a niklových 

slitin.  

1. Dosažením korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a niklových slitin je možné při 

vytvoření optimálního stavu povrchu.  

 

2. Korozivzdornost závisí u korozivzdorných ocelí a niklových slitin na obsahu chromu 

v povrchové vrstvě a na obsahu legujících kovů v matrici. 

 

3. Moření korozivzdorných ocelí se provádí nejčastěji kombinací redukčních a oxidačních 

postupů. 

 

4. K úpravě korozivzdorných a niklových slitin se používá mnoho postupů, z nichž jsou 

některé popsány v této práci (odmašťování,odrezování, moření, oxidace atd.). 

 

5.  V České republice se v mnoha závodech používá mořících operací, v práci jsou uvedeny 

jen firmy, které se významně podílejí na moření vysoce legovaných materiálů.  
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