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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na CNC soustružení tvarových součástí 

z korozivzdorných ocelí. První část diplomové práce je zaměřena na teoretický 

rozbor materiálových vlastností korozivzdorných ocelí. Druhá část je 

zaměřena na návrh experimentu tvarově složitých experimentálních součástí  

z korozivzdorné oceli. V práci je zpracována nová CNC technologie v novém 

řídicím systému Sinumerik 840D/ShopTurn V06.04 s aplikací na nové 

univerzální soustružnické centrum SP280SY. Závěrečná část práce obsahuje 

technickou dokumentaci, CNC programy obráběných součástí, jejich ověření  

a celkovou fotodokumentaci výroby. 

 
Klíčová slova 

Korozivzdorná ocel, programování, CNC soustružení, SP280SY, 

Sinumerik 840D, ShopTurn V06.04. 

 
 
ABSTRACT  
 
This diploma thesis is focused on a CNC turning operation of form parts 

made of stainless steels. The first part of the diploma thesis is focused on  

a theoretical analysis of stainless steels material characteristics. The second 

part is focused on a concept of experiment of complex form experimental 

stainless steel components. In this thesis the new CNC technology is defined 

in a new operation system Sinumerik 840D/ShopTurn V06.04 with  

an application for a new multi-purpose turning centre SP280SY. The final part 

comprehends technical documentation, CNC programs of shaped 

components, their verification and overall photographic documentation. 
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ÚVOD 

První patent pro výrobu korozivzdorné oceli získala v roce 1912 ocelářská 

společnost KRUPP z Essenu. Po velmi krátké době trvání patentu si tento 

materiál našel mnohá uplatnění v širokém spektru průmyslu. Začal se používat 

v chemickém, potravinářském, automobilovém i stavebním průmyslu a velice 

brzy se těšil široké oblibě, díky své odolnosti proti korozi a mechanickému 

poškození. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce na trhu a nárokům na jejich 

použití, nastal veliký rozmach ve vývoji korozivzdorných ocelí. Vývoj 

korozivzdorných ocelí dospěl až k dvoufázovým chromniklovým korozivzdorným 

ocelím (tzv. DUPLEXNÍ) či vytvrditelným korozivzdorným chromniklovým 

ocelím, které mají vynikající mechanické vlastnosti. 

Obrábění těchto houževnatých materiálů přináší spoustu úskalí, protože je 

jejich obrobitelnost nepříznivě ovlivněna jejich velkým sklonem ke zpevňování 

za studena, nízkou tepelnou vodivostí a dobrou houževnatostí. 

 K těžkoobrobitelným materiálům se řadí austenitické oceli, které jsou pro 

svoji vynikající odolnost proti korozi často používaným korozivzdorným 

materiálem, převážně v potravinářském a chemickém průmyslu. 

Moderní CNC obrábění korozivzdorných ocelí je především zaměřeno na 

dosažení vysoké kvality struktury povrchu, rozměrové přesnosti obrobku, 

integrity povrchu a vysoké rychlosti výroby při nejnižším možném opotřebení 

nástrojů. Velký důraz je kladen na snižování výrobních nákladů, automatizaci 

výroby, za účelem zvýšení efektivnosti výroby a zkrácení doby obrábění. 

 
Obr. 1 Součásti z korozivzdorné oceli  



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List   9 

 

1  TEORETICKÝ ROZBOR KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ 

Korozivzdorná ocel je legovaná ocel tvořící speciální skupinu ocelí, které 

mají zvýšenou odolnost proti korozi za normální i zvýšené teploty. 

Samozřejmě tyto oceli korodují, avšak koroze probíhá pomalu vzhledem 

k druhu prostředí, teplotě a tlaku. Takto zvýšená životnost součástí je 

vyvážena jejich vyšší cenou. [1] 

Korozní vlastnosti, tj. schopnost oceli odolávat korozi v rozličných 

prostředích, se uvádějí ve sbornících, mechanické vlastnosti v příslušných 

materiálových listech. [1] 

Podle mechanizmu lze rozdělit korozi: 

� chemická, 

� elektrochemická, 

� fotooxidace vzdušným O 2, 

� biologická koroze. 
 

Chemická koroze  probíhá jako chemická reakce mezi povrchem 

součásti a korozním prostředím (kapalina, sůl, plyn). Dochází pouze k 

chemickým reakcím mezi prostředím a materiálem; probíhá v elektricky 

nevodivém prostředí. Převážně se jedná o oxidaci kovů, zejména oceli. 

Oxidace probíhá i u některých neželezných kovů, ovšem zde je průniku koroze 

do hloubky materiálu zamezeno tenkou vrstvou oxidů, např. oxidační vrstva u 

hliníku či zelená patina u mědi apod. [1] 

Elektrochemická koroze  zahrnuje případy styku kovů s elektrolytem, tj. 

roztoky kyselin, zásad a solí v elektricky vodivém prostředí. Podobně jako děje 

v galvanickém článku probíhá elektrochemická koroze dvěma na sobě 

nezávislými reakcemi: anodovou a katodovou, které mohou být místně 

rozděleny, avšak nemůžou probíhat samostatně. [1] 

Za určitých podmínek se kovy a slitiny pokrývají ochrannou vrstvou, která 

korozi velmi zpomaluje, takže se stávají vůči korozi pasivními. Tuto schopnost 

má především chrom, který si ji uchovává i ve slitinách se železem. Chromové 

oceli jsou proto vhodné pro oxidační prostředí, ve kterém se na nich vytváří 

ochranná vrstvička oxidů. Tato ochranná vrstvička se nazývá pasiva ční 

vrstva , která se tvoří, pokud je v matrici rozpuštěno minimáln ě 11,7% Cr. 
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Se stoupajícím obsahem Cr se stálost ocelí zvyšuje, takže se rozšiřuje oblast 

jejího použití. Tvorbu pasivační vrstvy podporuje nikl, který současně zvyšuje 

odolnost proti redukčním kyselinám. Mo zvyšuje odolnost proti bodové korozi. 

V technické praxi pracují oceli často v oxidační atmosféře, ve které se na 

rozhraní kov – atmosféra tvoří vrstvy oxidů. Protože současně probíhá difuze 

kyslíku od povrchu do středu součástky a difuze iontů kovu k povrchu, vzniká 

vrstva okují, jejichž složení se mění. Na rozhraní kovů a vrstvy oxidů vzniká 

nejnižší oxid, a na rozhraní kovu a atmosféry vzniká nejvyšší oxid.  

Např. při oxidaci železa se podle vnějších podmínek mohou tvořit oxidy FeO, 

Fe3O4 a Fe26O3. V oxidu železnatém je poměr atomů železa a kyslíku 1:1,  

je tedy nejnižším oxidem. V oxidu železitém je tento poměr 1:1, takže  

je nevyšší oxidem. Pokud vrstva oxidů pevně přilne k povrchu železa  

a zpomaluje difůzi kyslíku a iontů kovu, zpomaluje korozní pochod. [2] 

Dalším legujícím prvkem je Ni, který sice ochrannou vrstvu netvoří, 

protože se však ztěžka okysličuje, mají oceli s vysokým obsahem tohoto prvku 

vysokou žáruvzdornost. Tyto oceli jsou také vhodné pro práci v prostředí 

obsahujícím dusík, protože nikl zpomaluje difuzi dusíku. Mn tvoří při běžných 

koncentracích oxid manganatý, který nahrazuje ve spinelu oxid železnatý, 

takže se odolnost proti korozi nezvyšuje. Protože má Mn kromě toho větší 

příbuznost ke kyslíku než železo, používají se vysokolegované 

chrommanganové oceli až do teploty 1000°C. [2] 

Mikrostruktura ocelí podstatně ovlivňuje její mechanické vlastnosti a má 

velký význam z hlediska odolnosti proti korozi při únavě. [2] 

Korozivzdorné oceli je možné rozdělit podle jejich mikrostruktury  

do následujících hlavních skupin: 
 

� feritické, 

� martenzitické, 

� austenitické, 

� feriticko-austenitické (Duplex), 

� vytvrditelné . 
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Struktura oceli je především závislá hlavně na jejím chemickém složení. 

Tuto strukturu je možné měnit také tepelným zpracováním, nebo tvářením  

za studena. Struktura oceli je určená vzájemným poměrem obsahu 

jednotlivých legujících prvků. [3] 

 

 

1.1 Legující prvky 

Vliv legujících prvků v korozivzdorných ocelích se projevuje různými 

směry. Základní jsou dva hlavní směry: [2] 
 

1. legující prvky tvo řící ferit (Cr, Si, Mo), 

2. legující prvky tvo řící austenit (C, N, Ni, Mn a Cu). 
 

Uhlík (C) 

Většina korozivzdorných ocelí má malý obsah uhlíku (0,02÷0,05%), 

protože malý obsah uhlíku zlepšuje svařitelnost a bráni tvoření karbidů, které 

je spojené se vznikem mezikrystalické koroze. V některých případech mají 

žáruvzdorné materiály často vyšší obsah uhlíku, protože uhlík zvyšuje mez 

pevnosti při tečení. V moderní metalurgii se nahrazuje uhlík přidáváním 

dusíku, aby se zvýšila pevnost. [2] 

Chrom (Cr) 

Chrom je hlavní legující prvek podporující vytvoření feritické struktury 

korozivzdorných ocelí. Platí pravidlo, že s rostoucím obsahem chromu  

se zlepšuje odolnost proti korozi. Přísada chrómu nemění strukturu čistého 

železa (feritu). Feritické korozivzdorné chromové oceli mají podobné fyzikální 

vlastnosti jako konstrukční uhlíkové oceli. [2] 

Nikl (Ni) 

Nikl je hlavní legující prvek tvořící austenitickou strukturu. V případě,  

že přidáme do korozivzdorné chromové oceli dostatečné množství niklu, bude 

mít ocel strukturu austenitickou a změní se tím její mechanické a fyzikální 

vlastnosti. Rostoucí obsah niklu v austenitických korozivzdorných ocelích 

zlepšuje odpor proti korozi při únavě. Když je obsah niklu dostatečně vysoký, 

má korozivzdorná ocel austenitickou strukturu, což opět vede k podstatným 
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změnám mechanických vlastností: k lepší tvářitelnosti, houževnatosti, 

žárupevnosti, svařitelnosti, k vyšší odolnosti proti korozi atd. V tomto stavu  

je ocel nemagnetická . [2] 

Molybden (Mo) 

Podobně jako chrom i molybden podporuje tvoření feritu. Mo značně 

zvyšuje celkovou odolnost proti korozi korozivzdorných ocelí oproti většině 

prostředků, jako jsou např. kyseliny, s výjimkou silně oxidačních kyselin,  

jako je kyselina dusičná. Molybden podstatně zlepšuje odolnost proti bodové 

korozi. Molybden zlepšuje vlastnosti ocelí hlavně tam, kde se jedná o jejich 

použití při vysokých teplotách. [2] 

Titan (Ti) a niob (Nb) 

Oba tyto legující prvky lehce tvoří karbidy s uhlíkem. Tyto prvky jsou 

známé jako stabilizační prvky a používají se v ocelích s relativně vysokým 

obsahem C (> 0,05%), aby se zabránilo tvoření karbidů Cr, z čehož plyne 

riziko mezikrystalické koroze. Ni je někdy označovaný jako Columbium (Cb). 

[2] 

Měď (Cu) a dusík (N) 

Měď zlepšuje odolnost proti korozi vzhledem k působení některých 

kyselin. Dusík působí, podobně jako nikl, ke tvorbě austenitu, má stejný účinek 

na mikrostrukturu jako nikl a proto ho může do určité míry nahradit. Dusík 

zvyšuje pevnost a zlepšuje svařitelnost korozivzdorných ocelí typu Duplex. [2] 
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1.2 Mechanické vlastnosti 
Mechanické vlastnosti ocelí se charakterizují především její pevností, to 

znamená její chování při tlakovém a tahovém zatížení. Tyto vlastnosti jsou 

závislé na teplotě. Na určení mechanických vlastností oceli existují různé 

zkušební metody: [4] 
 

� zkouška tahem, 

� zkouška tvrdosti, 

� rázová zkouška, 

� zkouška ohybem. 

 

Tyto vlastnosti důležité pro užívání korozivzdorných ocelí jsou uvedeny v 

materiálových listech. Takto může být uvedena například mez kluzu při 0,2% 

nebo 1% pevnosti v tahu při 20°C a vyšších teplotách. Uvedené vlastnosti 

ocelí závisí na jejich chemickém složení a struktuře. [4] 

Těsně uspořádaná krystalická austenitická struktura, zmenšuje více 

difuzi než struktura feritická. Hrubší, větší zrna mají příznivý vliv na snížení 

difuze poblíž zrn. Změna krystalické struktury na hranicích zrn se dá zabránit 

vyloučením karbidů titanu a niobu ve stabilizované formě. Výpočet pevnosti 

pro materiály, které jsou vystavené teplotám nad 550°C, vychází ze 

speciálních údajů meze pevnosti při tečení. Takto je definovaná jako napětí, 

při kterém dojde k porušení zkušebního vzorku materiálu po určité době. 

Většinou se udává po 100 000 hodinách. [4] 
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2  VYSOKOLEGOVANÉ CHROMOVÉ OCELI 

Základním prvkem vysokolegovaných chromových korozivzdorných ocelí 

je chrom, jehož obsah se pohybuje od 8÷30 %. Vysokolegované chromové 

oceli lze rozdělit podle obsahu chromu a tím souvisejícím použitím: [5] 
 

� feritické a martenzitické oceli s 8 % Cr, 

� feritické a martenzitické oceli s 13 % Cr, 

� feritické a feriticko-martenzitické oceli s 18 % Cr , 

� feritické a feriticko-karbidické oceli s 22÷30 % Cr . 

 

 

2.1  Feritické a martenzitické oceli s 8% obsahem c hromu 
Chromové oceli s 8% obsahem chromu se používají jako žáruvzdorné  

do teploty 750÷800°C. Obsah uhlíku je bu ď nižší než 0,15% nebo se pohybuje 

v rozmezí 0,3÷0,5%. Chemické složení těchto ocelí je popsáno v tab. 2.1. 

Feritickou matrici mají oceli po žíhání v první skupině, kde je vyloučený karbid 

K1. Oceli s vyšším obsahem uhlíku je možné zakalit na vysokou tvrdost,  

proto se označují jako kalitelné žáruvzdorné oceli. Používají se pro součástky,  

u kterých se vyžaduje vysoká korozivzdornost, ale také vyšší odolnost proti 

opotřebení. Typickým představitel těchto součástek jsou především výfukové 

ventily spalovacích motorů, kde je nutné předcházet vysokému opotřebení  

za vysokých teplot. [5] 

 

Tab. 2.1 Chemické složení ocelí s 8% chromu [5] 
Značka 

oceli 
(ČSN) 

Chemické složení v % 

C Cr Si P S Mn Jiné 
17 113 max.0,12 6,0÷7,5 0,80÷1,30 max.0,040 max.0,035 max.0,60 0,4-1,0 Al 
17 115 0,40÷0,50 8,0÷10,0 2,80÷3,50 max.0,040 max.0,030 0,30÷0,80 --- 

 

Ocel ČSN 17 115 nahrazuje za nižších pracovních teplot dražší 

austenitickou ocel ČSN 17 322.  Mechanické vlastnosti obou těchto ocelí jsou 

porovnány na obr. 2.1. [5] 
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Obr. 2.1 Vliv teploty na mechanické vlastnosti. [5] 

 

Z diagramu je patrné, že dražší austenitická ocel ČSN 17 322 má lepší 

mechanické vlastnosti při vyšších teplotách, ale jelikož má nižší tepelnou 

vodivost, vyplňuje se někdy dutý dřík i talíř ventilu sodíkem, který výborně 

vede teplo. Mechanické opotřebení dříku se snižuje nitridací dosedací plochy. 

Při nižších pracovních teplotách je výhodnější použití levnější oceli  

ČSN 17 115, ale za vyšších teplot se však používá dražší ocel ČSN 17 322. 

[5] 

 

 
Obr. 2.2 Struktura feritické oceli s 8% chromu [6] 
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2.2 Feritické a martenzitické oceli s 13% obsahem c hromu 
Oceli této skupiny se používají především jako korozivzdorné, méně 

často jako žáruvzdorné do teploty 800÷850°C. Tyto oc eli lze zakalit  

na vysokou tvrdost, musejí však obsahovat vyšší obsah uhlíku, proto tyto oceli 

nazýváme kalitelné korozivzdorné oceli . Mechanické vlastnosti těchto 

korozivzdorných ocelí se ovlivňují popouštěcí teplotou. Po popouštění  

na vysoké teplotě mají nižší tvrdost, ale oproti tomu vysokou houževnatost. 

Tato skupina ocelí odolává méně agresivnímu prostředí, jako je voda, pára, 

vzduch, a mají vysokou odolnost proti kavitaci, používají se na výkovky  

a odlitky vodních čerpadel, turbín apod. [5] 
 

Řez rovnovážným diagramem Fe-C-Cr p ři 13% Cr 

Procesy, probíhající při tuhnutí a následném pomalém ochlazování,  

lze sledovat na vertikálním ternárním rovnovážném diagramu Fe-C-Cr  

při 13% Cr (obr. 2.3.). Z tohoto diagramu je patrné, že u těchto 

korozivzdorných ocelí uhlík tvoří dva typy karbidů. Při obsahu uhlíku pod 0,7%  

se vylučuje v chromovém feritu karbid (Fe,Cr)23C6 s proměnlivým poměrem 

atomů chromu a železa, který je označován jako K1. Je-li obsah uhlíku vyšší 

než 0,7%, je karbid K1 postupně nahrazován karbidem K2 tj. (Fe,Cr)7C3. 

Karbid K2 opět obsahuje různý poměr atomů chromu a železa. Jelikož se 

karbid K2 tvoří až při obsahu uhlíku nad 0,7%, je v základní matrici 

martenzitických korozivzdorných ocelí vyloučen pouze karbid K1. [5] 

 
Obr. 2.3 Vertikální řez rovnovážným diagramem Fe-C-Cr při 13% chromu [5] 



 

FSI VUT 

 

Oceli této skupiny lze podle obsahu uhlíku rozd

� feritické,

� feriticko

 

2.2.1 Feritické oceli

Feritické oceli mají velmi mal

se zpravidla pohybuje do 0,05%. 

(dále δF), který se již p

v matrici nachází i za normální teploty. Do této skupiny 

zahraniční ocel REMANIT 1.4512

systémy motorových vozidel, venkovních kování dve

 

2.2.2 Martenzitické oceli

Z taveniny se také vylu

uhlíku. Tento delta ferit prod

na austenit (fáze gama

αF) probíhá při pomalém ochlazování, p

o přeměnu αF na martenzit.

Při teplotě 850

přeměna velmi malá. 

mechanicky namáhaných 

do 20%. Větší množství je nežádoucí, protože zp

houževnatosti. Nepř

[5] 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Oceli této skupiny lze podle obsahu uhlíku rozd ělit:

feritické,  

feriticko -martenzitické resp. martenzitické. 

Feritické oceli  

Feritické oceli mají velmi malý nízký obsah uhlíku

se zpravidla pohybuje do 0,05%. Z taveniny se při tuhnutí vylu

, který se již při dalším ochlazování netransformuje, a proto se 

i za normální teploty. Do této skupiny ř

REMANIT 1.4512 (tab. 2.2), která se využívá p

systémy motorových vozidel, venkovních kování dveří, zahradní grily apod.

Martenzitické oceli  

taveniny se také vylučuje delta ferit (dále δF), ale až p

Tento delta ferit prodělává částečnou nebo úplnou transformaci 

gama – dále γ–fáze). Přeměna austenitu na 

ři pomalém ochlazování, při rychlém ochlazování se jedná 

na martenzit. [5] 

 850°C je rozpustnost C v δF 0,05%, za normální teploty je tato 

na velmi malá. Vhled δF je patrný z obr. 2.4. 

mechanicky namáhaných korozivzdorných ocelí, se dovoluje obsah 

tší množství je nežádoucí, protože způsobuje pokles vrubové 

Nepříznivý vliv δF závisí na jeho rozložení v

 
Obr. 2.4 δF v matrici korozivzdorné oceli  

 s 13% Cr – zvětšeno 200x [5] 
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ělit:  

ý nízký obsah uhlíku. Obsah uhlíku  

i tuhnutí vylučuje delta ferit 

i dalším ochlazování netransformuje, a proto se 

i za normální teploty. Do této skupiny řadíme například 

, která se využívá pro výfukové 

zahradní grily apod. [5] 

až při vyšším obsahu 

nou nebo úplnou transformaci  

na austenitu na alfa ferit (dále 

i rychlém ochlazování se jedná  

0,05%, za normální teploty je tato 

 U martenzitických 

ovoluje obsah δF  

sobuje pokles vrubové 

závisí na jeho rozložení v základní matrici. 
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Obsah δF, který se nachází 

chromu a dalších leg

křemík, hliník, vanad, molybden, titan, niob

austenitotvorné  prvky, které jsou 

nepodporují. [5] 

Kladný či záporný vliv prvku vyjad

jenž se vypočítává vynásobením 

koeficientem. V diagramech se následn

chromový ekvivalent místo obsahu 

Chromový ekvivalent je možno vyjád
 

ECr= %Cr + 6,0

– 2,0.(%Mn) –

Vliv obsahu uhlíku a chromového ekvivalentu je 

v matrici martenzitické korozivzdorné oceli patrný také 

obr. 2.5. V tomto případ

 

ECr= %Cr + 2

Obr. 2.5 Vliv uhlíku a chromového ekvivalentu na výskyt delta feritu
v

Z předchozího diagramu 

snížit uhlíkový ekvivalent chromu, aby se v

obsahu uhlíku se 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

, který se nachází v matrici, především závisí na obsahu uhlíku, 

chromu a dalších legujících prvků. Feritotvorné  prvky, mezi které 

emík, hliník, vanad, molybden, titan, niob , podporují vznik 

prvky, které jsou nikl, mangan, dusík, m

i záporný vliv prvku vyjadřujeme tzv. ekvivalentem 

čítává vynásobením hmotnostního procenta prvku ur

diagramech se následně vynáší na př

chromový ekvivalent místo obsahu Cr. [5] 

Chromový ekvivalent je možno vyjádřit podle Newhausena

6,0.(%Si) + 4,0 .(%Mo) + 1,5 .(%W) + 11,0.(%V)

– 4,0.(%Ni) – 7,0 .(%Cu) – 30,0.(%N) – 40,0
 

Vliv obsahu uhlíku a chromového ekvivalentu je 

matrici martenzitické korozivzdorné oceli patrný také 

tomto případě byl chromový ekvivalent stanoven následovn

= %Cr + 2 .(%Si) + 1,5 .(%Mo) – 2 .(%Ni) – %Mn
 

Vliv uhlíku a chromového ekvivalentu na výskyt delta feritu
v matrici martenzitické korozivzdorné oceli [4]

 

edchozího diagramu plyne, že při snižování obsahu uhlíku je pot

snížit uhlíkový ekvivalent chromu, aby se v matrici nevylučoval 

obsahu uhlíku se při ohřevu chromový ferit transformuje na homogenní 
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závisí na obsahu uhlíku, 

prvky, mezi které řadíme 

, podporují vznik δF. Naopak 

nikl, mangan, dusík, m ěď, vznik δF 

ekvivalentem chromu  Ecr, 

hmotnostního procenta prvku určitým 

 vynáší na příslušnou stupnici 

Newhausena 5 následně: 

(%V) + 5,0.(%Nb) –  

40,0.(%C) (2.1) 

Vliv obsahu uhlíku a chromového ekvivalentu je na vylučování δF 

matrici martenzitické korozivzdorné oceli patrný také z diagramu na  

 byl chromový ekvivalent stanoven následovně: [5] 

%Mn  (2.2) 

 
Vliv uhlíku a chromového ekvivalentu na výskyt delta feritu 

] 

i snižování obsahu uhlíku je potřeba 

čoval δF. Při vyšším 

evu chromový ferit transformuje na homogenní 
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austenit, ve kterém může být rozpuštěno až 0,8% C. Z diagramu dále plyne, 

že austenitizace probíhá za vyšších teplot oproti nelegovaným ocelím. [5] 

 

Chemické složení martenzitických ocelí 

Má-li být zaručena schopnost pasivace povrchu při styku s oxidačním 

prostředím, musí být v tuhém roztoku rozpuštěno minimálně 11,7% Cr. Jelikož 

se část chromu váže na uhlík jako karbid (Fe,Cr)23C6, musí být minimální 

obsah chromu v oceli % C = 11,74 + 14,54 [%] . Za vztahu plyne, že se u ocelí 

s nižším obsahem uhlíku pohybuje optimální obsah chromu mezi  

12÷14%. Při vyšším obsahu uhlíku nebo při vyšším požadavku na odolnost 

proti korozi se zvyšuje obsah chromu na 14÷16%. Tab. 2.3 udává chemické 

složení martenzitických korozivzdorných ocelí. [5] 

 
Tab. 2.3 Chemické složení martenzitických korozivzdorných ocelí [5] 

Značka 
(ČSN) 

Chemické složení v % 

C Cr Si 
 (max.) 

Mn 
(max.) 

Ni  
(max.) 

P 
(max.) 

S 
(max.) 

Ti 
(max.) 

17 020 max. 0,08 12,0÷14,0 0,70 0,90 --- 0,040 0,035 --- 
17 021 0,09÷0,15 12,0÷14,0 0,70 0,90 --- 0,040 0,030 --- 
17 022 0,16÷0,25 12,0÷14,0 0,70 0,80 --- 0,040 0,030 --- 
17 023 0,26÷0,35 12,0÷14,0 0,70 0,80 --- 0,040 0,030 --- 
17 024 0,36÷0,45 12,0÷14,0 0,70 0,80 --- 0,040 0,030 --- 
17 027 0,15÷0,25 14,0÷16,0 0,70 0,90 --- 0,040 0,035 --- 
17 029 0,40÷0,50 14,0÷16,0 0,70 0,90 --- 0,040 0,035 --- 
17 030 0,54÷0,63 13,0÷15,0 0,50 0,50 --- 0,040 0,035 --- 
17 031 0,90÷1,05 13,0÷15,0 0,40 1,20 --- 0,040 0,035 --- 
17 042 0,90÷1,05 16,0÷18,0 0,70 0,90 --- 0,040 0,035 --- 
42 2905 max. 0,15 12,0÷14,0 0,70 0,70 1,00 0,040 0,040 --- 
42 2906 0,15÷0,30 12,0÷14,0 0,70 0,70 1,00 0,040 0,040 --- 

REMANIT 
4512 max. 0,05 10,5÷12,5 1,00 1,00 --- 0,045 0,030 1,0 

 

Obsah uhlíku ovliv ňuje tvrdost, pevnost a sva řitelnost. P ři vyšším 

obsahu uhlíku mají oceli vyšší pevnost, klesají vša k plastické vlastnosti 

a zhoršuje se sva řitelnost. U ocelí se zaručenou svařitelností se proto 

snižuje obsah uhlíku pod 0,14%. [4] 
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2.2.3 Martenzitické oceli s p řísadou niklu 

Martenzitické chromové korozivzdorné oceli mají vyšší mez kluzu  

a odolnost proti kavitaci než austenitické korozivzdorné oceli typu 18/9, takže 

se začaly používat na odlitky a výkovky vodních turbín. Obsah C se pohyboval 

nejprve mezi 0,20÷0,25%. Protože však byla svařitelnost těchto ocelí obtížná, 

bylo u těchto ocelí přistoupeno k obsahu max.0,15% C . Aby se v matrici 

nevylučoval δF, byl zvýšen obsah Ni na 1%. Tato úprava zvýšila současně 

prokalitelnost a houževnatost. Podle chemického složení se tato první 

generace modifikovaných ocelí označuje jako 13/1. Chemické složení ocelí  

na odlitky je uvedeno v tab. 2.4. U odlitků s větší tloušťkou stěny je nutno 

počítat s odmíšením prvků, což vede k vylučování δF. Protože klesá 

houževnatost, doporučuje se udržovat obsah austenitotvorných prvků na horní 

hranici a obsah feritotvorných ocelí na spodní hranici. [5] 
 

Tab. 2.4 Chemické složení ocelí na odlitky [5] 

Značka  
Chemické složení v %  

C Mn Si Cr Ni P 
(max.) 

S  
(max.) Mo 

42 4904 max. 0,15 0,5÷0,9 max. 0,6 11,5÷14,0 0,7÷1,2 0,035 0,035 --- 
42 2903 0,06÷0,10 0,5÷0,8 0,1÷0,4 10,0÷12,0 1,0÷1,5 0,030 0,030 0,40÷0,60 

 

Z ocelí 13/1 se odlévají větší náročné odlitky, které musí mít vysoké 

mechanické vlastnosti, tj. mez kluzu, pevnost, ale současně dobrou vrubovou 

a lomovou houževnatost. Aby se získaly maximální plastické vlastnosti, 

doporučuje se úplné tepelné zpracování, tj. homogenizační žíhání na teplotě 

1100÷1150°C, kalení z teploty 1030÷1050°C do oleje nebo na vzduchu  

a popouštění těsně pod teplotou A1. [5] 
 

 
Obr. 2.6 Struktura martenzitické oceli s přísadou niklu [6] 
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Zavedení martenzitických korozivzdorných ocelí s přísadou 1% Ni 

umožnilo zvýšit parametry vodních turbín a ulehčilo svařování součástek.  

Ani tyto oceli není možné svařovat za studena bez předehřevu bez nebezpečí 

vzniku trhlin. Aby se daly opravovat vodní turbíny přímo na vodních dílech, 

byly vyvinuty oceli, u kterých byl zvýšen obsah Ni na 4÷6%, takže obsah C 

mohl být snížen až pod 0,06%. Podle obsahu hlavních prvků se tyto oceli 

označují jako 13/4 nebo 13/6. Postupně byly vyvinuty také oceli s 17% Cr  

a se zvýšeným obsahem Ni, které se označují jako 17/4, 17/6, 16/5 Mo, 17/7 

Mo a používají se na odlitky vodních turbín a čerpadel, pokud se žádá vyšší 

odolnost proti korozi. [5] 
 

Tab. 2.5 Chemické složení ocelí typu 13/4 a 13/6  [5] 

Značka  
Chemické složení v  % 

C Mn 
(max.) 

Si 
(max.) Cr Ni P 

(max.) 
S  

(max.) Mo 

13/4 0,02÷0,06 0,80 0,40 12,5÷13,5 3,7÷4,3 0,025 0,015 0,45÷0,55 
13/6 0,02÷0,06 0,80 0,40 12,5÷13,5 5,7÷6,3 0,025 0,010 0,45÷0,55 

 

 
 
 

2.3  Feritické a feriticko-martenzitické oceli s 18 % chromu 

Oceli zařazené do této skupiny se původně používaly jako žáruvzdorné 

oceli do teploty 950°C. Mén ě často se z této skupiny ocelí odlévaly odlitky 

pracující ve slabém korozním prostředí. Použití těchto ocelí se podstatně 

rozšířilo, když se zjistilo, že oceli s velmi nízkým obsahem C mají velmi dobré 

plastické vlastnosti. V současné době lze rozdělit oceli s 18% Cr podle obsahu 

C a použití: [5] 

� oceli s obsahem uhlíku do 0,03%, též nazývané chromové feritické 

korozivzdorné oceli  (superferity), 

� oceli s vyšším obsahem uhlíku, kde je obsah uhlíku mezi 0,1÷0,25%, 

které se převážně používají jako žáruvzdorné, méně často pak jako 

korozivzdorné. Tyto oceli se označují jako feriticko – martenzitické 

korozivzdorné oceli . 
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Řez rovnovážným diagramem Fe-C-Cr p ři obsahu 17% chromu 

Vertikální řez ternárním rovnovážným diagramem Fe-C-Cr při obsahu 

17% Cr je uveden na obr. 2.7. Podobně jako u ocelí s nižším obsahem Cr  

se z taveniny vylučuje δF, ve kterém neprobíhá při obsahu C pod 0,05% 

transformace, takže zůstává zachován i při normální teplotě. Obr. 2.7 ukazuje, 

že rozpustnost C ve feritu je malá a mění se s teplotou. Při teplotě 800°C  

je rozpustnost nepatrná a při vyšších teplotách se zvyšuje. [5] 
 

 
Obr. 2.7 Vertikální řez rovnovážným diagramem Fe-C-Cr při 17%Cr [5] 

 

Jestliže se zvýší obsah C na 0,1÷0,3%, δF částečně transformuje  

na austenit, takže tyto oceli mají dvoufázovou strukturu. Při dalším pomalém 

ochlazování se v matrici nejprve vylučuje karbid K1 a při nižších teplotách  

se austenit transformuje na chromový ferit. Při rychlém ochlazování 

z dvoufázové oblasti austenit překrystalizuje na martenzit, proto strukturu tvoří 

δF a martenzit. [5] 

Při dalším zvýšení obsahu C se objevuje úzké pole homogenního 

austenitu. Z obr. 2.7 je patrné, že se vyskytuje až nad teplotou 1100°C. 

Maximální rozpustnost C v austenitu je 0,7%. Při pomalém ochlazování  

se opět nejprve vylučují karbidy K1, za nižších teplot transformuje austenit  

na chromový ferit. Při rychlém ochlazování z oblasti austenitu lze získat tvrdou 

martenzitickou matrici. [5] 
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2.3.1 Feritické oceli 

Většímu využití těchto ocelí v technické praxi dlouze bránila jejich 

křehkost. Jestliže je chromový ferit s velmi nízkým obsahem uhlíku a dusíku, 

pak je houževnatý, ale jelikož by byla výroba těchto ocelí obtížná, nemohli  

by konkurovat austenitickým korozivzdorným ocelím typu 18/9. Rozvoj těchto 

feritických chromových ocelí začal až po zavedení sekundární metalurgie, jenž 

umožnila vyrábět chromové korozivzdorné oceli s obsahem uhlíku pod 0,03%. 

Jelikož se brzy ukázaly nesporné výhody těchto ocelí, postupně se zvýšil jejich 

podíl v celkové výrobě korozivzdorných ocelí tak rychle, že v současnosti tvoří 

již asi 40% veškeré produkce. [4] 

Proti austenitickým korozivzdorným ocelím mají feri tické oceli tyto 

výhody:  [5] 

� v roztocích obsahující chloridy nejsou citlivé na korozi pod napětím, 

� mají asi o 50% vyšší mez kluzu (Re= 300÷400MPa), 

� neobsahují drahý nikl, proto jsou méně finančně náročné, 

� zpevnění při tváření zastudena je malé, proto je možné pracovat 

s velkou redukcí, 

� lze je magnetizovat . 
 

Naopak mají n ěkteré nevýhody:  [5] 

� při svařování a tepelném zpracování rychle hrubne zrno, 

� mají sklon k mezikrystalové korozi, pokud se nezabrání vylučování 

karbidů a nitridů, 

� obtížnější svařitelnost. 

 

Chemické složení feritických ocelí 

Množství Cr u feritických korozivzdorných ocelí se pohybuje v rozmezí 

16÷18%. S rostoucím obsahem Cr až k 30% se zvyšuje odolnost proti korozi  

a také tvrdost, protože se zvyšuje pasivační schopnost ocelí. [5] 

Vlastnosti těchto ocelí nepříznivě ovlivňuje velmi nízký obsah C a N, 

jelikož jejich rozpustnost v δF je nepatrná. Při teplotě 700÷800°C  

se rozpustnost C odhaduje na 0,0001%, a při normální teplotě je rozpustnost 

v rovnovážném stavu ještě nižší. Při rychlém ochlazení ve vodě lze získat 
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přesycený homogenní ferit až do obsahu 0,010÷0,015% C. Při vyšším obsahu 

C se precipitace karbidů nepotlačí ani při rychlém ochlazení ve vodě.  

Při novém ohřevu nebo při pomalém ochlazování přesyceného feritu, třeba při 

svařování, se na hranicích zrn vyloučí skoro všechen uhlík jako karbid 

(Fe,Cr)23C6, a dusík jako nitrid Cr2N. Jelikož má C oproti Cr velkou difúzní 

rychlost, může obsah Cr na hranicích zrn klesnout pod 12%. Tímto se přeruší 

pasivační schopnost matrice v oblasti hranic zrn a v korozním prostředí  

se objeví mezikrystalová koroze. Pasivační schopnost se opět obnoví  

po dlouhé výdrži na vyšší teplotě. [5] 

Vylou čené karbidy a nitridy nep říznivě ovliv ňují houževnatost 

a přechodovou teplotu . Vliv obsahu C, N a rychlosti ochlazování  

na přechodovou teplotu je uveden na obr. 2.8. Při ochlazování v peci  

je přechodová teplota vysoká i při velmi nízkém obsahu C. Ve vzorcích 

ochlazovaných ve vodě závisela přechodová teplota na obsahu C. Pokud byl 

obsah C nižší než 0,010%, ležela přechodová teplota při záporných teplotách. 

[5] 

 
Obr. 2.8 Vliv uhlíku a tepelného zpracování na přechodovou teplotu 

tvářené feritické chromové oceli Cr21Mo1 [5] 

 

Přechodovou teplotu ovlivňuje N obdobně jako C, avšak jeho vliv  

je poněkud slabší. Při pomalém ochlazování z vyšších teplot byly oceli  

za normální teploty křehké, po ochlazení do vody se posunula přechodová 
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teplota pod 0°C, pokud byl obsah N nižší než 0,01% (C = 0,003÷0,005%). 

Přísada molybdenu  snižuje rychlost koroze v aktivním stavu, zvyšuje tvrdost 

feritu a odolnost proti bodové i celkové korozi, protože se tvoří stabilnější 

pasivační vrstvy. Přechodová teplota se nemění až do obsahu 3% Mo. 

Mechanické vlastnosti se zlepšují, protože se zrno zjemňuje. Feritické oceli  

se obvykle legují 2% Mo. Až do obsahu 2% Cu zvyšuje odolnost proti korozi 

v aktivním stavu, jelikož patří do skupiny austenitotvorných prvku, stabilizuje 

při tepelném zpracování austenit, který se při ochlazování transformuje  

na martenzit. Houževnatost ocelí se tím snižuje. P nepříznivě ovlivňuje 

houževnatost. Aby byla přechodová teplota dostatečně nízká, je nutné snížit 

obsah fosforu pod 0,01%. U ocelí s obsahem fosforu 0,002% se výrazně 

zvyšuje časová mez únavy ve vroucím 45% roztoku MgCl2. S má  

na plastické vlastnosti menší vliv, proto může být obsah síry až 0,03%. 

Rostoucí obsah Mn a Si zvyšuje přechodovou teplotu, proto má být  

co nejnižší. Nepříznivý vliv těchto prvků se projevuje již při obsahu 0,1%. Malé 

množství Ni snižuje houževnatost. Chemické složení ocelí s velmi nízkým 

obsahem C je uvedeno v tab. 2.6. [5] 

 

Tab. 2.6  Chemické složení ocelí s velmi nízkým obsahem uhlíku [5] 

Značka 
oceli  

Chemické složení v %  
C 

(max.) 
Mn 

(max.) 
 Si  

 (max.) Cr Ni  
(max.) Mo Ti Nb N 

(max.) 
AK 17 0,030 1,0  1,0 17÷20 0,6 1,8÷2,3 0,4÷0,7 --- 0,035 

ATF1 0,015 0,8  0,8 16÷18 0,6 1,5÷2,5 až 0,30 --- 0,015 

ATF2 0,015 0,8  0,8 16÷18 0,6 1,5÷2,5 až 0,30  0,2÷0,3  0,015 
 

 

Stabilizace 

Feritické chromové oceli se stabilizují niobem nebo titanem, aby  

se zabránilo precipitaci karbidů a nitridů chromu z přesyceného feritu  

při svařování. Niob a titan na sebe váží uhlík a tvoří stabilní karbidy NbC nebo 

karbonitridy Nb a TiC. Přísada niobu nebo titanu tak zabrání ochuzení hranic 

zrn o chrom a také zabrání mezikrystalové korozi. Současně je nutné brát 

ohled na mechanické vlastnosti, protože zvyšující se obsah niobu nepříznivě 

ovlivňuje přechodovou teplotu. Kdyby byl součet %C a %N menší  
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než 0,010÷0,015%, měly by také oceli s 0,12% Nb nejnižší přechodovou 

teplotu po pomalém i rychlém ochlazování. [4] 

Ti ovlivňuje mechanické vlastnosti feritických chromových ocelí obdobně 

jako Nb. U vzorků, které byly pomalu ochlazovány v peci, byla i při nízkém 

obsahu Ti přechodová teplota vysoká. Nízkou přechodovou teplotu měly také 

oceli s nízkým obsahem Ti po rychlém ochlazení ve vodě. Oceli stabilizované 

Ti se nemají používat v silně oxidačním prostředí (např. HNO3), protože  

se v tomto prostředí karbidy Ti rozpouštějí. [4] 

Jestliže je sou čet C + N menší než 0,01%, jsou i oceli 

nestabilizované odolné proti mezikrystalové korozi.  [4] 

 
Obr. 2.9 Struktura feritické korozivzdorné oceli [6] 

 

Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti feritických chromových ocelí závisí především  

na chemickém složení, tepelném zpracování a velikosti zrna. Cr především 

ovliv ňuje mez pevnosti v tahu.  Ze zkoušek plyne, že Cr až do obsahu  

22% snižuje mez pevnosti v tahu, při vyšším obsahu mez pevnosti zvyšuje. [5] 

Obsah C p ředevším ovliv ňuje mez kluzu.  Zkoušky dokázaly, že je-li 

obsah C = 0,05% je zvýšení meze kluzu nevýrazné, protože rozpustnost C a N 

ve feritu je nepatrná. Mez kluzu lze zvýšit precipita čním vytvrzováním 

nebo tvá řením zastudena.  Tváření zastudena je účinnější, i když zpevňování 

chromového feritu je menší než zpevňování matrice austenitických ocelí typu 

18/9 (obr. 2.10 a 2.11). Tažnost feritických ocelí zůstává i po velké redukci 

zastudena dostatečně vysoká, což je výhodné. Při plastické deformaci probíhá 

objemová deformace až do 20% redukce, u austenitických ocelí je tomu až do 
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40%. Po větší deformaci se projeví plastická nestabilita, protože se na vzorku 

tvoří krček. [5] 

Při zvyšování teploty mez 

Feritické chromové oceli 
 

Obr. 2

Obr. 2.11

Při tváření zatepla 

s rychlým růstem zrna, 

v austenitu. Růst zrna brzdí vylou

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

tší deformaci se projeví plastická nestabilita, protože se na vzorku 

i zvyšování teploty mez pevnosti v taku a mez kluzu plynule klesají. 

Feritické chromové oceli proto nejsou vhodné pro použití za vyšších teplot.

 
2.10 Mechanické vlastnosti austenitické oceli 18/9

po různě velké redukci průřezu [4] 

 
1 Mechanické vlastnosti feritické chromové oceli 

po různě velké redukci průřezu [4] 

 

ení zatepla nebo při tepelném zpracování,

stem zrna, jelikož je difúzní rychlost atomů Cr 

st zrna brzdí vylou čené precipitáty Ti  (C, N), Nb
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tší deformaci se projeví plastická nestabilita, protože se na vzorku 

kluzu plynule klesají. 

za vyšších teplot. [5] 

Mechanické vlastnosti austenitické oceli 18/9 

oceli Cr17 

, je třeba počítat 

 ve feritu větší než 

(C, N), Nb (C, N). [5] 
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Feritické chromové korozivzdorné oceli mají v ětší schopnost 

pasivace , proto lépe odolávají korozi pod napětím v prostředí chloridů  

či roztoků chloridů. Proto nahrazují vysokolegované oceli. Porovnáme-li  

je s austenitickými ocelemi typu 18/9 jsou méně odolné proti korozi. [5] 

Feritické chromové oceli s 2% Mo se používají na trubky pro teplou  

i studenou vodu, především pokud tato voda obsahuje větší množství chloridů. 

Dále se používají v potravinářském průmyslu při výrobě nápojů, vína, piva, 

dále v chemickém průmyslu a v poslední době při výrobě slunečních 

kolektorů. Velikou výhodou těchto ocelí je, že odolávají kyselině octové  

i mořské vodě. Ve většině případů nahradily slitiny niklu (např. Cu-Ni). [5] 

Oceli s přísadou titanu lze použít v mírně agresivním prostředí, jako ve 

vodách s malým množstvím chloridů, či v prostředí obsahujícím síru, apod. [5] 

Oceli legované 2% Mo a 2% Cu dobře odolávají prostředí obsahující sůl. 

Ocel s přísadou 2% Cu a 1% Mo je rovnocenná oceli s 3% Mo bez mědi. 

Jestliže se feritické chromové oceli současně legují 2% Mo a 1% Si, zvýší  

se tím stabilita pasivační vrstvy. [5] 

 

2.3.2 Feriticko-martenzitické oceli 

Oceli této skupiny se používají jako žáruvzdorné do teploty přibližně 

950°C, mén ě často se tyto oceli používají jako korozivzdorné v mírnějším 

korozním prostředí. Vyšší obsah uhlíku u ocelí na odlitky zlepšuje zabíhavost 

odlitků se slabší tloušťkou stěny. Chemické složení tvářených ocelí a ocelí  

na odlitky je uvedeno v tab. 2.7. [5] 
 

Tab. 2.7 Chemické složení feritcko-martenzitických ocelí s obsahem 18% Cr [5] 
Značka 

oceli 
(ČSN) 

Chemické složení v %  
C 

(max.) 
Mn 

(max.) 
 Si  

 (max.) Cr Ni  
(max.) Mo Ti 

(max.) Al 

17 040 0,10 0,90 0,7 16,0÷18,5 0,6 1,8÷2,3 0,60 --- 

17 041 0,14 0,90 0,7 16,0÷18,5 0,6 1,5÷2,5 --- --- 

17 125 0,15 0,80  2,0 12,0÷14,5 1,0 1,5÷2,5 ---  0,5÷1,2 

 

U těchto dvoufázových ocelí se obsah C pohybuje mezi 0,10÷0,25%, 

takže při změně teploty probíhá částečná transformace (obr. 2.7). Tepelné 

zpracování má pouze význam, pokud se oceli používají jako korozivzdorné za 
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normální teploty. Ani v

neprovádí, protože austenitiza

tváření se oceli pouze žíhají 

Strukturu tvá ř

být nižší než 800°C. P

na hranicích zrn, ale také uvnit

Při následném žíhání se struktura již 

1000÷1200°C se zv

 
 
 

2.4 Feritické a feriticko

Vertikální řez ternárním rovnovážným diagramem 

je vyobrazen na obr. 2.12

teplot δF stabilní, podobn

je patrno, že se u ocelí s

γ oblast. Heterogenní oblast 

teplotám. Při vyšším obsahu 

ochlazovacích rychlostech na chromový ferit, 

K1, tzn. M23C6. Tyto oceli proto nazýv

korozivzdorné oceli

Obr. 2.12 Vertikální 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

normální teploty. Ani v tomto případě se však běžně tepelné zpracování 

neprovádí, protože austenitizační teploty jsou vysoké. Po 

ení se oceli pouze žíhají ke snížení vnitřního napětí na teplot

Strukturu tvá řených ocelí lze ovlivnit dotvá řecí teplotou

být nižší než 800°C. P ři dodržení této technologie se hromadí karbidy nejen 

na hranicích zrn, ale také uvnitř zrn, a proto mají oceli vyšší houževnatost. 

žíhání se struktura již dále nemění. Při oh

1200°C se zv yšuje rozpustnost uhlíku ve feritu. [5] 

 
Feritické a feriticko -karbidické oceli s 22 až 30 %

řez ternárním rovnovážným diagramem Fe

en na obr. 2.12. Při velmi nízkém obsahu C je v

stabilní, podobně je tomu u ocelí s nižším obsahem 

je patrno, že se u ocelí s obsahem 25% Cr se již nevyskytuje homogenní 

oblast. Heterogenní oblast α + γ je posunuta směrem 

i vyšším obsahu C se austenit transformuje p

ochlazovacích rychlostech na chromový ferit, u kterého jsou vylou

. Tyto oceli proto nazýváme jako 

korozivzdorné oceli. [5] 

Vertikální řez rovnovážným diagramem Fe-C-Cr p
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tepelné zpracování 

ní teploty jsou vysoké. Po odlévání nebo 

na teplotě 800°C.  [5] 

ecí teplotou , která musí 

i dodržení této technologie se hromadí karbidy nejen  

oceli vyšší houževnatost.  

ři ohřevu na teplotu 

22 až 30 % chromu 

Fe-C-Cr při 25% Cr  

je v celém rozsahu 

nižším obsahem Cr. Z obr. 2.12  

již nevyskytuje homogenní  

rem doprava k vyšším 

transformuje při běžných 

jsou vyloučeny karbidy 

 feriticko-karbidické 

 
Cr při 25% Cr [5] 
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V posledních letech byly vyvinuty oceli s velmi nízkým obsahem uhlíku. [4] 

Oceli této skupiny se proto rozd ělují na:  

� feritické oceli s obsahem max. 0,035% C, 

� feriticko-karbidické oceli s vyšším obsahem uhlíku.  

 

2.4.1 Feritické oceli 

Základní matrici feritických ocelí tvoří ferit , ve kterém je rozpuštěn veškerý 

Cr, proto mají tyto oceli vyšší odolnost proti korozi než feritické oceli 

s obsahem 17% Cr. Jelikož chrom snižuje rozpustnost C ve feritu, je nutné 

snížit jeho obsah, mají-li si oceli zachovat houževnatost i při záporných 

teplotách. Nepříznivý účinek N lze snížit přísadou Al. [5] 

U feritických chromových ocelí s přísadou Mo se v matrici objevuje fáze-σ 

po dlouhých výdržích na zvýšených teplotách. [5] 

 

2.4.2 Feriticko-karbidické oceli 

Vysokolegované chromové oceli s vyšším obsahem uhlíku se převážně 

používají jako žáruvzdorné do teploty 1100÷1200°C. U tvářených ocelí bývá 

obsah uhlíku max. 0,20%, a u ocelí na odlitky až 0,80% (tab. 2.8). Vyšší obsah 

uhlíku u ocelí na odlitky zlepšuje zabíhavost a umožňuje použití při tavení 

lacinější ferochromy. [5] 

 
Tab. 2.8 Chemické složení ocelí s obsahem 20÷30% Cr [5] 

Značka 
(ČSN) 

Chemické složení v %  
C 

(max.) 
Mn 

(max.) 
 Si  

 (max.) Cr Ni  
(max.) 

P  
(max.) 

S 
(max.) 

Ti 
(max.) 

17 041 0,15 0,80 0,8 20,0÷23,0 0,6 0,045 0,035 0,70 

17 061 0,18 0,80 0,8 23,0÷26,0 0,6 0,045 0,035 0,70 

17 153 0,20 1,00 1,3 23,0÷27,0 2,0 0,045 0,040 --- 

42 4912 0,50 0,90 1,5 19,0÷22,0 1,0 0,045 0,040 --- 

42 2913 0,70 0,90 2,0 24,0÷26,5 1,0 0,045 0,040 --- 

 

Velikou nevýhodou vysokolegovaných chromových ocelí je obtížná 

svařitelnost a k řehkost za normální teploty . V okolí svaru hrubne zrno za 

teploty přibližně 1000°C a C se rozpouští ve feritu, čímž zvyšuje jeho křehkost. 
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Výhoda chromových ocelí spočívá ve větší tepelné vodivosti a menším 

součiniteli délkové roztažnosti oproti austenitickým ocelím. [5] 

Sklon k vysokoteplotní k řehkosti je možno snížit:  

� přísadou Ti a Nb, které tvoří stabilní karbidy, 

� zvýšením obsahu austenitotvorných prvků. 

Pokud se za vysoké teploty v matrici vytvoří malé množství austenitu, 

zpomaluje se tím růst zrna. Kromě toho se v austenitu rozpustí větší množství 

uhlíku, čímž se sníží přesycení feritu. [5] 

Pevnost v ohybu za normální teploty u feriticko-karbidických ocelí na 

odlitky závisí především na velikosti zrna, dále na licí teplotě a tloušťce stěny 

odlitku. Při vysokých teplotách již velikost zrna mechanické vlastnosti 

neovlivňuje. Při krátkodobé zkoušce mezi pevnosti v tahu za teploty 

700÷1000°C m ěly jak jemnozrnné tak i hrubozrnné oceli stejnou pevnost. [5] 

 

 

 

 

2.5 Chromniklové austenitické oceli 
 
 
 
 
 

 
2.5.1 Nestabilizované austenitické oceli 

Při postupném zvyšování obsahu niklu, se u ocelí s obsahem 18% Cr, 

zužuje oblast δF a rozšiřuje se oblast austenitu. Při 8% Ni je již oblast δF 

uzavřena a pod křivkou solidu se vyskytuje oblast homogenního austenitu, 

ze kterého se při pomalém ochlazování vylučují karbidy M23C6 (obr. 2.13). 

Pokud je obsah C nižší než 0,15%, lze precipitaci potlačit rychlým ochlazením. 

Při vyšším obsahu C se vylučování nezabrání ani při ochlazení do vody. 

Vhodnou kombinací Cr, C a Ni lze získat po tepelném zpracování ocel 

s měkkou, houževnatou, nemagnetickou austenitickou matricí. [4] 
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Obr. 2.13 Vertikální řez rovnovážným diagramem 

Fe-C-Ni při 18% Cr a 8% Ni [5] 
 

V soustavě Fe-Cr-Ni-C  se vyskytuje oblast homogenního austenitu při 

různém obsahu chromu a niklu. Na obr. 2.14 je uveden řez ternárním 

diagramem Fe-Cr-Ni  při obsahu 0,10% C po ochlazení z teploty 1000°C do 

vody. [5] 

Ni je drahý prvek , proto se v technické praxi používají korozivzdorné 

austenitické oceli s obsahem 17÷20% Cr a 8÷10% Ni, Tyto austenitické oceli 

se označují jako 18/9. [5] 

 
Obr. 2.14 Roh ternárního rovnovážného diagramu Fe-Ni-Cr. 

Tepelné zpracování 1000°C/voda, obsah uhlíku 0,1%. [4] 
 

Austenitické oceli obsahují kromě Cr a Ni také další prvky, které zužují 

nebo rozšiřují gama oblast. Proto se v diagramech vynášejí na příslušné osy 
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místo obsahu Cr a Ni jejich ekvivalenty. K obsahu Cr se připočítává obsah 

feritotvorných prvků vynásobený příslušným koeficientem, k obsahu niklu se 

připočítá ekvivalentní obsah austenitotvorných prvků (Mn, C, N, Cu). Podle  

De Longa je pak výpočet chromového ekvivalentu ECr a niklového ekvivalentu 

ENi uveden v následných vztazích: [5] 

 

ECr = [%Cr] + [%Mo] + 1,5 .[%Si] + 0,5 .[%Nb] + 2 .[%Ti]   (2.6) 

 

ENi = [%Ni] + 0,5 .[%Mn + %Cu] + 30 .[%C + %N]   (2.7) 

 

Mechanické vlastnosti 

Nestabilizované chromniklové austenitické korozivzdorné oceli mají 

relativně nízkou mez pevnosti v kluzu a v tahu. Ovšem jejich plastické 

vlastnosti jsou mimořádně vysoké. [5] 

Nízká mez kluzu je výhodná u ocelí používaných při hlubokému tažení. 

Namáhané strojní součásti však musí mít vysoké mechanické vlastnosti. 

Protože austenitické oceli při ohřevu neprodělávají transformaci α-fáze na  

γ-fáze, je možno zvýšit mez pevnost v tahu a mez kluzu pouze tvářením 

zastudena nebo přísadou N. Diagram na obr. 2.15 znázorňuje, jak se mění 

mechanické vlastnosti austenitické oceli 18/10 o chemickém složení 0,056% 

C, 0,87% Mn, 0,43% Si, 18,60% Cr, 10,25% Ni po různé redukci zastudena. 

Při zvýšení obsahu Ni dochází k menšímu zpevnění. [5] 

 
Obr. 2.15 Vliv redukce průřezu při tváření zastudena 

na mechanické vlastnosti austenitické oceli [4] 
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Jestliže se oceli legují N, je pouze účinný N, který je rozpuštěný 

v austenitu a nikoliv N, který je vázaný jako nitrid. Obsah N nesmí přesáhnout 

jeho rozpustnost v austenitu, protože nerozpuštěný N tvoří bubliny. 

Stabilizační vliv N se také projevuje u ocelí pracujících za kryogenních teplot. 

Jelikož dusík posouvá křivku v Rolassonově diagramu doleva (obr. 2.16), je 

nutné posoudit jeho vliv vždy komplexně. N se používá jako přísada u ocelí 

s obsahem max.0,03% C. [5] 

 

 
Obr. 2.16 Vliv dusíku na mechanické vlastnosti 

tvářené austenitické oceli 18/9 [4] 
 

 

Nestabilizované austenitické korozivzdorné oceli mají vysokou odolnost 

proti korozi, oproti tomu však špatně odolávají korozi pod napětím a korozi  

při působení chloridů, které místně rozpouštějí pasivační vrstvu.  

Se stoupajícím obsahem niklu se zvyšuje odolnost proti organickým kyselinám 

a kyselině sírové. Nestabilizované chromniklové austenitické oceli zařazené 

v ČSN normě jsou uvedeny v tab. 2.9. [5] 
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Tab. 2.9 Nestabilizované austenitické chromniklové oceli [5] 

Značka 
(ČSN) 

Chemické složení v %  
C 

(max.) 
Mn 

(max.) 
 Si  

 (max.) Cr Ni P  
(max.) 

S 
(max.) N 

17 240 0,07 2,0 1,0 17,0÷20,0 9,0÷11,5 0,045 0,030 --- 

17 241 0,12 2,0 1,0 17,0÷20,0 8,0÷11,0 0,045 0,030 --- 

17 249 0,03 2,0 1,0 17,0÷20,0 10,0÷12,5 0,045 0,030 --- 

17 259 0,03 2,0 1,0 17,0÷19,0 9,0÷11,5 --- --- 0,12÷0,22 

42 2931 0,15 1,5 1,5 18,0÷21,0 8,0÷11,0 0,045 0,040 --- 

 

 

2.5.2 Stabilizované austenitické oceli 

Aby se zabránilo vylučování karbidů M23C6  při svařování ocelí typu 18/9, 

legují se tyto oceli Ti nebo Nb, které s C tvoří stabilnější karbidy TiC  

a NbC. [5] 

Chemické složení stabilizovaných ocelí podle ČSN je uvedeno  

v tab. 2.10. Obsah Ti bývá maximálně do 0,80%, protože při vyšším obsahu Ti 

se příliš zvyšuje obsah δF a u ocelí na odlitky dochází při slévání k potížím.  

Ke stabilizaci svařovacích elektrod se zpravidla používá Nb, protože dochází  

k menšímu propalu než při použití Ti. [5] 
 

Tab. 2.10 Stabilizované austenitické chromniklové oceli [5] 
Značka 

oceli 
(ČSN) 

Chemické složení v %  
C 

(max.) 
Mn 

(max.) 
 Si  

 (max.) Cr Ni P  
(max.) 

S 
(max.) Ti 

17 246 0,12 2,0 1,00 17,0÷20,0 8,0÷11,0 0,045 0,030 0,55 

17 247 0,08 2,0 1,00 17,0÷19,0 9,5÷12,0 0,045 0,030 0,40 

17 248 0,10 2,0 1,00 17,0÷19,0 9,5÷12,0 0,045 0,030 0,50 

17 257 0,03 2,0 1,00 23,5÷25,0 19,0÷22,0 0,035 0,030 0,30 

42 2933 0,12 1,5 2,00 17,0÷19,0 9,0÷11,0 0,045 0,040 0,55÷0,80 

 

Množství Ti použitého na stabilizaci je vyšší, než udává stechiometrický 

poměr Ti a C v karbidu TiC (tj. 4:1), protože Ti váže současně N jako 

karbonitrid Ti(C,N), část Ti je rozpuštěna v sulfidech a dále v základní matrici, 

především v δF. Minimální obsah Ti se určuje podle obsahu C, jestliže  

je obsah C vyšší než 0,08%, má být minimální obsah Ti = 5.(%C), při nižším 
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Ti = 6.(%C). V ocelích legovaných Mo je možno obsah 

prvotním zavádění stabilizovaných ocelí do technické praxe 

přísada Ti zcela zabrání mezikrystalové korozi

raktické zkušenosti ukázaly, že se i u těchto stabilizovaných ocelích objevuje 

zvláštní druh koroze, který se nazývá nožová koroze . Tento jev souvisí 

ním karbonitridů Ti(C,N) v okolí sváru při vysoké teplot

ováním při ochlazování. Tuto korozi ovlivňují dva d

říčin nožové koroze ocelí stabilizovaných T

dendritických karbidů Ti, které se vylučují na hranicích zrn. Druhou 

r, které precipitují při ochlazování v pásmu kritických teplot. 

ocelí stabilizovaných Nb se vylučují dendritické karbidy 

ním prostředí nekorodují, proto se u svarů nožová koroze neobjevuje. 

Mezikrystalová koroze širšího pásma souvisí opět s vylu

ochuzením hranic zrn o Cr. [5] 

matrici stabilizovaných ocelí se nachází vždy 

charakteristický tvar (obr. 2.16). Obsah δF závisí na množství feritotvorných 

a austenitotvorných prvků, na ochlazovací rychlosti po odlití, na tepelném 

zpracování a na technologii tváření. Informativně je možno vypo

feritu delta ze vztahu: [5] 

δF [%] = 16,25.[%Ti]  

 
Obr. 2.16 Ostrůvky feritu delta v matrici stabilizované

austenitické oceli na odlitky [5] 
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Množství δF se zvyšuje se stoupající teplotou oh řevu nebo p ři 

tváření. V ingotech je nutno počítat s větším množstvím δF ve středových 

oblastech, protože se jeho množství zvyšuje s klesající rychlostí ochlazování. 

δF zhoršuje tva řitelnost zatepla. [5] 

Ocel ČSN 17 257 (tab. 2.11) lépe odolává kyselině dusičné při vysokých 

koncentracích a teplotách než ocel ČSN 17 249. [5] 

 

 
Obr. 2.17 Vliv poměru Ti:C na Rolassonův diagram [5] 

 

 

 

 
 

2.5.3 Chromniklové austenitické oceli s p řísadou molybdenu 

Odolnost chromniklových austenitických ocelí proti korozi v aktivním  

či pasivním stavu zvyšuje molybden, jelikož se hromadí v ochranné povrchové 

vrstvě. Část Mo je rozpuštěna v matrici a část tvoří karbid (Fe,Cr,Mo)23C6,  

ve kterém se může rozpustit 3,5÷10% Mo. Mo je feritotvorný prvek ,  

a aby se proto zabránilo tvoření δF, musí mít austenitické oceli s přísadou 

molybdenu vyšší obsah Ni. [5] 

Chemické složení ocelí zařazených podle ČSN ve třídě 17 je uvedeno 

v tab. 2.11, ve které jsou také oceli s velmi nízkým obsahem C. Přísadou N 

zvyšujeme mez kluzu.  Některé oceli mají zvýšený obsah Mo a Ni. [5] 
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Tab. 2.11 Chemické složení austenitických chromniklových ocelí s přísadou Mo [5] 
Značka 

oceli 
(ČSN)  

Chemické složení v % 
C 

(max.) 
Mn 

(max.) 
Si 

(max.) Cr Ni  Mo N 

17 345 0,15 2,0 1,5 16,0÷19,0 9,0÷12,0 1,5÷2,5 --- 
17 346 0,07 2,0 1,0 16,5÷18,5 10,5÷13,5 2,0÷2,5 --- 
17 349 0,03 2,0 1,0 16,5÷18,5 11,0÷14,0 2,0÷2,5 --- 
17 350 0,03 2,0 1,0 16,5÷18,5 12,0÷15,0 2,5÷3,0 --- 
17 352 0,07 2,0 1,0 16,5÷18,5 11,0÷14,0 2,5÷3,0 --- 
17 359 0,03 2,0 1,0 16,5÷18,5 11,0÷13,5 2,0÷2,5 0,12÷0,22 
17 360 0,03 2,0 2,0 16,5÷18,5 12,0÷14,5 2,5÷3,0 0,12÷0,22 
42 2942 0,20 1,5 0,50 18,0÷20,0 9,0÷11,0 2,0÷2,5  --- 

 

 
 

2.5.4 Chromniklové austenitické oceli s p řísadou molybdenu a m ědi 

Měď, jako elektrochemicky ušlechtilý prvek, zvyšuje pasivační schopnost, 

čímž podporuje účinek Mo, zejména v neoxidačních kyselinách,  

např. ve zředěné kyselině fluorovodíkové, octové a sírové. Chemické složení 

ocelí na odlitky podle ČSN je uvedeno v tab. 2.12. Matrici tvoří po 

rozpouštěcím žíhání austenit, ve kterém jsou vyloučeny karbidy Cr. Jelikož je 

maximální rozpustnost Cu v austenitu asi 3%, nebývá její obsah vyšší. [5] 
 

Tab. 2.12 Chemické složení austenitických Cr-Ni-Mo-Cu ocelí [5] 

Značka 
(ČSN) 

Chemické složení v % 
C 

(max.)
Mn 

(max.)
 Si  

(max.) Cr Ni  Mo Cu V Ti 

42 2958 0,10 2,0 1,5 20,0÷22,5 17÷19 2,5÷3,5 2,5÷3,5 0,2÷0,5 0,2÷0,5 

42 2941 0,20 1,0 1,5 20,0÷22,0 37÷40 4,8÷5,5 4,8÷5,5 --- --- 

 
 
 
 

2.6 Austenitické chrommanganové oceli s p řísadou dusíku 
Spotřeba chromniklových austenitických ocelí se stále zvyšuje, jelikož 

je však Ni drahý prvek, bylo vynaloženo velké úsilí nahradit tento prvek jiným 

ekonomicky přijatelnějším prvkem. Výběr legujících prvků je v tomto směru 

dosti omezený, protože kromě Ni otevírá oblast γ pouze Mn a rozšiřuje  

ji pouze N a Cu. [5] 

Oceli s vyšším obsahem chromu jsou nevhodné, protože se v matrici 

objevuje křehká σ-fáze. Kombinací železa, Cr a Mn nelze získat ocel, která by 
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měla požadovanou čistě austenitickou strukturu a byla dostatečně odolná proti 

korozi. Aby se oblast γ posunula k nižšímu obsahu Mn a k vyššímu obsahu Cr, 

je nutné přidat další austenitotvorný prvek. Proto byla pozornost zaměřena  

na N. Z mnoha vědeckých prací vyplynulo, že lze postupovat dvojím 

způsobem: 

1. snížit obsah Ni o polovinu tj. asi na 5 %, stabilitu austenitu zvýšit 

přísadou Mn a N. Tyto oceli se označují jako korozivzdorné austenitické 

oceli Cr-Mn-Ni-N , 

2. veškerý obsah niklu nahradit zvýšeným obsahem manganu a dusíku. 

Tyto oceli se označují jako korozivzdorné austenitické oceli Cr-Mn-N . 

 

 

 

2.6.1 Chrom-mangan-nikl-dusíkové oceli 

Chemické složení ocelí této skupiny je uvedeno v tab. 2.13. Obsah  

C a Cr je stejný jako u ocelí 18/9, obsah Ni se pohybuje mezi 4÷6%, obsah  

Mn mezi 8÷10%, obsah N mezi 0,15÷0,25%. Jelikož je obsah Mn nižší než  

u ocelí Cr-Mn-N, dochází při tavení k menším metalurgickým potížím. Obsah 

N však musí být nižší, než je jeho rozpustnost v austenitu, protože 

nerozpuštěný N tvoří při tavení bubliny. [5] 
 

Tab. 2.13 Chemické složení austenitických Cr-Mn-Ni-N ocelí [5] 

Značka 
(ČSN) 

Chemické složení v %  
C 

(max.) Mn  Si  
 (max.) Cr Ni  Mo 

(max.) 
Cu 

(max.) N 

17 460 0,12 7,0÷10,0 0,9 17,0÷20,0 4,0÷6,0 --- --- 0,10÷0,25 

na 
odlitky 0,15 7,5÷10,5 1,2 17,5÷20,0 4,0÷5,5 1,0 1,0 0,10÷0,25 

 
Obsah Si bývá nižší než 1,2%, protože tento prvek snižuje vrubovou 

houževnatost. Některé typy těchto ocelí obsahují ještě menší množství  

Mo a Cu. Cu stabilizuje austenit, Mo ovlivňuje vlastnosti podobně jako u ocelí 

18/9, je nutné počítat s jeho feritizačním účinkem. [5] 
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2.6.2 Chrom-mangan-dusíkové oceli 

U ocelí druhé skupiny se pohybuje obsah Mn v rozmezí 14÷17%  

(tab. 2.14). Mn zvyšuje rozpustnost N v austenitu , proto bylo možné zvýšit 

obsah N u těchto ocelí až na 0,32÷0,42%. Oproti tomu byl obsah Ni snížen na 

1÷2%. U některých typ ů ocelí se Mn považuje za ne čistotu, protože 

vysoký obsah tohoto prvku zp ůsobuje problémy p ři tavení a odlévání.  [5] 
 

Tab. 2.14 Chemické složení austenitických Cr-Mn-N ocelí [5] 

Značka 
(ČSN) 

Chemické složení v %  

C Mn  Si  
  (max.) Cr Ni  Mo Cu N 

17 471 0,05÷0,12 14,0÷17,0 1,5 16,0÷19,0 1,2÷2,2 --- --- 0,32÷0,42 

17 465 0,48÷0,58 8,0÷10,0 0,45 20,0÷22,0 ---  3,25÷4,50 --- 0,30÷0,55 

na odlitky  max.0,18 14,5÷16,0 1,2 16,0÷19,0 max.2,0  0,30÷0,50 0,30÷0,50 0,18÷0,30 

 

N rozpušt ěný v austenitu zvyšuje mez kluzu , takže je vyšší než  

u austenitických ocelí typu 18/9. Jestliže se používají oceli Cr-Mn-Ni-N  

a Cr-Mn-N jako konstrukční, je vysoká mez kluzu výhodná. Oproti tomu  

je vyskytují problémy při hlubokém tažení. Mez pevnosti v tahu a mez kluzu 

lze zvýšit tvářením za studena. [5] 

Oceli Cr-Mn-Ni-N a Cr-Mn-N se převážně používají v potravinářském 

průmyslu, ve strojírenství a při výrobě spotřebního zboží. Při zavádění těchto 

ocelí v chemickém průmyslu, se vyskytují potíže, protože podléhají 

mezikrystalové korozi. Jejich odolnost proti korozi je o něco nižší než u ocelí 

typu 18/9. V posledních letech byly vyvinuty oceli Cr-Mn-Ni-N s velmi nízkým 

obsahem uhlíku (max. 0,03%), u kterých nedochází k mezikrystalové korozi. 

Tyto oceli mají obvykle nižší obsah manganu, proto lépe odolávají některým 

kyselinám jako je HNO3. 
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2.7 Dvoufázové chromniklové korozivzdorné oceli 
Tato skupina ocelí velice dobře uspokojuje trh s ohledem na požadované 

vlastnosti kombinací vlastností ocelí austenitických a feritických, protože tvoří 

přechod mezi chromovými korozivzdornými ocelemi s 18% Cr a chrom-

niklovými austenitickými ocelemi typu 18/9. Po ohřevu na vyšší teplotu mají 

tyto korozivzdorné oceli dvoufázovou strukturu tvořenou delta feritem  

a austenitem. Jestliže je v austenitu rozpouštěné dostatečné množství 

austenitotvorných prvků, netransformuje se po ochlazení z teploty 

rozpouštěcího žíhání a matrici oceli tvoří po vychladnutí delta ferit 

a metastabilní austenit. Při nízkém obsahu austenitotvorných prvků se austenit 

transformuje na martenzit. Podle výsledné struktury lze tyto oceli rozdělit: [5] 
 

� feriticko-martenzitické, 

� feriticko-austenitické. 
 

Hlavním rozdílem této skupiny ocelí od austenitických a feritických je 

jejich vyšší mez kluzu a mez pevnosti v tahu. Z tohoto důvodu jsou tyto 

oceli velice často používány na dynamicky přetížené strojní součásti a obecně  

v konstrukčně náročnějších podmínkách. V současnosti se tyto oceli používají 

v oblastech jako například petrochemický průmysl a průmysl pracující  

v mořském prostředí (mořské těžební plošiny, lodě, atd.). Materiálová 

problematika je zde kombinací austenitických a feritických ocelí. [5] 

 

2.7.1 Feriticko-martenzitické oceli 

U ocelí této skupiny se obsah chromu pohybuje mezi 14÷18% a obsah  

Ni mezi 1÷5%. Poměr austenitotvorných a feritotvorných prvků se volí  

s předpokladem, aby se austenit transformoval při dostatečné ochlazovací 

rychlosti na martenzit. V Schäfflerově diagramu na obr. 2.18 se nacházejí 

v heterogenní oblasti ferit + martenzit. [5] 

Do skupiny feriticko-martenzitických ocelí lze především zařadit ocel 

označovanou jako 16/4, která má chemické složení 0,1÷0,5% C, 0,6÷1,0% 

Mn, 14,5÷16,6% Cr, 3,5÷4,5% Ni, 0,2÷0,3% V, 0,8÷1,2 % Mo. Tato ocel má 

zvýšenou odolnost proti oxidaci za vyšších teplot a proti kyselinám, přičemž  
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si zachovává dostatečnou tvrdost. Používá se na lisovací formy nebo 

v potravinářském průmyslu apod. [5] 

 
Obr. 2.18 Schäfflerův diagram [3] 

 
Ocel označovaná jako 17/2 je známa pod obchodním názvem Nemanit. 

Tato ocel je vhodná na výkovky a odlitky, které jsou namáhány abrazivním 

opotřebením a vystaveny působení agresivnějšího prostředí. Jelikož má vyšší 

mechanické vlastnosti a tvrdost klesá za zvýšených teplot pomalu, používá se 

také v zušlechtěném stavu v chemickém a energetickém průmyslu. [5] 

Chemické složení oceli 17/2 bývá obvykle 0,2÷0,3% C, max. 1% Mn, 

max. 1,5% Si, 16÷18% Cr, 1÷2% Ni, takže leží v rovnovážném diagramu 

Fe-Cr-Ni ve dvoufázové oblasti (obr. 2.14). [5] 

 

Obr. 2.19 Mikrostruktura feriticko-martenzitické 
korozivzdorné oceli [6] 
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δF snižuje mechanické vlastnosti feriticko-martenzit ických ocelí , 

takže je třeba udržet jeho obsah v určitých hranicích. Podle diagramu  

na obr. 2.20 závisí jeho množství především na obsahu Cr a Ni. U oceli  

se 17% Cr zůstává v matrici po ochlazení z teploty 1050°C až 60 % δF.  

Při přísadě Ni se jeho obsahu snižuje, úplně se však odstraní až při obsahu 

5% Ni. Takovéto vysoké množství niklu již nelze použít, protože výrazně klesá 

transformační teplota. Obsah Ni se proto obvykle pohybuje okolo 2%. 

Množství δF v matrici dále závisí na obsahu dalších legujících prvků, proto  

se určuje podobně jako u ostatních chromových ocelí chromový ekvivalent 

ECr. Pro ocel 17/2 je vhodný vztah: [5] 
 

ECr = [%Cr] + 0,5.[%Si] + 6,7.[%Ti] – 0,67.[%Ni] – 12. [%C]  (2.4) 
 

Obsah δF se začíná zvyšovat, jakmile austenitizační teplota přesáhne 

1100°C. Oceli tvá řené za vysokých teplot proto mají nižší houževnatost. [5] 

 
Obr. 2.20 Vliv chromu na obsah δF v matrici tvářené dvoufázové oceli [5] 

 
Obr. 2.21 Vliv niklu na obsah δF v matrici tvářené dvoufázové oceli [5] 
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2.7.2 Feriticko-austenitické oceli 

Dvoufázové feriticko-austenitické oceli se uplatňují v chemickém 

průmyslu, protože mají podobné korozní vlastnosti jako austenitické 

chromniklové oceli, ale vyšší mez kluzu a nižší cenu. Odolávají také lépe 

koroznímu praskání, mezikrystalové a důlkové korozi. V ternárním diagramu 

leží tyto oceli v oblasti ferit + austenit (obr. 2.14). Chemické složení se volí tak, 

aby v matrici zůstalo po tepelném zpracování až 50% metastabilního 

austenitu, jehož zrna mají být rozdělena ve feritické matrici rovnoměrně. 

Obsah C závisí na požadované odolnosti proti mezikrystalové korozi. Podle 

diagramu na obr. 2.23 posouvá vyšší obsah C pásmo necitlivosti doleva  

a k vyšším teplotám podobně jako u ocelí 18/9. Obsah Cr se pohybuje okolo 

21%, obsah Ni okolo 5%, protože při tomto poměru je možno získat 

požadovaný obsah feritu a austenitu. [5] 

Některé oceli této skupiny mají také přísadu N, který snižuje obsah feritu 

a zvyšuje obsah austenitu. Zpomaluje také precizaci karbidů, takže se zvyšuje 

stabilita za zvýšených teplot a snižuje na minimum odmíšení Cr.  

Tím se vyrovnává odolnost proti korozi feritu a austenitu. N také zpomaluje 

vylučování fáze sigma a vznik křehkosti při 475°C. Sou časně se snižuje cena 

ocelí, protože N nahradí částečně Ni. [5] 

 
Tab. 2.15 Chemické složení feriticko-austenitických ocelí [5] 

Značka 
(ČSN) 

Chemické složení v %  
C 

(max.) 
Mn 

(max.) 
 Si  

 (max.) Cr Ni Mo jiné 

17 254 0,12 1,2 0,8 19,5÷22,0 4,5÷5,8 --- N  0,08÷0,20 

42 2953 0,12 2,0 1,2 20,0÷22,0 4,5÷6,0 --- --- 

42 2943 0,12 2,0 1,2 20,0÷22,0 4,5÷6,0 1,8÷2,2 --- 

42 2938 0,12 2,0 1,5 20,0÷22,0 4,5÷6,0 --- Ti  0,48÷0,70 
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Obr. 2.23 Vliv uhlíku a molybdenu na Rolassonův diagram 

 dvoufázových ocelí Cr21Ni5. Rozpouštěcí žíhání. [3] 
 

V posledních letech byly vyvinuty dvoufázové oceli s velmi nízkým 

obsahem uhlíku, které mají ještě přísadu molybdenu, mědi, resp. dusíku. 

Podle chemického složení je lze rozdělit do 4 skupin: [5] 
 

� 03 Cr23Ni4N (0,10% N), 

� 03 Cr22Ni5Mo3N (0,17% N), 

� 03 Cr25Ni7Mo3CuN (0,20% N), 

� 03 Cr25Ni7Mo3,5CuWN (0,25% N). 
 

Ocel podle DIN 1.4462 (Nemanit 4462) se po ohřevu na teplotu 

1040÷1100°C chladí do tlouš ťky stěny 2 mm na vzduchu, při větší tloušťce  

ve vodě. Strukturu potom tvoří 60% austenit a 40% ferit. U tvářené oceli  

se zaručuje mez kluzu Remin.= 450 MPa, pevnost v tahu Rm = 680÷880 MPa. 

Hodnoty meze kluzu za zvýšených teplot udává tab. 2.16. Ocel má dobrou 

houževnatost až do teploty -50°C. Do druhé skupiny je možno zařadit ocel 

Poldi AKDM2, která má vysokou mez kluzu. [5] 
 

Tab. 2.16 Mez kluzu oceli podle DIN 1.4462 za zvýšených teplot [5] 

Teplota v °C 50 100 150 200 250 280 

min.R p0,2 v MPa 410 360 335 310 295 285 

 

Obsah δF v matrici závisí na chemickém složení a na teplotě 

rozpouštěcího žíhání. Při zvyšování teploty se postupně rozpouštějí karbidy 

M23C6. Protože obsahují relativně větší množství feritotvorného Cr  

než austenitotvorného C, podporuje jejich rozpouštění vznik δF. [5] 
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Obr. 2.24 Mikrostruktura feriticko-austenitické korozivzdorné oceli [6] 
 

Dvoufázové feriticko-austenitické oceli odolávají poměrně dobře různým 

chemickým činidlům, mají však sklon k mezikrystalové korozi a ke korozi 

v aktivním stavu. Sklon k mezikrystalové korozi a mechanické vlastnosti závisí 

na poměru δF a austenitu. δF zvyšuje odolnost proti mezikrystalové 

korozi , protože: [5] 
 

� zvětšuje celkovou plochu hranic zrn, takže se snižuje množství 

precipitátů připadajících na jednotku plochy, 

� obsahuje vyšší obsah Cr než austenit. V okolí karbidů tak zůstává 

dostatečně vysoký obsah chromu. 

� Difúzní rychlost Cr ve feritu je vyšší než v austenitu, takže se chemické 

složení rychleji vyrovnává. 

� Hranice zrn migrují za teplot zcitlivění od míst, kde se začaly vylučovat 

karbidy chromu. 
 

Mechanické vlastnosti feriticko-austenitických ocel í je možno zvýšit 

tvářením v oblasti teplot 900÷950°C , kdy se získávají matrice s jemným 

feritem a austenitem o poměru přibližně 1:1. Mez kluzu se zvyšuje až na 

450MPa, plastické vlastnosti jsou vyhovující. Také odolnost proti korozi pod 

napětím je vyšší. Na druhé straně je nutno počítat s tím, že se po svařování 

mění vlastnosti v okolí svaru. [5] 
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2.8 Vytvrditelné chromniklové korozivzdorné oceli 
Oceli této skupiny mají po rozpouštěcím žíhání a rychlém ochlazování 

feriticko-autenitickou matrici. Tvrdost, a tím i zvýšenou odolnost  

proti opotřebení, získávají precipitačním vytvrzováním. [5] 

Na dolitky je vhodná ocel označená značkou K 2 (tab. 2.17).  

Po rozpouštěcím žíhání na teplotě 1100°C a rychlém ochlazení do vody 

zůstává v matrici asi 30% austenitu, zbytek tvoří chromový ferit, ve kterém 

jsou vyloučeny drobné precipitáty. Tvrdost se pohybuje okolo 250HB,  

takže odlitky je možno opracovávat. Po 10 hodinovém precipitačním 

vytvrzování se zvýší tvrdost na asi 320HB. Plastické vlastnosti závisejí  

na obsahu uhlíku. Pokud má být tažnost min. 12%, musí být obsah uhlíku 

nižší než 0,05%. [5] 
 

Tab. 2.17 Chemické složení korozivzdorných vytvrditelných ocelí [5] 

Značka 
Chemické složení v %  

C 
(max.)

Mn 
(max.)

 Si  
 (max.) Cr Ni  Mo Cu jiné 

K 2 0,04 1,0 1,0 25,0÷27,0 4,8÷6,0 1,75÷2,25 2,75÷3,25 --- 

17 351 0,08 0,8 0,9 15,5÷17,0 5,6÷7,0 --- --- --- 

AKHM 0,02 10,5 10,5 10,0 --- --- --- Al  max.1 

0CH20N9M4S3-L 0,06 3,5 20,0 9,0 4,0 --- --- Ti 0,5÷1,0 

0CH20N9D3M5S1 0,06 1,5 20,0 9,0 5,0 3,5 --- Al 2,5 

CD – 4 MCu 0,04 26,0 5,0 2,0 3,0 --- --- Ti 1,0 

PH 55 B 0,05 --- 1,5 20,0 9,0 5,0 3,5 --- 

PH 55 C 0,05 --- 3,5 20,0 9,0 4,0 3,0 --- 

URANUS 50 0,05 --- --- 20,0 8,0 2,5 1,5 --- 

 

V tab. 2.17 jsou uvedeny také některé zahraniční dvoufázové vytvrditelné 

oceli se zvýšeným obsahem Si a Mo. Zahraniční ocel 0CH20N9M4S3-L 

má po tepelném zpracování 1100°C/voda + 450÷500°C/8  hodin mez kluzu  

Re = 600÷700MPa, tažnost A5min.= 3%. [5] 
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3  NÁVRH EXPERIMENTU EXPERIMENTÁLNÍ SOUČÁSTI 

Pro realizaci diplomové práce byly navrženy tvarově složité součásti 

z austenitické korozivzdorné oceli ČSN 17 240. Takovýmto součástem 

odpovídá HMOŽDÍŘ (obr. 3.1÷3.4) s PALIČKOU (obr. 3.5 a obr. 3.6). Z těchto 

návrhů byly vybrány pro realizaci experimentu následující součásti, HMOŽDÍŘ 

(obr. 3.4 – číslo výkresu DP_JV_10/01.01) a PALIČKA (obr. 3.7 – číslo 

výkresu DP_JV_10/01.02). Součásti jsou tvořeny prvky vrtání a soustružení. 

Vzhledem k složitosti součástí, by realizace výroby nebyla možná na 

konvenčních obráběcích strojích, proto bylo k výrobě zvoleno univerzální 

soustružnické centrum  SP280SY. Na obrobcích jsou realizovány technologie 

vnitřního  

a vnějšího soustružení a technologie vrtání. Je použito vrtání a vyvrtávání  

v ose Z pevným nástrojem, soustružení vnitřních a vnějších kontur 

kopírovacími noži a soustružení zapichovacím způsobem. I při použití 

dvouvřetenového CNC soustružnického centra není možné součásti obrobit 

do konečné podoby najednou, proto bylo zvoleno různých způsobů upnutí, 

které jsou popsány v kapitole 3.4.1 a 3.4.2.  

 

3.1 Návrh experimentálních sou částí 

Návrhy experimentálních součástí byly provedeny v modelovacím 

softwaru SolidWorks 2009. Jednotlivé návrhy jsou vyobrazeny na obr. 3.1÷3.7. 

 

 

Obr. 3.1 První návrh experimentální součásti typu hmoždíř 
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Obr. 3.2 Druhý návrh experimentální součásti typu hmoždíř 

 

 

 

Obr. 3.3 Třetí návrh experimentální součásti typu hmoždíř 

 

 

 

Obr. 3.4 Čtvrtý návrh experimentální součásti typu hmoždíř 
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Obr. 3.5 Konečný tvar experimentální součásti typu hmoždíř 

Tento návrh byl zvolen s ohledem na jeho design a menší hmotnost, která 

činí 1356g.  

 

 
Obr. 3.6 První návrh experimentální součásti typu palička 

 

 
Obr. 3.7 Konečný tvar experimentální součásti typu palička 

 

Tento návrh byl zvolen s ohledem na jeho design a univerzální použití, 

protože jsou na obou koncích koule různých průměrů. 
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Obr. 3.8 Pohled na sestavu hmoždíře s paličkou 

 

 

 

3.2 Obrábění korozivzdorných ocelí 

Při obrábění austenitických korozivzdorných ocelí je pro většinu typů 

materiálů k dispozici oblast nízkých a vysokých řezných rychlostí. Mezi těmito 

oběma oblastmi (vc = 40÷90 a 180÷400 m.min -1) leží problematická oblast 

vzniku nárůstku na břitu v důsledku sekundární plastické deformace. [7] 

Všeobecně platí, že čím vyšší je podíl legujících prvků v korozivzdorných 

ocelích, o to náročnější a nákladnější je obrábění. Požadavky na vlastnosti 

materiálu, jako například odolnost proti korozi, omezují v určitých oblastech 

použití možností přidávat do oceli potřebné množství přísad, zabraňujících 

vzniku nárůstku na břitu. [7] 

Typickou vlastností při obrábění korozivzdorných ocelí je silný sklon 

k deformačnímu vytvrzení, sklon ke tvorbě nárůstků a stabilní houževnaté 

chování (vysoké řezné síly a obtížný lom třísky). [8] 
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Požadavky na obráb ěcí stroj p ři obráb ění korozivzdorných ocelí: [7] 

� vysoká tuhost stroje a spolehlivost chodu vřetene,  

� použití obráběcích strojů stabilní konstrukce, 

� u soustružení tyčového materiálu je nutné zajistit dostatečnou podpěru, 

� při soustružení použít odpovídající chladicí kapalinu, 

� procesní kapalina by měla být přiváděna do místa obrábění v dostatečném 

množství, aby se usnadnil odvod tepla z oblasti obrábění, 

� procesní kapalina by se měla při frézování použít jen tehdy, obrábí-li se 

nízkými řeznými rychlostmi či při frézování tvarů. 

 

 

Požadavky na nástroj p ři obráb ění korozivzdorných ocelí:  [7], [8], [13],  

� nástroje musí být co nejstabilněji upnuty,  

� použít nástroje s co nejmenším vyložení, 

� přednostně by měly být použity modulární nástroje s vysokou tuhostí, 

� nutno zvolit vhodný poloměr špičky pro dané použití (nadměrně velký 

poloměr špičky zvyšuje nebezpečí vibrací), 

� použít dostatečně velký pozitivní úhel čela a velký úhel hřbetu, 

� pro hrubovací operace by měly být břity opatřeny co nejmenší možnou 

fazetkou, 

� důležité je zvolit vhodnou geometrii břitu, která umožní udržet co nejmenší 

možné kontaktní tření mezi třískou a čelem nástroje, 

� při hrubování použít větší hloubky řezu a posuvy společné s redukovanou 

řeznou rychlostí, menší hloubky řezu a posuvy jsou při vysokých řezných 

rychlostech spíše nevýhodné, 

� doporučuje se sousledné frézování, protože nesousledné frézování 

znamená příliš dlouhou dobu kontaktu s vrstvou, ve které dochází 

k deformačnímu vytvrzování, 

� velmi dobrých výsledků při soustružení je dosahováno řeznými materiály 

z cermetu. 
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Požadavky na obrobek p ři obráb ění korozivzdorných ocelí:  [7], [8] 

� obrobky musí být co nejstabilněji upnuty, 

� nutno dbát na co nejmenšího vyložení obrobku, aby se zamezilo vzniku 

vibrací. 

 

 

3.2.1 Potíže p ři obráb ění korozivzdorných ocelí 

Problém představuje především rychlé otupení břitu, špatný odchod  

a lámání třísek. Nízká tepelná vodivost  korozivzdorných ocelí způsobuje 

plastickou deformaci řezné hrany. Tvorba nárůstků na břitu způsobuje nízkou 

jakost povrchu. Dalším velmi častým typem opotřebení břitu je chemická difúze 

mezi břitem a povrchem obrobku. K poškození nástroje nedochází pouze  

z důvodu opotřebení, ale i praskání či vylamování řezné hrany. [7] 

Nástroje pro obrábění korozivzdorné oceli musí mít především ostrou 

řeznou hranu . Například u vrtáků se jedná o ostřejší geometrii úhlu čela, u fréz 

potom o pozitivní geometrii břitu a pozvolnější úhel šroubovice. Při soustružení 

jde kromě vhodného karbidu i o utvářeč třísky, který musí mít širší aplikační 

pole. [7] 

 

3.2.2 Obrobitelnost korozivzdorných ocelí 

Obrobitelnost  je technologická vlastnost daného materiálu, která 

charakterizuje jeho vhodnost k obrábění. Zahrnuje vliv mechanických  

a fyzikálních vlastností materiálu, chemického složení, tepelného zpracování, 

struktury a způsobu výroby polotovaru na kvalitativní, kvantitativní 

a ekonomické výsledky procesu obrábění. [8] 

Obrobitelnost se nevztahuje jen k samotnému obráběnému materiálu, ale 

především závisí na způsobu obrábění a řezných podmínkách. Obrobitelnost 

korozivzdorných ocelí značně kolísá, vzhledem k požadavkům kladených na 

strojní součásti z korozivzdorných ocelí. Mezi tyto požadavky lze zařadit 

především odolnost proti korozi, pevnost v tahu, aj. mechanické vlastnosti. 

Ovšem tyto vlastnosti značně zhoršují obrobitelnost těchto ocelí. Není vhodné 

zlepšit obrobitelnost korozivzdorných ocelí přidáním některých chemických 
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prvků, např. síry jako je tomu u některých typů automatových ocelí, protože by 

tento stav zapříčinil odolnost oceli proti korozi. [8] 

Z hlediska obrobitelnosti se ukázaly jako výhodné popuštěné či za studena 

tažené oceli, ale hlavně měkké feritické a austenitické oceli. [8] 

Feritické korozivzdorné oceli se obrábí relativn ě dob ře. Lze je srovnat s 

nízkolegovanými konstrukčními uhlíkovými ocelemi. [8] 

Martenzitické korozivzdorné oceli  s nízkým obsahem Cr a C mají 

podobné vlastnosti, přičemž austenitické oceli jsou hůře obrobitelné než 

martenzitické. Nejpříznivější obrobitelnost z martenzitických ocelí má ocel s 

13%Cr a malým obsahem C. S rostoucím obsahem Cr se obrobitelnost 

zhoršuje, oceli s vysokým obsahem C (0,8÷1%) působí vzhledem ke sklonu k 

tvoření karbidů velmi abrazivně. Ve většině případů se martenzitické oceli 

obrábějí v žíhaném stavu. [8] 

U austenitických ocelí  je typická jejich náchylnost ke zpevňování za 

studena, či malá tepelná vodivost. V zásadě lze konstatovat, že jsou hůře 

obrobitelné než jiné druhy legovaných ocelí. U těchto ocelí nastávají v mnohých 

případech problémy spojené s tvořením nárůstku na čele řezné části nástroje 

v důsledku sekundární plastické deformace, nevyhovující jakostí obrobené 

plochy, vznik otřepů a špatný odvod třísek. [8] 

Zpevňování za studena nastává především při přeměně části austenitu na 

martenzit, protože je materiál vystavený působení vysokých přetvárných síl. 

Austenit je velmi náchylný ke zpevňování za studena. [8] 

Tento zpevňovací efekt se může velmi silně a jeho výsledkem je extrémní 

tvrdost obrobené plochy. Přitom řezné sily nejsou vyšší, než při obrábění 

konstrukčních uhlíkových ocelí. [8] 

Zpracování oceli za studena je v zásadě do určité míry spojené 

s deformačním zpevněním. Feritické a martenzitické oceli tomuto efektu 

podléhají ve velmi podobné míře, jako je tomu u nelegovaných konstrukčních 

ocelí. [8] 
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3.3 Obráběná korozivzdorná ocel ČSN 17 240 

Korozivzdorná, austenitická, nestabilizovaná, svařitelná ocel podle  

ČSN 17 240 je kyselinostálá ocel označovaná též jako 18/10 (podle 

chemického složení - Cr/Ni). Tato ocel odolává teplotám až do 350°C.  

Je vhodná pro svařování elektrickým obloukem do tloušťky materiálu až 6 mm 

a to bez následného tepelného zpracování. Ocel má velmi dobré leštící 

schopnosti, dobrou obrobitelnost, hlubokotažnou a tvárnost. 

Polotovary této oceli se dodávají jako tyče, plechy, bezešvé trubky a tlusté 

plechy. 

Ekvivalentní značení oceli ČSN 17 240 v některých státech je uvedeno 

v příloze 1. 
 

Tab. 3.1 Chemické složení v hm. % korozivzdorné oceli ČSN 17 240 [11] 
C Mn Si Cr Ni P S 

max. 0,07 max. 2,0 max. 1,0 17,00÷20,00 9,0÷11,5 max. 0,045 max. 0,030 
 

ODOLNOST PROTI KOROZI:  [11] 
 

� odolnost proti plošné korozi  – odolává kyselině dusičné, slabým 

roztokům organických kyselin; odolnost proti korozi lze zvýšit leštěním; 

tvářením zastudena se korozivzdornost mírně zmenšuje,  

� odolnost proti mezikrystalové korozi  – ve srovnání s ocelí 17 241 

odolává lépe; při aplikaci svaru v silném korozním prostředí, nutno 

přežíhat celou součást s následujícím ochlazením na vzduchu, 

� odolnost proti korozi lze zvýšit leštěním . 

 
Tab. 3.2 Mechanické vlastnosti korozivzdorné oceli ČSN 17 240 [11] 

Rozměry tyče ∅ d [mm] ˂ 60 60÷100 100÷150 
Stav kalený nebo kalený a pouštěný při nízkých teplotách 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 186 

Mez pevnosti Rm [MPa] 490÷686 

Tvrdost [HB] 200 

Měrná řezná síla kc1 [MPa] 2300 

Tažnost A5 [%] min. 50 45 40 

Vrubová houževnatost 
KCU 3 [J.cm-2] min. 

podél 196  
podél 137 
napříč 98 

podél 98 
napříč 68 
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Ocel ČSN 17 240 je vhodná pro prostředí oxidační povahy pro silné 

anorganické kyseliny jen při velmi nízkých koncentracích a v oblasti 

normálních teplot. Lze ji použít též pro prostředí vyžadující vysokou čistotu 

produktu jako je průmysl potravinářský, chemický, farmaceutický  

a architektuře.  Např. při výrobě nápojů (mlékárenství, pivovarnictví, vinařství), 

chemické aparatury (trubní rozvody, varné nádoby, destilační zařízení,  

ve stavebnictví (sanitární zařízení, vybavení kuchyní, zábradlí, umělecké 

předměty apod.).  [11] 

 
 

Tab. 3.3 Fyzikální vlastnosti korozivzdorné oceli ČSN 17 240 [11] 

Hustota ρ [kg.m-3].103 
při 20 °C 

Měrná tepelná 
kapacita 

cp [J-kg-1.K-1] 

Tepelná 
vodivost 

λt [W.m-1.K-1] 

Rezistivita 
ρ [Ω.m] 

7,9 500 14,7 730.10-9 

Teplotní součinitel roztažnosti α [K-1] .10-6 
100 °C  200 °C 300 °C  400 °C  500 °C  

16 17 17 18 18 
 

 
 
 

Tab. 3.4 Technologické údaje korozivzdorné oceli ČSN 17 240 [11] 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

rozpouštěcí žíhání 1020÷1080 °C 

žíhání ke snížení pnutí 850 ÷ 950°C 

TVAŘITELNOST 

teploty tváření 1105÷850°C ochlazovat na vzduchu 

SVAŘITELNOST 

zaručená 
doporučené přídavné materiály – elektroda 

VÚS-A3F 

OBROBITELNOST 

Stav: kalený nebo kalený a 
popuštěný při nízkých teplotách. 

soustružení, 
hoblování 

frézování, vrtání 

9b 9b 
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3.4 Upínání obrobk ů při soustružení 

Upnutí obrobku musí být spolehlivé, dostatečné tuhé a musí zajistit 

jednoznačnou polohu obrobku vzhledem k nástroji. [9] 

Při soustružení se nejčastěji používá univerzální sklíčidlo, které lze užít jak 

pro dvoustranné upínání dlouhých obrobků, tak pro letmé upínání. Z pravidla se 

používají tříčelisťová (popřípadě čtyř, výjimečně i dvou čelisťová). Nejčastěji 

jsou ovládány ručně, u automatizovaných soustruhů i pneumaticky, hydraulicky, 

nebo elektricky. [9] 

Těžší a kratší obrobky nepravidelných tvarů se upínají např. na univerzální 

upínací desku se samostatně stavitelnými čelistmi. Univerzální upínací desku 

lze rovněž využít v případech upínání komplikovaných tvarů, kdy obrobek nelze 

upnout mezi čelisti. [9] 

Tyčový materiál menších a středních průměrů se upíná do přesných 

upínacích pouzder - kleštin. Kleštiny jsou rozříznuty několika podélnými 

drážkami a vtahováním do kuželové dutiny pouzdra materiál upnou. [9] 

Štíhlé obrobky s velkým poměrem délky k průměru se podpírají při 

soustružení lunetami, které jsou buď pevně upnuty na loži stroje, nebo jsou 

připevněny k suportu, s nímž se posouvají po loži. [9] 

 
Obr. 3.6 Upínání obrobků při soustružení [9] 
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3.4.1  Návrh upínacích p řípravk ů pro sou části HMOŽDÍŘ 

Vzhledem k tvarové složitosti výrobku, nebylo možné v operaci 5/5 dle 

technologického postupu (příloha č. 7) pro součást HMOŽDÍŘ, upnout obrobek 

do univerzálního hydraulického sklíčidla, kterým je vybaven stroj SP280SY, 

proto bylo nutné navrhnout upínací přípravky, které umožní bezpečné, stabilní a 

tuhé upnutí. Byla navržena dvě víka (příloha 4 a 5), která se nasunula do dutin 

obrobených v předchozích operacích 3/3 a 4/4. Tuto situaci simuluje obr. 3.9. 

Víko_1 bylo zasunuto do dutiny na horní části obrobku, aby při upnutí obrobku 

mezi čelisti univerzálního sklíčidla nedošlo k deformaci tenkostěnného prvku. 

Víko_2 bylo zasunuto do dutiny ve spodní části obrobku. Tento přípravek slouží 

jako podpora pro hrot upnutý v protivřetenu stroje SP280SY. 
 

 
Obr. 3.9 Způsob upnutí operace 5/5 – levý pohled 

 

 
Obr. 3.10 Způsob upnutí operace 5/5 – pravý pohled 
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3.4.2 Návrh upínacího p řípravku pro sou části PALI ČKA 

Při výrobě této součásti bylo opět nutné přistoupit, vzhledem k tvarové 

složitosti obrobku, k návrhu přípravku, který by zaručil stabilní upnutí v operaci 

5/5 dle technologického postupu (příloha č. 3) pro součást PALIČKA. Byl 

navržen přípravek (příloha č. 6), který umožnil upnutí obrobku za kuželovou 

část. Tento přípravek svým tvarem připomíná pouzdro, které je rozříznuté podél 

osy a vnitřní otvor dokonale kopíruje vnější kuželovou část paličky. Tuto situaci 

simuluje obr. 3.11 a 3.12. Výkres přípravku je přiložen v příloze 8. 

 
 

 
Obr. 3.11 Způsob upnutí operace 5/5 – levý pohled 

 
 

 
Obr. 3.12 Způsob upnutí operace 5/5 – pravý pohled 
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3.5 Volba nástroj ů 

Uběrací nůž pro vnit řní soustružení κκκκr= 107°30‘ 

 
Obr. 3.13 Nůž pro vnitřní soustružení S32U-SDQCL 11-A KT 1003 [15] 

Tab. 3.6 Rozměry nástroje [15] 

∅dg7 [mm] f [mm] l1 [mm] h [mm] b [mm] λs [°]  λo [°]  hmotnost [kg] 
32,0 22,0 350,0 30,0 30,0 -10 0 2,1 

 

Vyměnitelná b řitová desti čka: DCMT 11T308E-47; 6640 

Držák nástroje:  S32U-SDQCL 11-A KT 1003 

Parametry nástroje:  

� úhel nastavení hlavního ostří - κr 
= 107°30‘ 

� poloměr zaoblení špičky nástroje - rε 
= 0,8 mm 

 

Doporu čené použití b řitové desti čky:  
Břitová destička ze slinutého karbidu s tenkým povlakem s nosnou vrstvou TiCN 

nanesený metodou MTCVD. Tato destička je určena především pro polohrubovací a 
hrubovací soustružení ocelí a korozivzdorných ocelí. Destičku lze použít v nižších až 
středních oblastech řezných rychlostí, pro přerušovaný řez a nepříznivé záběrové 
podmínky. 

 
Obr. 3.14 Funkční diagram [15] 

 
  

Tab. 3.7 Doporučené řezné podmínky 
řezná rychlost - vc [m.min-1] 50÷115 

posuv - f [mm] 0,1÷0,3 
šířka záběru – ap [mm] 0,8÷2,5 

 
Tab. 3.8 Zvolené řezné podmínky  
řezná rychlost - vc [m.min-1] 90 

posuv - f [mm] 0,2 
šířka záběru – ap [mm] 0,5 

Řezné podmínky byly zvoleny s 
ohledem na nejvyšší trvanlivost. 
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Kopírovací n ůž pro vn ější soustružení κκκκr 
= 93° 

  
Obr. 3.15 Kopírovací nůž pro vnější soustružení TR-D13JBL 2525M [16] 

Tab. 3.9 Rozměry nástroje [16] 
b [mm] f1 [mm] h [mm] h1 [mm] l1 [mm] l3 λs [°]  λo [°]  
25,0 22 25,0 25,0 150,0 28,5 0 0 

 

Vyměnitelná b řitová desti čka: TR-DC 1308-F; 2025 

Držák nástroje:  TR-D13JBL 2525M 

Parametry nástroje:  

� úhel nastavení hlavního ostří – κr 
= 93° 

� poloměr zaoblení špičky nástroje – rε 
= 0,8 mm 

 

Doporu čené použití b řitové desti čky:  
Břitová destička ze slinutého karbidu s CVD povlakem se špičkovou odolností proti 

opotřebení ve tvaru žlábku a plastické deformaci. Tato destička je určena především 
pro polohrubovací a hrubovací soustružení ocelí a korozivzdorných ocelí. Destičku lze 
použít ve středních oblastech řezných rychlostí, pro stabilní podmínky obrábění. 
Odolnost vůči vysokým teplotám bez negativního vlivu na spolehlivost břitu a to jak při 
obrábění za mokra, tak při obrábění za sucha 

 
Obr. 3.16 Funkční diagram [16] 

Tab. 3.10 Doporučené řezné podmínky 
řezná rychlost - vc [m.min-1] 100÷190 

posuv - f [mm] 0,08÷0,45 
šířka záběru – ap [mm] 0,4÷4,0 

 
Tab. 3.11 Zvolené řezné podmínky  
řezná rychlost - vc [m.min-1] 100 

posuv - f [mm] 0,2 
šířka záběru – ap [mm] 0,5 

 
Řezné podmínky byly zvoleny s 
ohledem na nejvyšší trvanlivost. 
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Zapichovací n ůž CUT-GRIP 

 
Obr. 3.17 Zapichovací nůž CUT-GRIP pro soustružení a zapichování [17] 

 
Tab. 3.12 Rozměry nástroje [17] 
B1 [mm] Wmin [mm] Wmax [mm] l1 [mm] Tsoustr. [mm] Tzapich. [mm] h1 [mm] A [mm] 

32,0 5,5 6,5 150,0 35,0 60,0 24,8 5,2 

 

Vyměnitelná b řitová desti čka: GIP 6.00E-3.00 

Držák nástroje:  CGHN 32-6DG 

Parametry nástroje:  

� úhel nastavení hlavního ostří – κr 
= 0°,  

� poloměr zaoblení špičky nástroje – rε 
= 3,0 mm, 

� šířka hlavního břitu nástroje – W = 6,0 mm. 
 

Doporu čené použití b řitové desti čky:  
Břitová destička ze slinutého karbidu s CVD povlakem se špičkovou odolností proti 

opotřebení ve tvaru žlábku a plastické deformaci. Tato destička je určena především 
pro polohrubovací a hrubovací soustružení ocelí a korozivzdorných ocelí. Destičku lze 
použít ve středních oblastech řezných rychlostí, pro stabilní podmínky obrábění. 
Odolnost vůči vysokým teplotám bez negativního vlivu na spolehlivost břitu a to jak při 
obrábění za mokra, tak při obrábění za sucha 

 

 

Obr. 3.18 Funkční diagram [17] 

  

Tab. 3.13 Doporučené řezné podmínky 
řezná rychlost - vc [m.min-1] 70÷140 

posuv - f [mm] 0,20÷0,45 
šířka záběru – ap [mm] 0,2÷3,0 

 
Tab. 3.14 Zvolené řezné podmínky  
řezná rychlost - vc [m.min-1] 80 

posuv - f [mm] 0,2 
šířka záběru – ap [mm] 0,5 

 
Řezné podmínky byly zvoleny s 
ohledem na nejvyšší trvanlivost. 
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3.6 Technické parametry stroje SP280SY 
Soustružnické univerzální obráběcí centrum SP280SY od firmy 

KOVOSVIT MAS a.s., Sezimovo Ústí (obr. 3.19) může být osazeno moderními 

řídicími systémy SINUMERIK 840D, GE FANUC 30i a HeidenHain Pilot CNC 

PROGRAMMING, včetně integrovaného dílenského programování. V případě 

bakalářské páce byl použit řídicí systém Sinumerik 840D s dílensky 

orientovaným programováním v prostředí ShopTurn. Tento stroj má robustní 

základ a lože dává stroji vysokou tuhost. Suporty lineárních os, pravý vřeteník 

nebo levý vřeteník pojíždí po valivém vedení a dávají strojům vysokou 

přesnost polohování a interpolovaného pohybu os suportů. Vřetenové 

jednotky umožňují velký obráběcí výkon. [12] 

Tuhost tříosého provedení horního suportu zdůrazňuje řešení  

s virtuálním pohybem osy Y, který je složen interpolací reálných os X a Y’ 

svírající úhel 30°. Deformace mechanických částí strojů jsou verifikovány 

numerickými metodami výpočtu - FEM. Synchronní vestavné vřetenové 

motory poskytují vysokou dynamiku funkcí vřetena a výkonnou rotační osu C. 

Univerzální obráběcí centrum je vhodné jak pro malosériovou výrobu, tak i pro 

specializovanou hromadnou výrobu. [12] 

 

 

Obr. 3.19 Soustružnické univerzální centrum SP280SY [12] 
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Tab. 3.15 Technická data stroje SP280SY [12] 
TECHNICKÁ DATA  SP280SY 

Maximální délka 
soustružení 

Oběžný průměr nad ložem mm 570 
Maximální průměr soustružení mm 280 
Maximální průchod tyče elektrovřetenem mm A6: ∅ 61 

 
Osy X1/Z1 mm 245/640 
Osa Y1 mm ±50 
Maximální vzdálenost mezi vřeteny mm 725 

Rychloposuv Osy X1/Z1 m.min-1 30/30 
Hlavní 

elektrovřeteno 
Maximální otáčky min-1 4700 

Protivřeteno A5 Maximální otáčky min-1 6000 

Nástrojová 
hlava 

Počet poloh --- 12 
Průměr otvoru VDI mm 40 
Čas polohování s 0,15 
Maximální otáčky nástrojového vřetena min-1 4000 

Motor 
elektrovřetena 

Výkon S1/S6 kW 20,9/27,0 
Maximální kroutící moment S1/S6 Nm 200/257 

Motor 
protivřetena 

Výkon S1/S6 kW 7,5/9,0 
Maximální kroutící moment S1/S6 Nm 48/57 

Motor 
nástrojového 

vřetena 

Výkon S3 kW 8 

Maximální kroutící moment S3 Nm 40 

Rozměry stroje Délka x šířka x výška mm 3875 x 2122 x 2345 
Hmotnost stroje  kg 7900 

 

 

 

 

3.7 Kontrolní výpo čty 
 
Výpočet složek celkové řezné síly p ři hrubování sou částí:  [10] 
 
Výpočet tangenciální sily F c ve sm ěru hlavního řezného pohybu: 
 

� vychází z definice měrné řezné síly kc1: 
 

N6900,312300fakF
A

F
k pc1C

D

C
c1 =⋅⋅=⋅⋅=⇒=

 (3.1)
 

 
kde:  kc1 měrná řezná síla [MPa] – pro ocel 

ČSN 17 240 činí 2300 MPa, 

 AD průřez třísky ( )faA pD ⋅=  [mm2], 

 ap šířka záběru ostří [mm], 
 f posuv [mm]. 
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Výpočet radiální síly F p ve sm ěru p řísuvu: 
 

� při soustružení středně tvrdých ocelí: 

( )
N3456900,5F

F0,50,4F

p

Cp

=⋅=

⋅÷=
 (3.2) 

 
 
Výpočet axiální síly F f ve sm ěru posuvu: 
 

� při soustružení středně tvrdých ocelí: 

( )
N2076900,3F

F0,30,2F

f

Cf

=⋅=
⋅÷=

 (3.3) 

 
Výpočet výsledné řezné síly F: 
 

N798,7207345690FFFF 2222
f

2
p

2
C =++=++=

 (3.4)
 

 

Výpočet řezného výkonu P c: 

W1150
60

100690

60

vF
P vc

c =⋅=⋅=
 (3.5)

 

Kontrolní výpo čet pot řebného výkonu elektromotoru P m při hrubování 

součástí z korozivzdorné oceli ČSN 17 240: 

U obráběcích strojů se uvádí mechanická účinnost ηm = 0,75÷0,85.  

Pro nové soustružnické centrum SP280SY byla zvolena mechanická účinnost  

ηm = 0,85. 

 
Stanovení výkonu hnacího elektromotoru P m: 

W1352,9
0,85

1150P
P

m

c
m ===

η  
(3.6)

 

Výrobce soustružnického centra SP280SY udává výkon elektromotoru 

20,9÷27,0 kW (viz. tab. 3.15), z čehož vyplývá, že vypočtený potřebný výkon 

elektromotoru Pm = 1352,9 W je menší než hodnota výkonu udávaná výrobcem. 
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Součást lze při zvolených řezných parametrech vyrobit s 6,5% výkonem 

elektromotoru. 

 
Zvolené řezné podmínky pro sou části z korozivzdorné oceli:  

Řezné parametry - řezná rychlost: vc, posuv: f a šířka záběru:ap - byly 

zvoleny podle doporučených řezných podmínek udané výrobcem vyměnitelné 

břitové destičky a možností stroje a především s ohledem na nejvyšší 

trvanlivost vyměnitelné břitové destičky. 

 

Volba řezné rychlosti:  

� řezná rychlost při hrubování: vc = 90 m.min-1, 

� řezná rychlost při dokončování: vc = 100 m.min-1, 

� řezná rychlost při zapichování: vc = 80 m.min-1. 

 

Volba posuv ů: 

� posuv při hrubování: f = 0,2 mm, 

� posuv při dokončování: f = 0,2 mm, 

� posuv při zapichování: f = 0,2 mm. 

 
Volba ší řky záběru ost ří: 

� šířka záběru při hrubování: ap = 0,5 mm, 

� šířka záběru dokončování: ap = 0,5 mm, 

� velikost přísuvu při zapichování: ap = 0,5 mm. 
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4  ZPRACOVÁNÍ CNC TECHNOLOGIE 
 

Při zpracování CNC programů se vycházelo z výkresové dokumentace 

experimentálně navržených součástí, která je přiložena v přílohách pod čísly  

2 a 3. Z těchto výkresových dokumentací byly pomocí programu CAD Reader 

vytvořeny podprogramy s koncovkami ***.SPF, ve kterých byly uloženy všechny 

potřebné informace, týkající se jednotlivých kontur obráběných 

experimentálních součástí. Programy pro soustružení vnitřních dutin součásti 

HMOŽDÍŘ byly vytvořeny ve výukovém programu SinuTrain 840D. Tyto 

programy přiloženy v příloze 11. Programy pro vnější soustružení součásti 

HMOŽDÍŘ a soustružení součásti PALIČKA byly vytvořeny v programu 

ShopTurn V06.04 přímo na stroji SP280SY. 

Verifikace CNC programů proběhla grafickou simulací přímo na stroji 

SP280SY, kde se již připravené programy pouze doplnily o čísla nástrojů 

upnutých na stroji. 

Poslední nezbytnou nutností před vlastní výrobou součástí, bylo nastavení 

délkových a rádiusových korekcí jednotlivých nástrojů a nastavení nulových 

bodů jednotlivých obrobků.   

 

 
4.1 CNC program pro sou část HMOŽDÍŘ 
 

Hlavní CNC program pro dolní část hmoždí ře (HMD.MPF): 
 

N10 G54 G18 G90 
N20 G0 X200 Z5 
N30 M6 T2 D1 H1 
N40 G96 S100 M4 M8 
N50 G0 X152 Z2 
N60 G1 Z0 F0.3 
N70 G1 X-0.9 
N80 G0 Z3 
N90 G0 X200 Z5 M9 
N100 M6 T1 D1 H2 
N110 G96 S150 F0.2 M4 M8 
N120 G0 X0 Z2 
N130 CYCLE82(5,0,2,-3,,0) 
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N140 G0 X200 Z5 M9 
N150 M6 T6 D1 H3 
N160 G96 S100 F0.2 M8 
N170 G0 X0 Z2 
N180 CYCLE83(2,0,1,-16,,-16,,0,0,,1,0,3,0,0,0,) 
N190 G0 X200 Z5 M9 
N200 M6 T24 D1 H4 
N210 G96 S100 F0.2 
N220 G0 X0 Z2 M8 
N230 CYCLE83(10,0,2,-16,,-16,,0,0,,1,0,3,0,0,0,) 
N240 G0 X200 Z5 M9 
N250 M6 T49 D1 H5 
N260 G96 S100 F0.2 
N270 G0 X0 Z2 M8 
N280 CYCLE83(10,0,2,-16,,-16,,0,0,,1,0,3,0,0,0,) 
N290 G0 X200 Z5 M9 
N300 M6 T2 D1 H2 
N310 G96 S100 F0.2 M3 G18 
N311 G0 X22 Z2 
N312 G1 Z1 
N313 CYCLE95("HM_D_IN1",1,0.3,0.6,0,0.5,0.3,0.3,3,0,0,0) 
N330 G1 X-1 Z2 
N340 CYCLE95("HM_D_IN",1.5,0.3,0.6,0,0.5,0.3,0.3,11,0,0,0) 
N350 G0 X200 Z5 M9 
N420 M30 

 
Podprogram pro dolní část hmoždí ře HM_D_IN1.SPF 

G18 G90 DIAMON 
G0 Z-17 X0 
G1 Z-16.463 X47.187 
G2 Z-12.318 X70.028 K=AC(2.532) I=AC(46.324) 
G3 Z-6.152 X84.561 K=AC(-22.471) I=AC(99.757) 
G1 Z-2.846 X103.968 
G2 Z-1.426 X106 K=AC(-1.426) I=AC(103) 
G1 Z-1 
G3 Z0 X108 K=AC(-1) I=AC(108) 
G1 Z1.5 
M17 
 

Všechny programy přiloženy v příloze 11. 
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Obr. 4.1 Výstup ze simulace pro vnitřní soustružení spodní části součásti HMOŽDÍŘ 

 
 

 
Obr. 4.2 Výstup ze simulace pro vnitřní soustružení horní části součásti HMOŽDÍŘ 
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 Obr. 4.3 Program pro vnější soustružení horní části součásti HMOŽDÍŘ 

 

 
Obr. 4.4 Výstup ze simulace pro vnější soustružení horní části součásti HMOŽDÍŘ 
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CNC programy pro vn ější kontury HMOŽDÍ ŘE 

  
Obr. 4.5 Program pro vnější soustružení horní části součásti HMOŽDÍŘ 

 

 
Obr. 4.6 Výstup ze simulace pro vnější soustružení spodní části součásti HMOŽDÍŘ 
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4.2 CNC programy pro PALI ČKU 

 

 
Obr. 4.7 Program pro soustružení první části součásti PALIČKA 

 

 
Obr. 4.8 Výstup ze simulace pro soustružení první části součásti PALIČKA 
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Obr. 4.9 Program pro soustružení druhé části součásti PALIČKA 

 
 

 
Obr. 4.10 Výstup ze simulace pro soustružení druhé části součásti PALIČKA 
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5  EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE 

Experimentální ověření předpokládalo samotnou výrobu navržených 

experimentálních součástí na soustružnickém univerzálním centru SP280SY. 

Tato část diplomové práce předkládá porovnání strojních časů ze simulace 

jednotlivých programů zpracovaných v předchozí části diplomové práce  

a samotné výroby. Experimentální ověření je doplněno o fotodokumentaci 

jednotlivých výrobních procesů. 

 

5.1 Ověření výroby hmoždí ře 
 

 
Obr. 5.1 Obrábění dolní vnitřní dutiny hmoždíře 

 
Tab. 5.1 Porovnání časů z výstupu simulace se naměřeným strojním časem obrábění  
Číslo operace  

podle TP 
Celkový čas z výstupu 

simulace [min] 
Naměřený strojní čas 

[min] 
Rozdíl 
[min] 

3/3 5,42 8,50 3,08 
 

Naměřený strojní čas byl navýšen vzhledem k problematickému najíždění 

vnitřního soustružnického nože do plného materiálu u dna dutiny, kdy nůž  

při čelním vnitřním soustružení najížděl do záběru rychloposuvem. Tento 

problém se nepodařilo vyřešit ani po konzultaci s Ing. Alešem Polzerem, PhD. 

Dále bylo navýšeno způsobeno celkovým zpomalením stroje při najíždění 

nástroje do záběru, protože se jednalo o prototypový kus. 
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Obr. 5.2 Obrábění horní vnitřní dutiny hmoždíře 

 

 
Obr. 5.3 Konečný tvar horní vnitřní dutiny hmoždíře 

 
Tab. 5.2 Porovnání časů z výstupu simulace s naměřeným strojním časem obrábění  
Číslo operace  

podle TP 
Celkový čas z výstupu 

simulace [min] 
Naměřený strojní čas 

[min] 
Rozdíl 
[min] 

4/4 27,70 80,75 53,05 
 

Naměřený strojní čas byl opět navýšen vzhledem k problematickému 

najíždění vnitřního soustružnického nože do plného materiálu u dna dutiny, 

 kdy nůž při čelním vnitřním soustružení najížděl do záběru rychloposuvem. 

Dále bylo navýšení způsobeno celkovým zpomalením stroje při najíždění 

nástroje do záběru, protože se jednalo o prototypový kus. Za povšimnutí stojí 

celkový strojní čas obrábění, kdy byla dutina obrobena jednou VBD, kdy se 

vhledem k trvanlivosti nástroje (výrobce udává T = 25 min), podařilo díky 

mírným řezným podmínkám, obrobit dutinu jednou destičkou. Při vnitřní 

soustružení se vyskytl problém špatného lámání třísky. 
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Obr. 5.4 Obrábění horní vnější kontury hmoždíře 

 

 
Obr. 5.5 Konečný tvar horní vnější kontury hmoždíře 

 
Tab. 5.3 Porovnání časů z výstupu simulace s naměřeným strojním časem obrábění  
Číslo operace  

podle TP 
Celkový čas z výstupu 

simulace [min] 
Naměřený strojní čas 

[min] 
Rozdíl 
[min] 

4/4 32,33 40,50 8,17 
 

Rozdíl časů byl způsoben celkovým zpomalením stroje při najíždění 

nástroje do záběru. U vnějšího obrábění se nevyskytnul žádný problém. Řezné 

parametry byly zvoleny korektně. 
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Obr. 5.4 Obrábění dolní vnější kontury hmoždíře 

 

 
Obr. 5.5 Konečný tvar hmoždíře 

 
Tab. 5.4 Porovnání časů z výstupu simulace s naměřeným strojním časem obrábění  
Číslo operace  

podle TP 
Celkový čas z výstupu 

simulace [min] 
Naměřený strojní čas 

[min] 
Rozdíl 
[min] 

5/5 9,37 11,25 1,88 
 

Rozdíl časů byl opět způsoben celkovým zpomalením stroje při najíždění 

nástroje do záběru. U vnějšího obrábění se opět nevyskytnul žádný problém. 

Řezné parametry byly zvoleny korektně. 
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5.2 Ověření výroby pali čky 

 
Obr. 5.6 Obrábění horní vnější kontury paličky 

 

 
Obr. 5.7 Konečný tvar horní vnější kontury paličky 

 
Tab. 5.5 Porovnání časů z výstupu simulace s naměřeným strojním časem obrábění  
Číslo operace  

podle TP 
Celkový čas z výstupu 

simulace [min] 
Naměřený strojní čas 

[min] 
Rozdíl 
[min] 

3/3 33,27 36,25 2,98 
 

Rozdíl časů byl opět způsoben celkovým zpomalením stroje při najíždění 

nástroje do záběru. U vnějšího obrábění se opět nevyskytnul žádný problém,  

i když bylo zvoleno obrábění bez podepření pravé strany hrotem koníku. 

Vyložení součásti činilo 180 mm. Tímto způsobem upnutí se ušetřila jedna 

pracovní operace s přepnutím obrobku. Obrábění se obešlo bez vibrací, které 

se čekaly. Řezné parametry byly zvoleny korektně. 
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Obr. 5.

Obr. 5.

Tab. 5.6 Porovnání 
Číslo operace  

podle TP 
4/4 

 
Rozdíl časů byl op

nástroje do záběru. Ř
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Obr. 5.8 Obrábění dolní vnější kontury paličky
 

Obr. 5.9 Konečný tvar dolní vnější kontury palič
 

Obr. 5.10 Konečný tvar paličky 
 

Porovnání časů z výstupu simulace s naměřeným strojním 
Celkový čas z výstupu 

simulace [min] 
Naměřený strojní 

[min] 
8,45 10,50 

ů byl opět způsoben celkovým zpomalením stroje p

ěru. Řezné parametry zvoleny korektně. 
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čky 

 
paličky 

 

strojním časem obrábění  
ený strojní čas 

 
Rozdíl 
[min] 

 2,05 

soben celkovým zpomalením stroje při najíždění 
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Obr. 5.

Obr. 5.
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Obr. 5.11 Pohled na sestavu hmoždíře s paličkou
 

Obr. 5.12 Boční pohled na sestavu hmoždíře s pali
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6  TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Celková cena N 1 výrobku HMOŽDÍ Ř: 
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 (6.1) 

kde: 
NP cena polotovaru [Kč], 
R režie (v našem případě 20%) [%], 
Nhs náklady na hodinu provozu stroje [Kč.hod-1], 
tAS jednotkový strojní čas [min], 
tg spotřeba času výrobku [min]. 
 
Náklady na hodinu provozu N hs stroje SP280SY: 
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(6.2)

 

kde: 
Sf fixní hodinová sazba [Kč.hod-1], 
Cs cena stroje [Kč], 
Ni náklady na instalaci stroje [Kč], 
Nd náklady na demontáž stroje [Kč], 
L likvidační hodnota [Kč], 
Z doba životnosti [r], 
Fef efektivní časový fond stroje na rok [hod]. 

 
Tab. 6.1 Náklady na hodinu provozu použitých strojů 

Stroj Náklady na provoz stroje [Kč.hod-1] 
Pásová pila BOMAR STG 220G 200 

Soustruh SV18RA 400 
Soustružnické centrum SP280SY 1 200 

 
Cena polotovaru N p pro sou část HMOŽDÍŘ: 

  Kč12915,10172,12NmN mPP =⋅=⋅=  (6.3) 

kde: 
mp hmotnost polotovaru [kg], 
Nm cena materiálu polotovaru [Kč.kg-1]. 
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Celková cena N 2 výrobku PALI ČKA:  
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kde: 

NP cena polotovaru [Kč], 
R režie (v našem případě 20%) [%], 
Nhs náklady na hodinu provozu stroje [Kč.hod-1], 
tAS jednotkový strojní čas [min], 
tg spotřeba času výrobku [min]. 
 

 
Tab. 6.2 Náklady na hodinu provozu použitých strojů 

Stroj Náklady na provoz stroje [Kč.hod-1] 
Pásová pila BOMAR STG 220G 200 

Soustružnické centrum SP280SY 1 200 
 
Cena polotovaru N p pro sou část PALI ČKA: 

  Kč3355,1013,3NmN mPP =⋅=⋅=  (6.5) 

kde: 
mp hmotnost polotovaru [kg] 
Nm cena materiálu polotovaru [Kč.kg-1] 

 
 

Celková cena N experimentálních sou částí:  
 

Kč726018175443NNN 21 =+=+=
 

(6.6) 

 
 
Celková cena vyrobených experimentálních součástí činí 7260 Kč. Tato 

cena je poněkud vysoká, jelikož se jednalo o výrobu jednoho prototypového 

kusu od každé experimentální součásti. 

Za zmínku stojí výroba ekonomicky nejnáročnější součásti (hmoždíř), 

odléváním a následným obráběním, protože využitelnost materiálu samotným 

obráběním této tenkostěnné součásti činí pouhých 9,8%. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byl teoretický rozbor materiálových vlastností 

korozivzdorných ocelí a jejich obrábění v moderní praxi. Dalším cílem byl 

návrh experimentu pro soustružení tvarově složitých součástí z austenitické 

korozivzdorné oceli ČSN 17 240, se zpracováním vhodné CNC technologie,  

jejím ověřením a samotnou výrobou experimentálních součástí  

na univerzálním soustružnickém centru SP280SY. 

Pro realizaci experimentu byly navrženy tvarově složité součásti tvořící 

sestavu hmoždíře s paličkou. Jelikož se jedná o tvarově složité součásti, byly 

zvoleny kopírovací nástroje, jak pro vnitřní tak i pro vnější soustružení, 

s vhodnými vyměnitelnými břitovými destičkami z řezných materiálů  

pro obrábění korozivzdorných ocelí. V experimentu byla také provedena 

výroba zapichovacím soustružením s použitím zapichovacího nože CUT-

GRIP. Na základě teoretických poznatků k obrábění korozivzdorných ocelí, 

byly ke zvoleným nástrojům, stanoveny řezné parametry, které se pohybovaly  

u spodní hranice doporučené výrobci použitých nástrojů. Jelikož se jednalo  

o výrobu prototypových součástí, nebyla výroba optimalizována, pouze se bral 

ohled na nejvyšší možnou trvanlivost nástrojů. Dále bylo nutné navrhnout 

upínací přípravky, které zajistily nutné stabilní upnutí v patřičných operacích. 

Pro realizaci experimentu bylo zvoleno univerzální soustružnické centrum 

SP280SY. Kontrolní výpočty ověřily jeho vhodnost k výrobě. 

Výroba experimentálních součástí proběhla velmi zdařile. Navržené 

řezné parametry (vc= 90÷100 m.min-1, ap= 0,5÷1,0 mm, f= 0,2 mm) pro 

všechny soustružnické operace se projevily výborně. Pouze u vnitřního 

soustružení bylo pozorováno velmi špatné lámání třísky. Kvalita struktury 

povrchu byla vyhovující a ověřila předpoklad vzhledem ke zvolenému 

poloměru špičky nástroje a posuvu. Velkou zásluhu na úspěšné realizaci 

výroby mělo nové univerzální soustružnické centrum SP280SY, díky celkové 

tuhosti stroje a stabilnímu upnutí obrobků a nástrojů. 

Vzhledem k technicko-ekonomickému zhodnocení se nabízí výroba 

hmoždíře z odlitku. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

α-fáze [-] fáze alfa 
γ-fáze [-] fáze gama 
δ-fáze [-] fáze delta 
αF [-] alfa ferit 
δf [-] delta ferit 
ECr [-] chromový ekvivalent 
ENi [-] niklový ekvivalent 
AD [mm2] průřez třísky 
ap [mm] šířka záběru ostří 
Cs [Kč] cena stroje 

CNC [-] počítačem číslicově řízený 
  (computer numerical control) 

F [N] celková řezná síla 
Fc [N] řezná síla ve směru hlavního 

řezného procesu 
Ff [N] posuvová síla 
Fp [N] pasivní síla (ve směru přísuvu) 
f [mm] posuv na otáčku 

kc1 [Mpa] měrná řezná síla 
L [Kč] likvidační hodnota 

mp [kg] hmotnost polotovaru 
Nd [Kč] náklady na demontáž stroje 
Ni [Kč] náklady na instalaci stroje 

Nhs [Kč.hod-1] náklady na hodinu práce stroje 
Np [Kč] cena polotovaru 
Pc [W] řezný výkon 
Pm [W] výkon hnacího elektromotoru 
rε [mm] poloměr zaoblení špičky nástroje 
R [%] režijní položky 
Sf [Kč.hod-1] fixní hodinová sazba 
tAS [min] jednotkový strojní čas 
tg [min] spotřeba času výrobku 
vc [m.min-1] řezná rychlost 

VBD [-] vyměnitelná břitová destička 
κr [°] nástrojový úhel nastavení hlavního 

ostří 
κ�
�  [°] nástrojový úhel nastavení 

vedlejšího ostří 
λs [°] nástrojový úhel sklonu ostří 
λo [°] nástrojový ortogonální úhel čela 
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