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ABSTRAKT 

LÍKAŘ Martin: Výroba a vlastnosti austenitických ocelí. 

 

Bakalářská práce popisuje výrobu austenitických ocelí a jejich vlastnosti. Práce obsahuje 

v první části obecný přehled austenitických ocelí a jejich rozdělení podle chemického složení. 

Druhá část zahrnuje výrobu, ve které se pojednává i o sekundární metalurgii. Třetí část se 

zabývá vlastnostmi austenitických ocelí, kde je zmíněno i jejich využití v praxi. Cílem práce 

je vypracovat rešerši popisující výrobu, vlastnosti a složení austenitických ocelí s ohledem na 

jejich využití. 

 

Klíčová slova: Austenitické oceli, korozivzdorné oceli, vlastnosti austenitických ocelí, výroba 

ABSTRACT 

LÍKAŘ Martin: Production and properties of austenitic steels. 
 

The bachelor thesis describes production of austenitic steels and their properties. First part of 

thesis contains general overview of austenitic steels and their division according to chemical 

composition. The second part includes production, which deals with secondary metallurgy. 

The third part deals with properties of austenitic steels, where is mentioned their use in 

practise. The aim is to develop research describing production, properties and composition of 

austenitic steels in view of their utilization. 

 

Keywords: Austenitic steels, stainless steels, properties of austenitic steels, production  
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ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5] 

Ocel je slitina železa a uhlíku, jehož obsah je menší než 2,14 % a dalších prvků, které se 

v ocelích nacházejí. Oceli jsou nepostradatelným materiálem ve strojírenství a v dnešní době 

je jejich sortiment velmi široký stejně jako jejich uplatnění ve všech průmyslových odvětvích. 

 

Austenitické oceli patří mezi vysokolegované, což jsou oceli, které mají celkový obsah 

legujících prvků vyšší než 5 %. Jejich výrobní technologie a zpracování se neustále vyvíjí, 

protože jsou nestále vyšší požadavky na vlastnosti. Austenitické oceli spadají do skupiny 

korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí, které podstupují složitý proces výroby. Výroba 

austenitických ocelí velmi ovlivňuje jejich výsledné vlastnosti. Austenitické oceli musí 

splňovat mnoho vlastností, mezi které patří například odolnost vůči korozi, dostatečná 

pevnost, či creepová odolnost.  

 

Práce se zabývá výrobou austenitických ocelí v elektrických obloukových a indukčních 

pecích, jejich rozdělení a vzájemné srovnání společně s vlastnostmi a využitím těchto ocelí 

v praxi. 

 

 

 

 
Obr. 1. Lití z indukční pece [5] 
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1 AUSTENITICKÉ OCELI A JEJICH ROZDĚLENÍ [1], [2], [6], [7], [8] 

Austenit je intersticiální tuhý roztok uhlíku v železe gama. Má plošně středěnou FCC mřížku 

(z anglického výrazu Face Centered Cubic). Plošně středěná krystalová mřížka je znázorněna 

na obrázku 2. Austenitické oceli si udržují austenitickou strukturu za normálních i nízkých 

mínusových teplot. První austenitické oceli obsahovaly 

18 % Cr a 8 % Ni, v současnosti je z důvodu zlepšení 

strukturní stability používán obsah kolem 10 % Ni 

a 19 % Cr. Rovnovážný diagram soustavy železo-uhlík 

(viz obr. 3) slouží ke stanovení struktury ocelí na 

základě dané teploty a obsahu uhlíku. Stabilní diagram 

je znázorněn čerchovanou čarou a metastabilní diagram 

plnou čarou. V závorce jsou uvedeny strukturní fáze. 

Body G, S, E, J, N v diagramu ohraničují oblast 

austenitu, který je stabilní nad teplotou 723 °C. 

Při eutektické teplotě (body E, C, F) je maximální 

rozpustnost uhlíku v austenitu 2,08 %. Podle křivky 

E, S klesá rozpustnost uhlíku v austenitu mezi 

eutektickou a eutektoidní teplotou (body P, S, K). Velikost austenitického zrna závisí na stavu 

výchozí struktury, na době a teplotě austenitizace. Pojem austenitizace znamená ohřev nad 

kritické teploty a přeměna feriticko-cementitické struktury na strukturu austenitickou. 

 

Obr. 3. Rovnovážný diagram soustavy železo-uhlík [1] 

  

Obr. 2. Plošně středěná mřížka [7] 
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V roce 1949 byl definován tzv. Schaefflerův diagram, který se používá pro zjištění struktury 

vysokolegovaných ocelí. Diagram je znázorněn na obrázku 4. Z diagramu vyplývá, 

že k dosažení austenitické struktury je zapotřebí dodat určité množství legur, a to zejména 

chromu a niklu. Svislá osa udává niklový ekvivalent, který se skládá z prvků, které mají 

podobný vliv na strukturu ocelí jako nikl. Vodorovná osa udává chromový ekvivalent, 

který se skládá z prvků účinkujících na strukturu podobně jako chrom. Hodnoty niklového 

i chromového ekvivalentu jsou dosazeny v procentech.  

Niekv. = Ni + 30C + 0,5Mn 

Crekv. = Cr + Mo + 1,5Si + 0,5Nb 

 

 
Obr. 4. Schaefflerův diagram [8] 

 

Rozdělení austenitických ocelí podle chemického složení: 

 Chromniklové, 

 chrommanganové, 

 chrommanganniklové. 

 

V legovaných ocelích se vyskytují intermediální fáze. Tyto fáze se odlišují zejména svými 

vlastnostmi a krystalografickou strukturou, které jsou v austenitických ocelích nežádoucí. 

Jedná se především o karbidy, nitridy, Lavesovy fáze, sigma fáze a chí fáze. Karbidy resp. 

nitridy jsou intersticiální sloučeniny přísadového prvku s uhlíkem, resp. dusíkem, které 

v ocelích zvyšují tvrdost a křehkost. Sigma fáze se v austenitických ocelích vylučuje při 

dlouhém působení teplot od 500 do 800 °C. Obsahuje atom chromu a železa, zvyšuje tvrdost 

a pevnost, ovšem má negativní vliv na tažnost a houževnatost. Lavesovy fáze tvoří prvky 

s podobnými vlastnostmi a mají obecný vzorec AB2. S železem ji tvoří například molybden. 

K odstranění těchto fází a získání homogenního tuhého roztoku se provádí rozpouštěcí žíhání. 
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1.1 Austenitické chromniklové oceli [4], [6] 

Základním prvkem austenitických chromniklových ocelí je chrom, jehož obsah se pohybuje 

mezi 12 a 20 %. Dalším velmi významným prvkem je nikl, který, mimo jiné, pomáhá vyvážit 

vliv feritotvorných prvků. Část niklu lze nahradit dusíkem, čímž se dosáhne snížení nákladů 

na výrobu. Austenitické chromniklové oceli jsou nemagnetické. Chemické složení vybraných 

austenitických chromniklových ocelí je znázorněno v tabulce 1. Z tabulky vyplývá, že kromě 

chromu a niklu se v těchto ocelích vyskytují další prvky, mezi které patří například wolfram 

(1 až 4 %), molybden (1 až 3 %), křemík, titan a další.  

 

Tabulka 1. Chemické složení austenitických chromniklových ocelí [6] 

Značka 

Chemické složení v % 

C Mn 
Si 

max. 
Cr Ni W Mo Ti V 

17 240 
max. 

0,07 

max. 

2,00 
1,00 

 17,0-

20,0 

9,0-

11,5 

   

 0,3-

0,8 

17 247 
max. 

0,08 

max. 

2,00 
1,00 

 17,0-

19,0 

9,5-

12,0 

  min. 

5.% C 

17 248 
max. 

0,10 

max. 

2,00 
1,00 

17,0-

19,0 

9,5-

12,0 

  min. 

5.% C 

17 249 
max. 

0,03 

max. 

2,00 
1,00 

17,0-

20,0 

 10,0-

12,5 

   

17 331 
0,07-

0,15 

0,40-

1,00 

 0,20-

0,80 

 12,0-

15,0 

 11,0-

14,0 

 1,0-

2,0 

 0,7-       

1,5 

 max. 

1,0 

17 335 
max. 

0,12 

1,00-

2,00 
0,80 

 13,5-

16,5 

 34,0-

38,0 

 2,7-

3,7 

  1,2-

1,9 

17 341 
0,04-

0,10 

max. 

2,00 
0,80 

 11,5-

14,0 

 11,5-

14,0 

  2,0-

2,8 

 

1.2 Austenitické chrommanganové oceli [4], [6] 

Austenitické chrommanganové oceli neobsahují nikl. Díky tomu jsou levnější než 

chromniklové. Jejich výhodou je také fakt, že jsou odolnější v prostředí obsahujícím 

sloučeniny síry. Zvýšit stabilitu austenitu lze přidáním malého množství dusíku. Mez tečení 

lze zvýšit přidáním titanu, niobu, vanadu či tantalu. Z tabulky 2 je zřejmé chemické složení 

některých austenitických chrommanganových ocelí. Dále je patrné, že tyto oceli mají stejné 

množství manganu a uhlíku. Liší se množstvím doprovodných prvků.  

 

Tabulka 2. Chemické složení austenitických chrommanganových ocelí [6] 

Značka 
Chemické složení v % 

C Mn Si Cr Ni Mo V Ti 

17 481 
 0,05-

0,12 

 17,0-

20,0 

 0,25-

1,00 
7,0-9,0 

 max. 

0,30 

   0,20-

0,80 

17 482 
 0,05-

0,12 

17,0-

20,0 

0,25-

1,00 
9,5-11,5 

   0,45-

0,75 

 

17 483 
 0,05-

0,12 

17,0-

20,0 

0,25-

1,00 
7,0-9,0 

  0,50-

0,70 

 0,45-

0,75 
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1.3 Austenitické chrommanganniklové oceli [4], [6] 

Austenitické chrommanganové oceli spojují vlastnosti chromniklových a chrommanganových 

ocelí. Do těchto ocelí se může rovněž přidat dusík, který zvýší pevnostní vlastnosti, ovšem jen 

do hranice rozpustnosti v austenitu, jinak hrozí tvorba bublin ve struktuře. Maximální obsah 

křemíku je 1,2 %, při vyšším obsahu snižuje vrubovou houževnatost. Měď je důležitá pro 

stabilizaci austenitu. Obsahy jednotlivých prvků jsou znázorněny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3. Chemické složení austenitických chrommanganniklových ocelí [6] 

 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 4,0-6,0 1 1 0,10-0,25 

Na odlitky 0,15 7,5-10,5 1,2 17,5-20 4,0-5,5 1 1 0,10-0,25 

1.4 Plně austenitické oceli [2], [4], [6] 

Chemické složení zajišťuje plně austenitickou strukturu. Tyto oceli mají vysoký obsah 

legujících prvků, nízký obsah uhlíku, je zde hojně využit dusík a jsou vysoce legované mědí. 

Součet obsahů legujících prvků u plně austenitických ocelí může přesahovat 50, popřípadě 

60 %. Chemické složení je znázorněno v tabulce 4. V důsledku vysokých obsahů legujících 

prvků je nutné počítat s vysokými náklady na vsázku těchto ocelí. Rovněž při zpracování 

odlitků je potřeba učinit všechna opatření pro snížení ztrát legovaného materiálu. Pevnostní 

vlastnosti těchto ocelí jsou podobné jako u austenitických ocelí, ovšem jejich tažnost 

a houževnatost je ještě vyšší.  

 

Tabulka 4. Chemické složení plně austenitických ocelí dle normy ČSN EN 10283 [2] 

  

Označení Chemické složení v hmotnostních % 

Značkou číslem 
C 

max. 

Si 

max. 

Mn 

ma

x. 

Cr Mo Ni N Cu 

GX2NiCrMo28-20-2 1.4458 0,030 1,00 2,00 
19,0 

22,0 

2,00 

2,50 

26,0 

30,0 

max. 

0,20 

max. 

2,00 

GX4NiCrCuMo30-20-4 1.4527 0,060 1,50 1,50 
19,0 

22,0 
2,00 

3,00 
27,5 

30,5  
3,00 

4,00 

GX2NiCrMoCu25-20-5 1.4584 0,025 1,00 2,00 
19,0 

21,0 
4,00 

5,00 
24,0 

26,0 
max. 

0,20 
1,00 

3,00 

GX2NiCrMoN25-20-5 1.4416 0,030 1,00 1,00 
19,0 

21,0 
4,50 

5,50 
24,0 

26,0 
0,12 

0,20 
 

GX2NiCrMoCuN29-25-5 1.4587 0,030 1,00 2,00 
24,0 

26,0 
4,00 

5,00 
28,0 

30,0 
0,15 

0,25 

2,00 

3,00 

GX2NiCrMoCuN25-20-6 1.4588 0,025 1,00 2,00 
19,0 

21,0 
6,00 

7,00 
24,0 

26,0 
0,10 

0,25 

0,50 

1,50 

GX2NiCrMoCuN20-18-6 1.4593 0,025 1,00 1,20 
19,5 

20,5 
6,00 

7,00 
17,5 

19,5 
0,18 

0,24 

0,50 

1,50 
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1.5 Austenitická manganová ocel [6], [9] 

Austenitická manganová (Hadfieldova) ocel, patentovaná v roce 1883 R. A. Hadfieldem, 

je pro svoje vlastnosti nenahraditelná. Je určena pro vysoké měrné tlaky, pokud na její povrch 

působí dostatečně velké rázy, je schopna se zpevňovat. Povrchová vrstva má vysokou tvrdost, 

která zvyšuje odolnost proti abrazivnímu opotřebení, ovšem středová oblast si zachovává 

dobrou houževnatost, čímž materiál snáší vysoké rázové namáhání.  

 

Chemické složení Hadfieldovy oceli se výrazně nezměnilo. Hlavní prvky se vyskytují 

v rozmezí 1,0 až 1,5 % uhlíku, 11,5 až 14,5 % manganu, maximálně 1 % křemíku a 0,1 % 

fosforu. Při zvýšení obsahu uhlíku roste i odolnost proti abrazivnímu opotřebení, ovšem 

zvyšuje se riziko sklonu k trhlinám, protože se při chladnutí vylučuje na hranicích zrn větší 

množství karbidů. U silnostěnných odlitků je proto vhodnější snížit obsah uhlíku nebo přidat 

například titan, který způsobuje zjemnění zrna. Mangan při tomto obsahu nezlepšuje odolnost 

proti opotřebení, ale zlepšuje plastické vlastnosti. Některé austenitické manganové oceli 

mohou být legovány přibližně 1 % chromu, který odolnost proti opotřebení neovlivňuje, 

ale mírně zvyšuje mez kluzu, snižuje vrubovou houževnatost, která však do 2 % zůstává 

dostatečně vysoká. Křemík je omezen na 1 %, protože nepříznivě ovlivňuje vrubovou 

houževnatost. Chemické složení austenitických manganových ocelí je znázorněno v tabulce 5. 

Ocel 17 618 je tvářená, zbylé dvě uvedené v tabulce č. 5 jsou oceli na odlitky. 

 

Tabulka 5. Chemické složení austenitických manganových ocelí [6] 

Značka 

Chemické složení v % 

C Mn 
Si 

max. 

P 

max. 

S 

max. 
Cr 

17 618 1,10-1,40 11,0-13,0 1,0 0,1 0,04  

42 2920 1,10-1,50 12,0-14,0 0,7 0,1 0,05  

42 2921 1,10-1,50 12,0-14,0 0,7 0,1 0,05 0,7-1,2 

 

Manganové austenitické oceli se vyrábí odléváním. Pro získání homogenní a nemagnetické 

matrice je potřeba ocel zahřát na teplotu, při které se karbidy rozpustí v austenitu, a rychle 

ochladit tak, aby se zamezilo jejich zpětnému vyloučení. Praskání nehrozí, protože ocel má 

dostatečně vysokou houževnatost. Tvrdost se u austenitické manganové oceli měří obtížně, 

protože tlakem tvrdoměru se matrice zpevňuje. Vrubová houževnatost je po ochlazení velmi 

vysoká a to dokonce i při záporných teplotách, mez kluzu je relativně nízká. Při abrazivním 

namáhání Hadfieldovy oceli (bez tlaku a rázu) je její odolnost proti opotřebení nízká. 

Zpevňování povrchu má za důsledek obtížně obrábění. Mechanismus zpevňování je ovlivněn 

rychlostí deformace a druhem namáhání (tahové, tlakové, ohybové). 
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2 LEGUJÍCÍ PRVKY AUSTENITICKÝCH OCELÍ [2], [4], [6] 

Legující prvky se do ocelí přidávají z důvodu zlepšení vlastností. Přidání legujících prvků do 

slitin umožňuje dosáhnout vyšších pevnostních a plastických vlastností, které jsou pro mnoho 

aplikací nezbytné. Legované oceli je nutno použít například pokud se požaduje odolnost proti 

korozi, pevnost při tečení, zvýšení prokalitelnosti a především zvýšení mechanických 

vlastností při zachování vyhovující houževnatosti. 

 

Základními prvky v austenitických ocelích jsou chrom, nikl, mangan, molybden, měď a další. 

Austenitická struktura vzniká při dostatečném množství austenitotvorných prvků, ovšem 

feritické prvky se v těchto ocelích také nachází, protože jejich vzájemnou rovnováhou lze 

docílit požadovaných vlastností. Vysoký obsah niklu ovšem zapříčiňuje vysokou cenu těchto 

ocelí, proto je v některých případech nikl nahrazen manganem, který má horší korozivzdorné 

a žáruvzdorné vlastnosti, ale je levnější. Legující prvky austenitických ocelí budou dále 

podrobněji rozebrány v dalších kapitolách. 

2.1 Vliv legujících prvků na vlastnosti austenitických ocelí [2], [4], [6] 

 Chrom je jedním z nejvýznamnějších legujících prvků. Patří mezi feritotvorné prvky, které 

uzavírají oblast gama. Při reakci s kyslíkem tvoří pasivační vrstvu, která brání oxidaci. 

Dále zlepšuje otěruvzdornost, prokalitelnost, pevnost, korozivzdornost a je karbidotvorný. 

 Nikl je typickým představitelem austenitických prvků, který otevírá oblast gama. Při 

vyšších koncentracích niklu lze dosáhnout austenitické struktury i při pokojové teplotě, 

takže slitiny mají nemagnetickou matrici. V austenitu se ho rozpustí při teplotě 300 °C asi 

54,6 %. Zvyšuje odolnost vůči korozi, žáruvzdornost a houževnatost i při záporných 

teplotách. Dále zvyšuje pevnost, ovšem je drahý. 

 Mangan je austenitotvorný prvek, který otvírá oblast gama. V austenitických ocelích 

způsobuje zpevňování austenitu při opracovávání. Zvyšuje tvrdost a má malou difúzní 

rychlost. Je snadno dostupný a levný, proto nahrazuje nikl, ovšem nemá takové 

korozivzdorné vlastnosti. 

 Molybden patří mezi feritotvorné prvky. Brzdí austenitickou přeměnu a stabilizuje karbidy. 

Zvyšuje pevnost, korozivzdornost a je poměrně drahý. 

 Měď je další z austenitických prvků, který zlepšuje obrobitelnost. Zlepšuje korozní 

odolnost v prostředích obsahujících kyselinu sírovou. 

 Křemík rozšiřuje oblast feritu. Rozpustnost v železe alfa činí 14 % při normální teplotě 

a při vyšších teplotách se ještě zvyšuje. Zvyšuje prokalitelnost a korozivzdornost. 

 Vanad patří mezi feritotvorné prvky. S uhlíkem tvoří tvrdé karbidy a s dusíkem tvrdé 

nitridy, které zajišťují odolnost vůči opotřebení. Dále zvyšuje houževnatost a žárupevnost. 

 Wolfram rozšiřuje oblast feritu. S uhlíkem tvoří karbidy, které jsou velmi tvrdé a rovněž 

zvyšují odolnost vůči opotřebení. Dále zvyšuje žárupevnost a v ocelích se rozpouští za 

velmi vysokých teplot. 

 Titan, další z feritotvorných prvků, zajišťuje jemnozrnnost, pevnost a houževnatost. Tvoří 

s uhlíkem velmi stabilní karbidy, čímž zabraňuje vylučování chromových karbidů 

a nitridů. Nicméně má vysokou cenu. 

 Dusík je austenitotvorný prvek, který bývá často považován za škodlivý, protože 

způsobuje stárnutí nelegovaných ocelí, ovšem v austenitických ocelích zvyšuje pevnostní 

vlastnosti. Rozpustnost dusíku je podstatně vyšší než například v čistém železe nebo 

nelegovaných ocelích. V austenitických ocelích je jeho obsah omezen na 0,2 % s obsahem 

uhlíku do 0,03 %. Pouze dusík rozpuštěný v austenitu je účinný, protože nerozpuštěný 

dusík tvoří bubliny.  
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3 VÝROBA AUSTENITICKÝCH OCELÍ [2], [4], [6], [10] 

Oceli mohou být určené ke tváření, nebo na odlitky. Lité oceli mají vlastnosti značně dané 

podmínkami tuhnutí, zatímco vlastnosti tvářených ocelí je možno ovlivnit deformačním 

zpevněním. Korozivzdorné oceli na odlitky musí mít zajištěny minimální obsahy legujících 

prvků ve všech místech odlitku, proto je nutné oceli na odlitky legovat více, než oceli ke 

tváření. Výhodou oceli na odlitky je dosažení tvaru, který již dále nelze běžnými postupy 

tváření zpracovávat.  

 

Při výrobě austenitických ocelí je nutné splnit požadavky na nízký obsah uhlíku. Austenitické 

oceli se tepelně zpracovávají rozpouštěcím žíháním. Rozpouštěcí žíhání se provádí ohřevem 

na teplotu přibližně 950 až 1150 °C v závislosti na druhu oceli a rychlým ochlazením, díky 

kterému nedojde k vylučování karbidů. Tepelné zpracování austenitických ocelí se provádí 

z důvodu: 

 Získání homogenního tuhého roztoku,  

 potlačení zpevnění způsobené tvářením, 

 vyvázání co nejvyššího množství uhlíku na stálé karbidy, popřípadě dusíku 

na nitridy, se záměrem omezení dlouhodobého tepelného dopadu na stabilitu 

struktury a korozní odolnosti.  

 

Elektrické tavicí pece lze rozdělit do čtyř základních skupin: 

 Obloukové elektrické pece, 

 odporové elektrické pece, 

 indukční elektrické pece, 

 kombinované elektrické pece. 

 

Vysokolegované oceli se vyrábějí zejména v elektrických obloukových pecích (EOP) 

a elektrických indukčních pecích (EIP). Vysokolegované chromové oceli lze tavit: 

 Dvoustruskovou technologií, 

 jako přetavby, 

 jako přetavby s oxidací. 

 

Při dvoustruskové technologii se pracuje s oxidačním a redukčním údobím. V oxidačním 

údobí probíhá oxidace nežádoucích prvků a uhlíku, snižování obsahu vodíku a dusíku, 

vyrovnávání teploty lázně a snižování obsahu vměstků. Oxidační údobí končí stažením 

oxidační strusky, protože u vysokolegovaných ocelí je požadován nízký obsah fosforu. 

Následuje redukční údobí, ve kterém se provádí dezoxidace oceli, odsíření a konečná úprava 

chemického složení a teploty. Při tavení je potřeba počítat s odmíšením těžkých legovacích 

prvků, které se hromadí ve spodních vrstvách lázně. Z tohoto důvodu se provádí dmýchání.  

 

Přetavbami se zpracovává vratný legovaný odpad, pokud není potřeba snížit obsah vodíku, 

popřípadě odstranit fosfor. Tavba probíhá bez oxidace. Po natavení dojde k redukci 

oxidotvorných prvků ze strusky a odebere se kontrolní vzorek na rozbor. Podle výsledku lze 

lázeň dolegovat, či dezoxidovat. Z důvodu zvyšování obsahu uhlíku při přetavování se do 

vsázky přidává nízkouhlíkový odpad s nízkým obsahem fosforu. Touto metodou lze tavit 

například žáruvzdorné oceli s vyšším obsahem uhlíku.  

 

Přetavba s oxidací je technologie, při níž nedochází ke zvyšování obsahu uhlíku a fosforu. 

U těchto ocelí dochází k oxidaci za pomocí plynného kyslíku. Austenitické manganové oceli 

(Hadfieldovy) mohou být taveny všemi třemi způsoby.  
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3.1 Výroba austenitických ocelí v EOP [2], [10] 

Vsázku tvoří legovaný vratný odpad a nelegovaný ocelový odpad s ohledem na obsah uhlíku 

a fosforu. Nikl a molybden disponují nižší afinitou ke kyslíku než železo a nedochází k jejich 

oxidaci. Nikl zvyšuje aktivitu uhlíku a snižuje aktivitu chromu, což způsobuje příznivé 

snížení propalu chromu, proto se nikl hojně přidává již do vsázky. Obrázek 5 znázorňuje 

schéma konstrukční části obloukové pece. Nedílnou součástí každé obloukové pece je rovněž 

odsávání exhalací s jejich separací. Odsávání exhalací probíhá nejčastěji v prostoru nad víkem 

pece.  

 

Proces výroby austenitických ocelí lze rozdělit do dvou základních period. První perioda 

se nazývá oxidační, ve které se spalují a přechází do strusky afinní prvky ke kyslíku, jako 

například křemík a chrom. Druhá perioda je redukční, kde je struska bohatá na oxidy železa 

nahrazena novou struskou z přísady ferosilicia, vápna a kazivce. Tato perioda zahrnuje 

i rafinaci lázně. Pro vydusání půdy elektrických obloukových pecí se využívá zrnitý magnezit 

(dolomit).  

 

Víko elektrické obloukové pece je obvykle vyzdíváno dinasovými tvárnicemi. Dinas je kyselý 

žáruvzdorný materiál, který se vyrábí pálením křemencových minerálů. Vyzdívku obloukové 

pece je možno rozdělit na izolační vrstvu a na vlastní vyzdívku. Izolační vrstvu tvoří 

žáruvzdorná fólie a pěnový šamot. Po roztavení vsázky se uskutečňuje první zkouška na 

stanovení množství uhlíku, chromu, niklu, fosforu, síry a molybdenu a dalších prvků. Podle 

této zkoušky lze ještě obsah těchto prvků upravit. Lázeň se ohřívá na teplotu 1620 °C a před 

začátkem dmýchání se kontrolují konce elektrod v peci. V případě, že je na konci elektrody 

spojka, musí se urazit, protože může po upadnutí nauhličit lázeň. Korozivzdorné oceli se 

oxidují plynným kyslíkem. Kyslík se dmýchá ocelovou trubkou a je nutné, aby kyslík měl tlak 

vyšší než 1 MPa a tlak při dmýchání neklesal pod 0,6 MPa.  

 

1 – měděná lana 

2 – ramena držáků elektrod 

3 – držák elektrod 

4 – grafitové elektrody 

5 – chladiče elektrod 

6 – sloupy držáků elektrod 

7 – pec 

Obr. 5. Schéma elektrické obloukové pece [2] 
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U větších pecí se často pro dmýchání využívají dvě trubky. Při příhodné teplotě má začít 

uhlíkový var hned po oxidaci křemíku. Uhlíkový var je tvorba bublin oxidu uhelnatého 

v důsledku oxidace uhlíku a promícháváním lázně těmito bublinami. Uhlíkový var je očividný 

podle plamenů spalovaného oxidu uhelnatého. Po výměně trubky, ze které se provádí druhá 

zkouška na stanovení obsahu uhlíku, se obnoví uhlíkový var, po kterém je vhodné pec 

vypnout s ohledem na životnost vyzdívky. Obsah uhlíku klesá, a jakmile začne v peci 

houstnout struska, dmýchání se ukončí. Kov má na konci oxidace teplotu kolem 1900 °C. 

Dále se provádí redukce strusky pomocí silikochromu, ferosilicia, či silikokalcia. Pevnostní 

a plastické vlastnosti oceli po homogenizačním žíhání a zušlechtění jsou vyhovující. 

3.2 Výroba austenitických ocelí v EIP 

3.2.1 Elektrické indukční pece kelímkové [2], [10], [11] 

Podle frekvence lze elektrické indukční pece rozdělit na:  

 Na síťovou frekvenci, 

 středofrekvenční, 

 vysokofrekvenční. 

 

Elektrické indukční pece často slouží jako pece udržovací i jako tavicí. Středofrekvenční pece 

se využívají ze všech indukčních pecí nejvíce. Jejich hmotnost tavby může být od několika 

desítek kilogramů až po přibližně 25 tun. Vysokofrekvenční pece jsou často využívány 

z laboratorních důvodů, kde vsázka dosahuje několik gramů, až několik set gramů. 

 

Všeobecné požadavky na výdusku středofrekvenčních pecí: 

 Tloušťka výdusky musí být optimální. Čím je výduska tenčí, tím je nižší spotřeba 

energie, protože se zvýší objem pece. Nicméně sníží se i životnost kelímku, čímž 

stoupá spotřeba žáruvzdorného materiálu a lidské práce. Při tlustší stěně se však 

sníží hmotnost vsázky. 

 Výduska nesmí být elektricky vodivá. 

 Výduska musí mít dostatečnou žáruvzdornost a dostatečně vysokou pevnost, 

aby nedošlo k porušení kelímku. 

 Žáruvzdorný materiál nesmí reagovat se struskou a lázní. 

 Objemové změny by měly být malé, protože vnitřní stěna kelímku má teplotu oceli, 

avšak vnější stěna má teplotu cívky. 

 

Výdusky indukčních elektrických pecí se provádějí jako suché a mokré. Suchá výduska má 

mnoho výhod, mezi které patří menší sklon k vrstevnatosti, po dusání není třeba sušit 

kelímek, nehrozí předusání a její životnost je vyšší než mokré výdusky. Mimo to vznikají při 

roztavení šablony oxidy železa, které povrch výdusky zpevňují. Mokrá vyzdívka obsahuje 

v peci plechovou šablonu, ve které jsou otvory umožňující unikání vodní páry při sušení. 

Dusací hmota se vlhčí, čímž se docílí lepší vaznosti, ovšem vlhkost má být co nejnižší. 

Vsázka se skládá z nelegovaného odpadu a feroslitiny. K ohřevu vsázky v elektrických 

indukčních pecích dochází v důsledku elektromagnetické indukce. Tato indukce způsobuje 

vznik vířivých proudů v tavenině, z čehož plyne, že k ohřívání taveniny nedochází v důsledku 

přímého tepla. V elektrických indukčních pecích kelímkových je střídavý proud přiveden ke 

kelímku se vsázkou měděnou pásovinou. Často se kelímek naklápí pomocí hydraulického 

pohonu. V důsledku změny teploty a uložení vsázky se během tavení na cívce mění 

induktance. Ve slévárnách se běžně vyskytují indukční pece se dvěma kelímky, jeden 

je v provozu a na druhém se provádí oprava výdusky. Moderní indukční pece mohou podle 
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potřeb rozdělovat výkon mezi kelímky, takže jeden může tavit vsázku a druhý například 

udržovat tekutý kov na požadované teplotě. V případě, že je kelímková pec napájena přímo ze 

sítě o frekvenci 50 Hz, bývá maximální výkon přibližně 300 kW na jednu tunu taveniny. 

Kelímkové pece napájené vyšší frekvencí, přibližně do 1 000 Hz, mají intenzitu proudění 

taveniny a výšku kopulovité hladiny nižší. Obecně platí, že čím vyšší je výkon, tím nižší je 

doba tavby, což může mít pozitivní dopad na náklady. Na obrázku 6 je zobrazena elektrická 

indukční pec kelímková. V kelímku dochází k intenzivnímu proudění taveniny, 

což je způsobeno důsledkem indukovaných vířivých proudů, kvůli kterému dochází ke 

kopulovitému vzedmutí hladiny. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Elektrické indukční pece kanálkové [2], [10], [11] 

Elektrické indukční pece kanálkové bývají využívány především jako pece udržovací 

ve slévárnách litin a neželezných kovů. Obrázek 7 znázorňuje kanálkovou pec, která je určená 

pro neželezné kovy. Tavicí prostor se nachází 

v žáruvzdorné vyzdívce a pod ním se nachází 

primární cívka, která je navinutá na 

feromagnetickém jádru. Tavenina vytváří 

sekundární závit nakrátko a elektromagnetické 

síly proudící z kanálků do taveniny intenzivně 

mísí vsázku. Princip ohřevu nedovoluje tyto pece 

použít jako tavicí, navíc jsou napájeny proudem 

o síťové frekvenci, což způsobuje omezení 

měrného elektrického výkonu. Z tohoto důvodu 

se ve slévárnách oceli moc nevyužívají a místo 

toho jsou využívány spíše indukční pece 

kelímkové. 

 

 

 

 

 

  

  

Obr. 6. Kelímková indukční pec [11] 

1 – izolace 

2 – jádro transformátoru 

3 – kanálek 

4 – primární cívka 

5 – žáruvzdorná vyzdívka 

6 – tavicí prostor 
 

Obr. 7. Kanálková indukční pec [11] 

 

1 – kroužek spojený nakrátko 

2 – vodou chlazený prstenec 

3 – tavenina 

4 – ocelová kostra 

5 – betonový prstenec 

6 – kopulovitá hladina 

7 – pohyb taveniny 

8 – kelímek 

9 – induktor 

10 – svazek plechů 
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3.3 Srovnání EIP a EOP [2], [10] 

Elektrické indukční pece mají oproti obloukovým pecím řadu předností, ale i nevýhod. 

Slévárny používají k výrobě oba typy. Přednosti elektrických indukčních pecí lze shrnout 

do technologických, ekonomických a ekologických. 

 

Mezi technologické přednosti patří zejména: 

 Možnost dodávat na licí pole tavby menší hmotnosti (většinou 1 až 6 tun) 

v intervalech 40 až 120 minut. 

 Plynulé zásobování formovny tekutým kovem pomocí více indukčních pecí. 

 Roztavený kov je míchán indukčně, což způsobuje tepelnou i chemickou 

homogenitu taveniny v peci a umožňuje přesnější dosažení požadovaného 

chemického složení. 

 Během tavby nedochází k nauhličení kovu, lze vyrábět oceli s nejnižšími obsahy 

uhlíku. 

 Rychlé uvedení tavicího agregátu do provozu. 

 

Ekonomickými přednostmi jsou zejména: 

 Nižší spotřeba energie na výrobu taveniny ve srovnání s obloukovou pecí při stejné 

výrobnosti. 

 Nízký propal železa i legujících prvků a zároveň vyšší využití z vratného materiálu 

a nakupovaného legovaného odpadu. 

 Úspora feroslitin, docílena legováním ke spodní hranici povoleného rozmezí 

legujících prvků. 

 Přibližně poloviční hmotnost tavby při stejné výrobnosti, což způsobuje menší 

investiční náklady na haly, jeřáby a jiná zařízení. 

 Nižší náklady na ekologizaci provozu a deponování odpadů. 

 Úspora grafitových elektrod a nižší spotřeba nekovových přísad a žáruvzdorného 

materiálu. 

 

Nejčastější ekologické přednosti jsou: 

 Menší vznik exhalací a pevných odpadů souvisejících s provozem pece. 

 Nižší hlučnost. 

 

Nevýhody indukčních pecí jsou zejména: 

 Vyšší požadavky na chemické složení. 

 Kusovitost a vyšší požadavky na jakost vsázky, což může způsobovat vyšší cenu 

vsázky. 

 Potřeba zkušeného personálu a přesné dodržování technologických postupů. 

 Nevhodnost použití v případech, kdy je nutné provádět další operace jako například 

nauhličení nebo odsíření. 

 

Mezi speciální metalurgická zařízení patří vakuové elektrické obloukové pece a vakuové 

indukční pece, které pracují při sníženém tlaku, a kterými nejsou slévárny oceli běžně 

vybaveny. Vakuové elektrické obloukové pece jsou využívány při výrobě odlitků z chemicky 

aktivních a těžkotavitelných kovů nebo při výrobě ingotů. Vakuové indukční pece umožňují 

tavit slitiny libovolného chemického složení a jejich princip je podobný jako u klasických 

indukčních pecí. 
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3.4 Sekundární metalurgie [2], [12] 

Neustálé požadavky na zvýšení kvality výrobku a snížení nákladů na výrobu tekutého kovu, 

vedou k zavádění sekundární metalurgie do provozu sléváren. Sekundární metalurgie zahrnuje 

velké množství typů technologických procesů, které probíhají mimo tavící agregát, mezi které 

patří například hluboká dezoxidace. Pokud se ve slévárnách využívá sekundární metalurgie, 

tak EOP a EIP slouží jen k tavení či oxidaci. Následné fáze, jako například redukce nebo 

dohotovení, probíhají v zařízení sekundární metalurgie.  

 

Procesy sekundární metalurgie mohou probíhat v pánvi nebo v konvertoru a dále pokud 

proces probíhá za atmosférického nebo sníženého tlaku (vakuová metalurgie). Další kritérium 

je, jestli daný postup umožňuje nebo neumožňuje příhřev upravovaného kovu. Ocel může být 

ohřívána buď chemickými exotermickými reakcemi, nebo elektricky. Chemický ohřev 

využívá nejčastěji reakční teplo oxidace hliníku, křemíku a uhlíku. Při elektrickém ohřívání se 

nejčastěji využívá elektrický oblouk, což je stejný princip jako třífázová elektrická oblouková 

pec. V tabulce 6 je obsažen popis a přínos jednotlivých metod sekundární metalurgie. Je zde 

uvedeno i označení a jejich stručná charakteristika. 

 

Tabulka 6. Popis a přínos metod sekundární metalurgie [2] 
Postup sekundární 

metalurgie 
Popis Označení Přínos 

Dmýchání inertních 

plynů 

Dmýchání argonu, 

případně dmýchání pod 

aktivní struskou 

AP 

Teplotní a chemická 

homogenizace, částečná 

rafinace oceli, odsíření 

Přidávání přísad do 

tekuté oceli 

Dmýchání prachových 

přísad 
SL, TN, IP Snížení O a S, modifikace 

vměstků a zvýšení 

mikročistoty, částečné 

legování 
Zavádění speciálních 

plněných profilů 
SCAT 

Ohřev oceli pod 

aktivní struskou 

Kov je ohříván a 

promícháván inertním 

plynem s aktivní struskou 

LF 

Teplotní a chemická 

homogenizace, snížení 

obsahu S, modifikace 

vměstků, legování 

Vakuové zpracování 

oceli 

V komoře RH, DH 
Rychlé oduhličení, 

snížení obsahu vodíku 

V proudu 

- během odpichu 

- během lití 

 

Snížení obsahu vodíku 

případně dusíku, omezení 

sekundární oxidace 

S příhřevem pod aktivní 

struskou 

ASEA-SKF, 

VAD 

Hluboké odsíření, snížení 

obsahu vměstků a jejich 

modifikace, teplotní a 

chemická homogenizace, 

legování 

Oxidační vakuování V pánvi VOD Hluboké oduhličení 

(použití u Cr ocelí), 

snížení obsahu H, N, 

hluboké odsíření, 

legování 

Oxidace směsí Ar-O V konvertoru AOD 

Oxidace směsí H2O-O V konvertoru CLU 
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Sekundární metalurgie je ve slévárnách vázaná na sortiment odlitků, jakosti ocelí a na 

výrobnost slévárny. Pro některé slévárny jsou vhodné pouze základní prvky sekundární 

metalurgie, v závislosti na kapacitě a sortimentu. Naopak v jiných slévárnách mohou být 

výhodnější technicky i finančně náročnější prvky sekundární metalurgie jako například 

vakuové zpracování oceli. Před zavedením sekundární metalurgie do sléváren ocelí je velmi 

důležité provést analýzu toho, co lze jejím zavedením očekávat, až po to, co může přinést.  

 

Významnou oblastí sekundární metalurgie jsou procesy, které probíhají za sníženého tlaku. 

Tyto procesy bývají označovány jako vakuová metalurgie. Snížením tlaku nad taveninou 

je možné dosáhnout v oceli velmi nízkého obsahu uhlíku, dále získat ocel o vysoké oxidické 

čistotě s nízkým obsahem vodíku, dusíku a síry. Při vakuové metalurgii dochází k jevu, 

kdy snižováním celkového tlaku dochází k růstu afinity uhlíku ke kyslíku, to umožňuje 

dosažení velmi nízkých obsahů uhlíku.  

 

 

Na obrázku 8 je znázorněno schéma zařízení VOD (Vacuum Oxygen Decarburisation). Tento 

proces spočívá v oduhličování taveniny kyslíkem v pánvi ve vakuovém prostoru – kesonu. 

Keson se uzavírá hermeticky utěsněným víkem a pomocí paroproudých vývěv se zde vytváří 

vakuum. Během vakuování se ocel udržuje při tlaku 2-4 kPa, po dobu 10 až 15 minut.  

Při oxidaci dochází k oduhličení, snížení obsahu vodíku, dusíku a zvýšení čistoty oceli. 

V následném redukčním údobí dochází k dezoxidaci oceli. 

 

Největším světovým producentem oceli je v současnosti Čína, která má podíl přibližně 49 % 

z celosvětové produkce, další významné země v produkci oceli jsou například Německo, 

Itálie, Japonsko, Indie a Spojené státy americké. Největším spotřebitelem oceli je rovněž 

Čína, dále země Evropské unie, Spojené státy americké, Indie a Japonsko.  

  

Obr. 8. Schéma zařízení VOD [2] 
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4 VLASTNOSTI AUSTENITICKÝCH OCELÍ  

 

4.1 Korozivzdornost [4], [13], [15] 

Korozi lze definovat jako chemické či elektrochemické porušování či znehodnocování 

materiálu, vlivem heterogenních reakcí kovů nebo slitin. Při chemické korozi dochází pouze 

k chemickým reakcím, oproti tomu při elektrochemické korozi dochází ke styku materiálu 

s elektricky vodivým prostředím. Korozní prostředí bývají velmi rozmanitá a proměnlivá. 

Jedním z nejrozšířenějších prostředí, ve kterém probíhá koroze, je zemská atmosféra, která 

je také velmi proměnlivá z důvodu měnícího se počasí.  

 

Korozi lze rozdělit na rovnoměrnou a nerovnoměrnou. Rovnoměrná koroze spočívá 

ve stejném úbytku materiálu po celém povrchu. Nerovnoměrnou korozi lze dále rozdělit 

na důlkovou, bodovou, lamelární, mezikrystalovou, transkrystalovou a selektivní. Při důlkové 

korozi se tvoří různě velké důlky na povrchu. Při bodové korozi dochází k napadení 

ojedinělými korozními body v materiálu. Lamelární koroze způsobuje terasovité odleptávání 

materiálu. Při mezikrystalové korozi je napadeno rozhraní mezi zrny materiálu. Při 

transkrystalové korozi dochází k narušování nejen na hranici zrna, ale i vlastních zrn.  

U selektivní koroze dochází preferenčně k napadání jedné nebo více fází slitiny, která 

je složena různými strukturami. Na obrázku 9 jsou zobrazeny některé druhy koroze. 

Mezikrystalové a transkrystalové koroze mohou být velmi nebezpečné, protože nemusí být 

z povrchu patrné.  

 

 
Obr. 9. Vybrané druhy korozního poškození [13] 

 

Korozivzdornost je odolnost vůči korozi za normálních teplot, to je kolem 20 °C. 

Korozivzdornost austenitických ocelí je vyšší než u ocelí martenzitických nebo feritických. 

Velmi dobře odolávají korozi a tuto schopnost lze zvyšovat dalším přidáním legujících prvků. 

U ocelí s vyšším obsahem uhlíku může v tepelně ovlivněné oblasti docházet při svařování 

k mezikrystalové korozi. Čím hrubší je zrno oceli, tím je sklon k tomuto typu koroze vyšší. 

Přidáním karbidotvorných prvků, jako jsou například titan nebo niob, lze zajistit odolnost 

proti mezikrystalové korozi. Austenitickým ocelím škodí prostředí obsahující sloučeniny síry, 

protože se na povrchu tvoří sulfidy, které mají nižší teplotu tavení než oxidy. 
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Na obrázku 10 je znázorněn graf dvou typů 

austenitických ocelí a jejich náchylnost 

k mezikrystalové korozi. Číslo 1 znamená 

nestabilizovanou ocel a číslo 2 znamená 

stabilizovanou ocel. Z obrázku plyne, 

že stabilizováním oceli se sníží náchylnost 

k mezikrystalové oceli. Stabilizace austenitické 

oceli probíhá nejčastěji titanem, niobem nebo 

tantalem. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Žáruvzdornost [14], [17] 

Žáruvzdornost znamená odolnost vůči korozi za zvýšených teplot, obvykle vyšších než 

600 °C. Žáruvzdornost obecně závisí na vnějších podmínkách, mezi které lze zahrnout druh 

korozního prostředí, pracovní teplotu a způsob ohřevu. Při určení žáruvzdornosti 

austenitických ocelí záleží na typu a složení. Žáruvzdorné austenitické oceli mohou mít vyšší 

obsah uhlíku, protože se požívají při teplotách přesahující 1 000 °C, kdy se část karbidů 

rozpustí v základní matrici. Obsah křemíku je u těchto ocelí taky vyšší, protože zpomaluje 

nauhličování a pomáhá při tvorbě ochranné vrstvy. Austenitické oceli rovněž nejsou náchylné 

k hrubnutí zrna při vysokých teplotách. V tabulce 7 je zobrazena maximální provozní teplota 

žáruvzdorných austenitických ocelí. 

 

Tabulka 7. Nejvyšší teploty pro použití na vzduchu [17] 

Značka Číselné označení Tamax. [°C] 

X8CrNi8-10 1.4878 850 

X15CrNiSi20-12 1.4828 1 000 

X9CrNiSiNCe21-11-2 1.4835 1 150 

X12CrNi23-13 1.4833 1 000 

X8CrNi25-21 1.4845 1 050 

X15CrNiSi25-21 1.4841 1 150 

X12NiCrSi35-16 1.4864 1 100 

X10NiCrAlTi32-21 1.4876 1 100 

X6NiCrNbCe32-27 1.4877 1 150 

X25CrMnNiN25-9-7 1.4872 1 150 

X6CrNiSiNCe19-10 1.4818 1 050 

X6NiCrSiNCe35-25 1.4854 1 170 

X10NiCrSi35-19 1.4886 1 100 

X10NiCrSiNb35-22 1.4887 1 100 

 

Obr. 10. Náchylnost k mezikrystalové  

korozi [15] 
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4.3 Žárupevnost [4], [19] 

Žárupevnost je schopnost dlouhodobě přenášet namáhání za vyšších teplot.  Austenitické 

oceli mají dobrou žárupevnost, dobře odolávají opalu a je možné je použít až do teploty 

700 °C. Austenitické oceli mají také vyšší mez tečení, protože v hustěji uspořádané mřížce 

probíhají difúzní procesy i při zvýšených teplotách pomaleji. Zvýšit žárupevnost lze přidáním 

legujících prvků, a to zejména wolframu, molybdenu, titanu a vanadu. 

4.4 Ostatní vlastnosti [4], [9], [16], [18], [20] 

Austenitické oceli vykazují mnoho dalších vlastností. Jednou z těchto vlastností je vysoká 

houževnatost a to i za záporných teplot. Mají vysoké plastické vlastnosti. Tažnost i nad 60 % 

a vrubová houževnatost ocelí na odlitky se pohybuje mezi 250 a 300 J.cm
-2

. Austenitické 

oceli dále disponují nízkou mezí kluzu, nižší pevností, malou elektrickou a tepelnou vodivostí 

a špatnou obrobitelností. Austenitická matrice je měkká a nemagnetická, což způsobuje, 

že jsou tyto oceli jen paramagnetické, nikoliv feromagnetické. Velikost zrna je pro pevnost 

u austenitických ocelí obsahujících dusík velmi důležitá. Austenitické oceli mají oproti 

měkkým uhlíkovým ocelím mnohem větší hlubokotažnost. Modul pružnosti v tahu 

je u austenitických korozivzdorných ocelí přibližně 190 GPa.  

 

Tabulka 8 zobrazuje mechanické vlastnosti čtyř austenitických ocelí za nízkých teplot, 

konkrétně mez kluzu a mez pevnosti v tahu. Z tabulky je patrné, že čím nižší je teplota, tím 

vyšší tyto vlastnosti jsou a v neposlední řadě také dokumentuje fakt, že si austenitické oceli 

zachovávají dobré mechanické vlastnosti i za záporných teplot. V tabulce jsou uvedeny 

průměrné střední hodnoty.  

 

Tabulka 8. Mechanické vlastnosti vybraných austenitických ocelí za nízkých teplot I [4] 

 

Rp0,2(MPa) Rm(MPa) 

-50 °C -100 °C -196 °C -50 °C -100 °C -196 °C 

05Cr18Ni9 300 320 360 900 1100 1450 

02Cr18Ni10 200 205 230 820 1020 1300 

02Cr18Ni10N 400 500 720 525 620 1500 

03Cr18Mn8Ni6N 550 670 800 950 1100 1450 
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Tabulka 9 zobrazuje tažnost a vrubovou houževnatost čtyř ocelí totožných jako v tabulce č. 8. 

Oproti mezi kluzu a mezi pevnosti v tahu však tažnost a vrubová houževnatost s klesající 

teplotou klesá.  

 

Tabulka 9. Mechanické vlastnosti vybraných austenitických ocelí za nízkých teplot II [4] 

 

A(%) KC [J/m
2
] 

-50 °C -100 °C -196 °C -50 °C -100 °C -196 °C 

05Cr18Ni9 47 45 35 240 230 225 

02Cr18Ni10 55 50 45 250 240 230 

02Cr18Ni10N 60 55 50 320 300 240 

03Cr18Mn8Ni6N 75 60 55 350 330 240 

 

Na obrázku č. 11 je zobrazena struktura korozivzdorné austenitické oceli legované 18 % 

chromu a 10 % niklu. Tato struktura zajišťuje oceli dobrou houževnatost i za nízkých teplot. 

Během tuhnutí nedochází u austenitických ocelí k fázovým přeměnám, z tohoto důvodu jsou 

náchylné k růstu zrna za vysokých teplot. U austenitických ocelí ovšem nevede zhrubnutí zrna 

ke zkřehnutí oceli.  

 

 
Obr. 11. Mikrostruktura austenitické oceli [18] 
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5 PRAKTICKÉ VYUŽITÍ AUSTENITICKÝCH OCELÍ [19], [21], [22], [23], 

[24] 

Austenitické oceli mají velké využití v mnoha odvětvích průmyslu. Jsou velice vhodné 

například v prostředích s požadavky chemické a strukturní stálosti. Disponují dlouhou 

životností a bezpečností při provozování. V energetickém průmyslu se hojně využívají jako 

lopatky turbín, parní kotle nebo například jako součásti průmyslových pecí. V potravinářském 

průmyslu se využívají pro výrobu pivních sudů, hrnců a jiných nádob všech rozměrů pro 

skladování, či dopravu surovin. V petrochemickém průmyslu se austenitické oceli využívají 

především pro ropovody. Ve strojírenském průmyslu se tyto druhy ocelí využívají při výrobě 

letadel, jako součásti výrobních strojů apod. Ve stavebním průmyslu nacházejí ve velkém 

množství konstrukcí všech velikostí. Hojně se také využívají v lékařské technice například ve 

formě různých držáků a nářadí. Mají za sebou složitý vývojový proces a v závislosti na 

použití se může množství legujících prvků různě lišit.  

 

  Ocel 17 246 

Tato ocel je vhodná na hutní polotovary díky své žáruvzdornosti pro použití do teploty 850 °C 

a korozivzdornosti do 400 °C. Její tepelné zpracování spočívá v austenitizačním žíhání 

s teplotami okolo 1050 °C a následným ochlazením ve vodě.  

 

 Ocel 17 341 

Tento druh oceli se využívá na trubky přehříváků parních kotlů a jako potrubí pro pracovní 

teploty do 650 °C. Tato austenitická ocel se tepelně zpracovává žíháním při teplotě 

1050 až 1100 °C po dobu 30 minut s následným ochlazením na vzduchu.  

 

 Ocel 17 482 

Ocel se používá pro trubky přehříváků kotlů, jako potrubí a výkovky armatur pro pracovní 

teploty do 650 °C. U této oceli se tepelné zpracování provádí žíháním při teplotě 

1000 až 1050 °C po dobu 30 až 120 minut, ochlazení probíhá na vzduchu.  

 

 Ocel 17 483 

Ocel určená pro trubky přehříváků kotlů, potrubí a výkovky armatur pro pracovní teploty do 

620 °C. Způsob tepelného svařování je stejný jak u oceli 17 482 a vlastnosti jsou také velmi 

podobné, ovšem oproti oceli 17 482 má tato ocel nižší tažnost. 

 

 Ocel 17 331  

Tato ocel se využívá především na lopatky parních a plynových turbín, přehřívákové trubky 

a jako výkovky armatur pro pracovní teploty do 680 °C. Tepelné zpracování spočívá 

v austenitizačním žíhání při teplotách 1000 až 1050 °C.  

 

 Ocel 17 332 

Ocel bývá využívána při výrobě přehřívákových parovodních trubek a plechů pro pracovní 

teploty do 700 °C. Provádí se žíhání při teplotě přibližně 1130 °C s následným ochlazením ve 

vodě.  

 

 Ocel 17 255  

Chromniklová austenitická žáruvzdorná ocel vhodná pro použití na vysoce tepelně 

i mechanicky namáhané součásti průmyslových pecí, jako například komory, rošty a poklopy. 

Dále je přijatelná pro parní kotle, pouzdra termočlánků a sklářské formy. Provádí se žíhání při 

teplotě kolem 1100 °C a následné ochlazení ve vodě.  
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 Ocel 17 253 

Jedná se o chromniklovou austenitickou žáruvzdornou ocel vhodnou pro výrobu 

žáruvzdorných součástí průmyslových zařízení například pro kalírny a žíhárny. Tepelné 

zpracování spočívá v žíhání při teplotě 1070 až 1120 °C s následným ochlazením ve vodě.  

 

Z austenitických ocelí se vyrábí odlitky, které jsou běžné v každodenním životě, jako jsou 

příbory, různé nádoby, láhve, nábytek, dřezy, vodovodní baterie a mnoho dalších komponent 

do domácnosti. Dále jsou nenahraditelné jako součásti praček, plynových sporáků, dárkových 

a dekorativních předmětů. Tyto oceli lze využít jak v interiéru, tak v exteriéru. Různé využití 

produktů z austenitických ocelí je na obrázku 12.  

 

 
Obr. 12. Příklady využití austenitických ocelí [21], [22], [23] 
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6 ZÁVĚR 

V bakalářské práci byla vypracována rešerše, která pojednává o vlastnostech a výrobě 

austenitických ocelí. Specifikace jejich složení a rozdělení je velmi důležitá, proto se nachází 

v první části práce. Bez legujících prvků by nebylo možné dosáhnout vlastností, které byly 

v práci rozebrány a popsány. Legující prvky jsou do těchto ocelí přidány tak, aby zajišťovaly 

austenitickou strukturu za různých teplot, a jejich množství se mění v závislosti 

na požadovaných vlastnostech. Významnou kapitolu předložené bakalářské práce představuje 

výroba austenitických ocelí. Výroba austenitických ocelí probíhá v elektrických indukčních 

nebo obloukových pecí. Slévárny mohou využívat oba druhy pecí, protože každá z nich má 

své výhody. Následné využití prvků sekundární nebo vakuové metalurgie způsobuje 

zkvalitnění ocelí a zefektivnění celého procesu výroby.  

 

V poslední části práce jsou zmíněny možnosti praktického využití, které jsou velmi 

rozmanité. Austenitické oceli mají důležitou pozici v oblasti vysokolegovaných ocelí. Vývoj, 

který u těchto ocelí probíhal, pokračuje i v současnosti a pravděpodobně bude následovat 

i v budoucnu. Je možné je využít tam, kde mnohé oceli použít nelze, nicméně je potřeba 

neustále rozšiřovat poznatky a zkoumání, protože jejich využití má svá úskalí.  
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