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International Stainless Steel Forum – ISSF – 

Mezinárodní fórum pro korozivzdorné oceli

Mezinárodní fórum pro korozivzdorné oceli (International Stainless Steel Forum, ISSF) bylo 

založeno v roce 1996 jako nezisková organizace, která slouží jako celosvětové fórum, kde se řeší různé 

aspekty mezinárodního odvětví výroby a zpracování korozivzdorných ocelí. ISSF má své vlastní 

představenstvo, svůj rozpočet a svého generálního tajemníka, avšak je součástí Mezinárodního 

ústavu pro železo a ocel (International Iron and Steel Institute, IISI). ISSF má v současnosti okolo 

67 členských fi rem a přidružených členů z 24 zemí. Na tyto členské organizace v součtu připadá 

kolem 85 procent celosvětové výroby korozivzdorných ocelí. Úplný seznam členů ISSF je uveden na 

webových stránkách organizace: www.worldstainless.org.2
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Shrnutí
“ŘEŠENÍ JE FERITICKÉ”

NAPSAL JEAN-YVES GILET, PŘEDSEDA VÝBORU ISSF PRO ROZVOJ TRHU

Plán propagace feritických ocelí se v ISSF poprvé projednával v únoru 

2004, a sice v návaznosti na vyjádření mnoha členů, že odvětví jako celek 

dosud na podporu těchto materiálů neuskutečnilo žádnou společnou 

akci.

Podle pokynů Výboru pro rozvoj trhu se dala do práce mezinárodní 

skupina expertů vedená Philippem Richardem, která začala soustřeďovat 

tržní statistiky o feritických značkách a jejich použití. Této skupině 

docházely příspěvky z celého světa – zejména z Japonska, kde je trh 

feritických ocelí nejrozvinutější.

K této iniciativě se brzy připojila ICDA*), která též vyjádřila ochotu 

tento projekt spolufi nancovat. Nabídka byla vřele přijata jako konkrétní 

příklad spolupráce mezinárodních organizací pro podporu obchodu 

a podnikání.

Právě v době, kdy se projekt rozbíhal, dostoupily ceny niklu 

k maximu a zájem o cenově stabilnější značky oceli neobyčejně vzrostl. 

ISSF pak projektu dala tu nejvyšší prioritu! A nyní si dovoluji s hrdostí 

předložit výsledky této práce, které na trh “dorazí” právě v tu správnou 

dobu.

Jsem pevně přesvědčen, že feritické korozivzdorné oceli mohou 

a také by měly mít mnohem širší využití. Cílem této publikace je 

dosáhnout širšího využívání těchto značek.

Korozivzdorné oceli jsou “korozivzdorné” díky tomu, že jim 

pozoruhodnou korozní odolnost dodává jejich obsah chromu. Výjimkou 

nejsou ani korozivzdorné oceli feritických značek, které obsahují 

pouze chrom a případně jiné prvky (Mo, Ti, Nb atd.). Známé běžné 

feritické značky AISI 409, 410 a 430 jsou snadno k dostání všude na 

světě. S úspěchem se jich používá na řadu významných výrobků, např. 

na bubny praček a na výfukové soustavy, avšak ve skutečnosti jsou 

v mnohem širším měřítku použitelné v četných odvětvích.

Později vyvinuté, tj. novější feritické značky jako AISI 439 a 441 

splňují dokonce ještě širší škálu požadavků. Dají se tvářet a tvarovat 

na složitější tvary a spojovat za použití většiny konvenčních postupů 

včetně svařování. Díky přísadě molybdenu se feritická ocel AISI 444 

svojí odolností vůči místní korozi přinejmenším vyrovná austenitické 

oceli AISI 316.

Jelikož feritické korozivzdorné oceli neobsahují nikl, jsou levnější než 

austenitické a jejich ceny jsou stabilnější. Mohou proto:

  v rámci kompletní řady korozivzdorných ocelí doplňovat a nahrazovat 

oceli řady 304 (i když AISI 304 zůstává i nadále všestranně použitelnou 

a běžně používanou značkou);

  být nasazovány jako alternativa ocelí řady 200 (a poskytovat obecně 

lepší užitné vlastnosti);

  v mnoha oblastech nahrazovat jiné materiály (např. uhlíkové oceli, 

Cu, Zn, Al, plasty aj.) díky svým speciálním technickým vlastnostem 

– přičemž jejich nasazení bývá obvykle motivováno technickými 

výhodami a snížením nákladů na výrobky za celou dobu jejich 

životnosti.

Skutečnost, že feritické korozivzdorné oceli jsou magnetické, je nikterak 

“negativně” nepřibližuje uhlíkovým ocelím. Právě naopak – magnetizmus 

je pro tyto vynikající korozivzdorné oceli zvláštní výhodou, která je od 

jiných značek korozivzdorných ocelí odlišuje.

Pro dosažení těch nejlepších výsledků s feritickými ocelemi je 

zejména třeba:

  vyškolit nové uživatele ve zvládání vhodných tvářecích a spojovacích 

metod;

  zajistit, aby se uživatelé o správné volbě značky radili s výrobci, od 

kterých korozivzdorné oceli odebírají;

  zajistit, aby uživatelé odebírali materiál od spolehlivých dodavatelů 

schopných nabídnout průkazné záruky dodržení značky, jakosti 

a původu dodávek.

Díky velmi kvalitní práci skupiny expertů a díky významné podpoře 

ICDA dnes můžeme čtenářům předložit příručku, která jim pomůže 

v podnikání na úseku korozivzdorných ocelí. Přínosem této práce byly 

neobyčejně zajímavé příspěvky uživatelů, kteří o tyto nové směry vývoje 

projevovali živý zájem. ISSF jim za všechny tyto příspěvky děkuje.

 Jean-Yves Gilet

 Předseda

 Výbor pro rozvoj trhu

 ISSF

•

•

•

•

•

•

*)  Pozn. překl.: ICDA = International Chromium Development Association, Mezinárodní sdružení 

pro rozvoj odvětví výroby a použití chromu
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Předmluva
“OCEL, JEJÍŽ ČAS PRÁVĚ NADEŠEL”

NAPSAL FRIEDRICH TEROERDE, INTERNATIONAL CHROMIUM DEVELOPMENT ASSOCIATION 

(MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ODVĚTVÍ VÝROBY A POUŽITÍ CHROMU)

Především musím poděkovat ISSF za nabídku, aby zástupce ICDA napsal 

předmluvu k publikaci “Řešení je feritické”. Jak ani nemůže být jinak, 

tato publikace se výmluvně vyjadřuje k otázkám chromu.

Sdružení ICDA bylo založeno v Paříži v roce 1990 a dnes se může 

pochlubit svými cca 96 členy z 26 zemí všech pěti světadílů. Jeho 

posláním je sdělovat světu informace o přínosech, které přináší chrom.

Chromu se používá v ocelářství při výrobě korozivzdorných 

ocelí a dalších ocelí a slitin. Pro korozivzdorné oceli je chrom velmi 

zvláštní přísadou. Je to právě tato legura, díky níž jsou korozivzdorné 

oceli “korozivzdorné”, neboť jim dodává pozoruhodnou odolnost vůči 

korozi a oxidaci. Chrom je jednak snadno k dosažení a též je ve formě 

korozivzdorných ocelí snadno recyklovatelný, takže nikterak neohrožuje 

životní prostředí.

Jako organizace zastupující výrobce chromu se fi nančně podílíme 

na vydání této příručky, neboť věříme, že napomůže dalšímu rozvoji 

odvětví výroby a zpracování chromu. Chrom se nikdy nepoužívá 

samostatně. Výbor ICDA pro rozvoj trhu proto již několik let realizuje 

projekty společného zájmu se sesterskými organizacemi jako ISSF. 

Chrom je základním přísadovým prvkem všech typů korozivzdorných 

ocelí – v průměru se ho přisazuje 18 procent. Spotřeba korozivzdorných 

ocelí v souhrnu narůstá každoročně o 5 procent. Používá se jich na 

stále rostoucí počty aplikací v potravinářském a nápojářském průmyslu, 

v těžebním a automobilovém průmyslu a v architektuře.

Jak asi víte, ceny niklu, který je součástí “austenitických” 

korozivzdorných ocelí, vlivem pohybů na burzách dosti silně kolísají. 

Právě v posledních několika letech se cena niklu vyšplhala do nevídaných 

výšin, což ceny austenitických ocelí velmi nepříznivě ovlivňuje.

Feritické oceli, představující druhou významnou skupinu 

korozivzdorných ocelí, žádný nikl neobsahují. Obsahují však chrom. 

S ohledem na náš vlastní rozvoj zastáváme názor, že v situaci, kdy se 

trh korozivzdorných ocelí rozvíjí mimořádně úspěšně, bychom měli 

intenzivně podporovat širší využívání feritických ocelí.

Proto jsme s opravdovým potěšením přijali výzvu k podpoře 

projektu ISSF zaměřeného na vyhledávání a rozvíjení nových aplikací 

na trhu feritických ocelí. Tento projekt si stanovil obdivuhodný cíl: 

zajišťovat udržitelný rozvoj trhu korozivzdorných ocelí a přispívat ke 

skvělé budoucnosti těchto výtečných druhů ocelí.

Posouzení rozsahu dostupných informací o ocelích feritických 

značek ukazuje, že i když existuje množství materiálů věnovaných 

korozivzdorným ocelím obecně, je jich konkrétně o feritických ocelích 

jen málo – i když tyto značky již existují téměř 100 let! Tento nedostatek 

podnítil ISSF k sepsání této příručky, která předkládá základní informace 

o technických vlastnostech, výhodách a možných použitích feritických 

ocelí spolu s doporučeními pro jejich zpracování a pro výrobu zařízení 

z těchto ocelí. Jejím cílem je též poopravit některé vžité mylné představy 

o použití a charakteristikách feritických korozivzdorných ocelí.

Závěrem je třeba uvést, že ICDA dobře ví, že cenová nestabilita niklu 

je pro uživatele korozivzdorných ocelí závažným problémem. Jsme 

připraveni podpořit celé odvětví a jeho zákazníky tím, že se budeme 

se zaujetím podílet na hledání alternativních řešení. Je nám jasné, 

že feritické korozivzdorné oceli představují díky svým prokázaným 

technickým vlastnostem a cenovým výhodám materiály, pro které 

dozrál čas.

Na dalších stránkách této publikace naleznou stávající i budoucí 

uživatelé korozivzdorných ocelí vodítka, jak použití ocelí feritických 

značek rozšiřovat do nových, fascinujících aplikačních oblastí.

 Friedrich Teroerde

 Předseda

 Výbor pro rozvoj trhu

 ICDA
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FERITICKÉ KOROZIVZDORNÉ 

OCELI JSOU IDEÁLNÍ NA VNĚJŠÍ 

POVRCHY PROFESIONÁLNÍCH 

KUCHYŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ
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SE SVÝM LESKLÝM VZHLEDEM 

JSOU FERITICKÉ OCELI 

SYMBOLEM ČISTOTY A HYGIENY 

U VŠECH VÝROBKŮ, KTERÉ 

PŘICHÁZEJÍ DO STYKU 

S POTRAVINAMI.
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STEFAN RAAB

ŘEDITEL CELOPODNIKOVÉHO NÁKUPU A ZÁSOBOVÁNÍ FIRMY BSH 

BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH, MNICHOV, NĚMECKO

“Korozivzdorných ocelí využíváme zhruba u třetiny 

našich výrobků. Vedou nás k tomu zčásti funkční 

výhody, protože tyto materiály zajišťují korozní 

odolnost, ale též důvody estetické. Současný 

podíl korozivzdorných ocelí feritických značek 

je přibližně 50 procent. Hodláme tento podíl 

dále zvýšit, hlavně z toho důvodu, že feritické 

oceli zákazníkům u mnoha aplikací poskytují výhody korozivzdornosti 

jak s ohledem na funkční vlastnosti, tak i s ohledem na konstrukční 

a designérské řešení, aniž by příliš navyšovaly náklady. Feritických ocelí 

budeme používat všude tam, kde to jejich korozní odolnost a tvařitelnost 

dovolí.”

ROBERTA BERNASCONI

ŘEDITELKA FIRMY GLOBAL TECHNOLOGY – MATERIALS, 

SPOLEČNOST WHIRLPOOL, CASSINETTA DI BIANDRONNO, ITÁLIE

“Jako výrobci elektrospotřebičů pro domácnost 

využíváme feritických ocelí na ledničky a pračky; 

uvažujeme o přechodu na feritické oceli u vařičů, 

sporáků a myček nádobí. Tyto oceli jsou cenově 

natolik výhodné, že spolu s našimi zákazníky 

považujeme za rozumné využívat je v širším 

měřítku.

“Proto již konstrukce našich výrobků 

bere v úvahu výrobní požadavky kladené těmito značkami oceli, 

přičemž k zajištění dlouhodobé životnosti příležitostně využíváme 

i povlakovaných plechů a dokonce v případě potřeby i plechů opatřených 

povlaky, které poskytují ochranu před otisky prstů. Někdy používáme 

Jak hodnotí feritické oceli
Některé sektory trhu oceňují ekonomické výhody a technické klady feritických 

ocelí již řadu let. Dále uvedená svědectví z oblasti jak stávajících, tak i nově se 

rozvíjejících trhů ukazují, že povědomí o těchto výhodách se šíří i do dalších 

odvětví.

i feritických ocelí se zvýšenými obsahy legur. Důležité je, že nasazení 

feritických ocelí je výhodné z hlediska ekonomiky.

“Zjišťujeme, že feritické oceli se pro naše aplikace výtečně hodí. Při 

stávajících vysokých cenách niklu je naše budoucnost defi nitivně spjata 

s těmito vynikajícími značkami oceli.”

JEAN-LOUIS LALBA

ZÁSOBOVAČ FIREMNÍHO SDRUŽENÍ GROUPE SEB, (TEFAL, ROWENTA, 

KRUPS, MOULINEX, ARNO, ALL CLAD, PANEX ATD.), RUMILLY, FRANCIE

“Ročně spotřebujeme asi 15 000 tun koro-

zivzdorných ocelí, z toho přibližně 40 procent 

feritických. Naše firmy původně používaly 

feritických ocelí na poklice varného nádobí, pro 

které jsou tyto značky ideální, a též na lisovaná 

nebo na tvrdo pájená dna varného nádobí 

určeného pro indukční ohřev a na skříně pro 

pečicí trouby. Teď jsme jejich použití rozšířili na smažicí pánve tam, kde 

jejich nasazení konečné uživatele plně uspokojuje.

“Často se v těchto případech ukazuje, že díky své korozní odolnosti, 

hlubokotažnosti a leštitelnosti jsou feritické oceli pro nás i pro naše 

zákazníky velice uspokojivé. Jsou případy, kde velmi náročné výrobní 

nebo provozní požadavky možnosti feritických značek přesahují, tj. že 

chybí jedna nebo více požadovaných vlastností nebo že nemají snadnou 

zpracovatelnost. A v některých zemích dokonce přetrvávají iracionální 

předsudky proti feritickým ocelím! My však shledáváme, že tyto oceli 

jsou pro řadu oblastí použití perfektní. A to, že jsou magnetické, je zcela 

zásadní u korozivzdorného varného nádobí určeného pro indukční 

ohřev. A samozřejmě je možno se spolehnout, že ceny feritických oceli 

jsou stabilní.

“Na základě našich dosavadních dobrých zkušeností hodláme použití 

feritických ocelí rozšiřovat na další aplikace.”
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V CUKROVARNICKÉM 

PRŮMYSLU JSOU FERITICKÉ 

KOROZIVZDORNÉ OCELI 

NA VŠECH ÚROVNÍCH 

DEFINITIVNĚ LEPŠÍ NEŽ 

UHLÍKOVÉ OCELI.
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GAETANO RONCHI

HLAVNÍ MANAŽER ÚSEKU ZÁSOBOVÁNÍ KOVOVÝMI MATERIÁLY, IKEA

“U nás se korozivzdorných ocelí používá na hrnce 

a pánve, příbory – včetně nožů – a vybavení 

kuchyní a koupelen. Naše roční spotřeba je 

nyní 60 000 tun a každoročně stoupá přibližně 

o 15 procent. Značná část této spotřeby připadá 

na feritické oceli.

“V polovině roku 2003 se IKEA rozhodla využívat feritických značek 

jakožto svého základního druhu oceli pro všeobecné použití, díky především 

stabilní a předvídatelné ceně tohoto materiálu. Zkoušky ukázaly, že na 

výrobky se svarovými spoji je k zajištění optimální korozní odolnosti třeba 

nasadit značku s vyšším obsahem chromu než má standardní ocel typu 430 

a že svařované díly je třeba dále zpracovat. Nicméně toto naše rozhodnutí 

bylo pro náš vývoj výrobků z korozivzdorných ocelí průlomové. Kdybychom 

byli setrvali u austenitických ocelí, vážně by to ohrozilo růst našeho odbytu 

i míru využívání korozivzdorných ocelí v designu a konstrukci nových 

výrobků.

“Významný podíl korozivzdorných výrobků IKEA pochází od jistého 

asijského seskupení originálních výrobců (tzv. OEM), a za úspěch našeho 

přechodu na feritické oceli vděčíme tomu, že pracovníci nákupu tohoto 

seskupení i jeho originálních subdodavatelů prošli školením a dostalo 

se jim poučení o těchto materiálech. Naším cílem je austenitické oceli 

postupně úplně vyřadit a nahradit je inovovanými feritickými ocelemi. 

Momentálně tyto nové feritické značky procházejí zkouškami k ověření 

zlepšené hlubokotažnosti nebo korozní odolnosti.”

MICHAEL LEUNG

NÁMĚSTEK ŘEDITELE, 

YIU HENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, MACAO

“Naše pobočka Xinhui Rixing Stainless Steel 

Products se sídlem v provincii Guangdong 

(Kwantung, Kanton) v Číně vyrábí hlavně varné 

nádobí a kuchyňské potřeby. V době sepisování 

této brožury má tato firma měsíční spotřebu 

přibližně 800 tun korozivzdorných ocelí, z čehož 

66-70 procent jsou oceli feritické. Když jsme v roce 1999 rozbíhali výrobu, 

používali jsme pouze značek řady 400 na dna varného nádobí. Na tělesa 

varných nádob jsme je začali používat v roce 2002.

“Nízká cena není jediným důvodem, proč feritickým ocelím dáváme 

přednost. Feritické oceli jsou magnetické a mají dobrou tepelnou 

vodivost. Snadno se recyklují, což přispívá k úsporám celosvětových 

zdrojů. Přechod od značek řady 304 na feritické oceli znamená zvýšení 

konkurenceschopnosti výrobce a bezpečné, levnější výrobky pro 

spotřebitele. Je třeba se zbavit nepodloženého předsudku, jako by 

feritické oceli tím, že jsou magnetické, byly nekvalitní a málo odolné 

vůči korozi.

“V závodech, kde se používá převážně oceli AISI 304, vyžaduje 

přechod na feritické oceli úpravy výrobní technologie, forem a zápustek. 

To stojí peníze. Naše zkušenosti však svědčí o tom, že celkové výrobní 

náklady je možno nasazením feritických ocelí snížit.

“Celkově vzato jsme s feritickým oceli velice spokojeni. Byla vyvinuta 

dostatečně široká řada feritických značek, které splní nejrůznější 

požadavky. Doufáme, že v dodavatelských servisních střediscích bude 

k disposici široká škála značek feritických korozivzdorných ocelí, kterých 

pak bude možno v mnoha oblastech využívat v širším měřítku.”

ATUSHI OKAMOTO

ŘEDITEL VÝROBNÍ SEKCE Č. 1, ZÁVOD OSAKA, 

TAKARA STANDARD CORP., JAPONSKO

“Společnost Takara Standard je významným 

japonským výrobcem artiklů pro kuchyně 

a koupelny. Korozivzdorných ocelí používáme 

na dřezy a pracovní desky zabudovaných 

kuchyňských linek i na koupací vany a jejich 

příslušenství. Feritické oceli používáme již asi 

40 let, a to z jednoduchého důvodu – že totiž svými vlastnostmi pro tyto 

aplikace dostatečně vyhovují.

“S feritickými ocelemi máme úspěch, protože naše výrobky jsou 

již navrhovány a konstruovány s patřičným ohledem na specifické 

mechanické vlastnosti těchto značek oceli a máme k disposici 

odpovídající lisovací a zápustkové technologie. S žádnými velkými 

problémy jsme se u feritických ocelí nesetkali. Je-li zapotřebí vyrobit 

nějaký složitý tvar, provedeme potřebné zkoušky a nalezneme ty nejlepší 

parametry zpracování.

“Závěrem mohu uvést, že s feritickými korozivzdornými ocelemi jsme 

velmi spokojeni. Potěšilo by mne, kdyby došlo k vydání směrnic, které by 

fi rmám pomohly pro každou jejich aplikaci vybrat tu správnou značku 

feritické oceli.”

DALŠÍ SVĚDECTVÍ JSOU UVEDENA VŽDY 

NA STRÁNCE VLEVO PŘED ZAČÁTKEM NOVÉ KAPITOLY...
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CLOVIS TRAMONTINA
PREZIDENT, TRAMONTINA, SĂO PAULO, BRAZÍLIE.

“Jakožto velký brazilský výrobce zboží 

a nástrojů pro domácnost s velkým podílem 

exportu, společnost Tramontina momentálně 

zpracovává každý měsíc přibližně 850 tun 

korozivzdorných ocelí, z čehož téměř 30 

procent připadá na oceli feritické. K výrobkům, 

na které používáme hlavně feritické značky, patří levné misky, podnosy 

a tácky, příbory, kuchyňské dřezy a dna pánví.

“Feritické oceli používáme od roku 1974, kdy jsme v závodě Farroupilha 

zahájili výrobu pánví a servírovacích souprav. Feritické oceli jsme zavedli 

hlavně pro nižší cenu této suroviny a též s ohledem na jejich charakteristiky 

a vlastnosti, které pro tyto aplikace naprosto vyhovují.

“Pokud jde o výrobky vyžadující hlubokotažnost, jako kuchyňské dřezy 

pro montáž shora, nepracuje se s feritickými ocelemi tak snadno jako 

s austenitickými a je nutno využít mezioperačního válcování. Přesto však 

pořád ještě považuji feritické korozivzdorné oceli za správnou volbu 

s ohledem na jejich výhodný poměr nákladů a přínosů. Jedná se o materiál, 

který se snadno čistí a udržuje a je tudíž hygienický. Též poskytuje všechny 

estetické výhody korozivzdorné oceli a je dostupný s různými povrchovými 

úpravami.

“Celkově vzato jsme s feritickými ocelemi spokojeni a také je již 

používáme dlouhou dobu. Po pravdě řečeno neustále pro ně hledáme nové 

aplikace, abychom mohli těžit z cenových výhod, které nabízejí.”

SVAŘOVANÉ TRUBKY Z FERITICKÉ 

KOROZIVZDORNÉ OCELI ČEKÁ 

V BUDOUCNU DALŠÍ ROZMACH 

UPLATNĚNÍ NA TRHU. JE TO DÍKY 

JEJICH TECHNICKÉ A CENOVÉ 

VÝHODNOSTI.
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“Báječné feritické oceli”
Musíme se vypořádávat s prudkými nárůsty cen surovin, a zde se feritické 

korozivzdorné oceli začínají jevit jako užitečné řešení pro mnohé aplikace, kde je 

naprosto nezbytné nahradit původně používaný materiál levnějším.

Ceny surovin jako je hliník, měď, zinek a nikl v posledních letech prudce 

rostou. A právě výrobci a uživatelé korozivzdorných ocelí jsou silně 

postiženi vysokými a nestabilními cenami niklu – které každodenně 

kolísají. Nikl je přísadovým prvkem široce používaných “austenitických” 

korozivzdorných ocelí (značek řady 300).

Výrobci korozivzdorných ocelí nemají nad těmito jevy žádnou kontrolu. 

Jejich neodvratným důsledkem je jednak narůstání a jednak destabilizace 

nákladů na výrobu těch značek oceli, které nikl obsahují. Tato situace 

nutí některé stávající výrobce těchto značek k hledání materiálů 

levnějších než jsou austenitické oceli, ovšem při zachování takových 

zpracovatelských a provozních vlastností, které jsou pro dané výrobky 

nebo aplikace pořád ještě dostačující.

Tato situace též může odstrašovat potenciální uživatele koro-

zivzdorných ocelí, kteří uvěřili, že použití těchto ocelí s vlastnostmi, které 

potřebují, je pro ně již fi nančně mimo dosah.

NIŽŠÍ NÁKLADY, STABILNÍ CENY
Dobrou zprávou je, že feritické korozivzdorné oceli (značek řady 400) 

– které se i při nízkých a stabilních cenách mohou pyšnit impozantními 

technickými vlastnostmi – již čekají za kulisami, aby na jeviště vstoupily 

jako materiály schopné zajistit vynikající alternativu pro mnohé aplikace 

dosud považované za “výhradní doménu” ocelí austenitických.

Feritické oceli neobsahují nikl a v zásadě obsahují jen železo a chrom 

(min. 10,5%). Cena chromu – přísady, která těmto “nerezavějícím” ocelím 

dodává jejich zvláštní korozní odolnost – zůstává v průběhu času 

relativně stabilní. Některé značky feritických ocelí obsahují pro posílení 

určitých vlastností další přísadové prvky jako např. molybden.

Feritické korozivzdorné oceli mají většinu vlastností jim příbuzných 

dražších ocelí austenitických, ať jde o vlastnosti mechanické nebo 

korozní, a některými svými charakteristika mi dokonce austenitické oceli 

předčí. Proč tedy platit za nikl, když nemusíte?

To je povzbuzující zpráva pro uživatele 

mědi, hliníku nebo austenitických koro-

zivzdorných ocelí, kteří hledají alternativní 

materiál. Feritické oceli jsou často cenově 

přijatelným a technicky ideálním řešením, 

jak z jedinečných vlastností korozivzdorné 

oceli co nejvíce vytěžit.

“Proč platit za nikl, 

když nemusíte?“

* London Metal Exchange (Londýnská burza kovů)
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PĚT SKUPIN FERITICKÝCH ZNAČEK
Feritické oceli vytvářejí pět skupin – z nichž tři jsou skupiny standardních 

značek a dvě jsou skupiny značek “speciálních”. V současné době připadá 

zdaleka největší podíl feritických ocelí – jak co do objemu, tak i co do 

počtu různých aplikací – na tzv. standardní značky. Je tedy zřejmé, že 

standardní feritické korozivzdorné oceli jsou naprosto vyhovující a plně 

přiměřené nasazení v mnoha požadovaných aplikacích.

 Oceli skupiny 1 (typu 409/410L) mají ze všech korozivzdorných ocelí 

nejnižší obsah chromu a jsou též nejlevnější. Tato skupina může být 

ideální pro nekorozní nebo mírně korozní prostředí či aplikace tam, kde 

je přípustný místní výskyt slabého rezavění. Původní určení oceli typu 

409 bylo na tlumiče automobilových výfuků (na jejich vnější součásti 

vystavené různým prostředím s mírnými korozními účinky). Oceli AISI 

410L se často používá na kontejnery, autobusy a autokary a v posledních 

letech též na rámy obrazovek LCD.

 Skupina 2 (oceli řady 430) je tou nejrozšířenější skupinou feritických 

ocelí. Oceli skupiny 2 mají vyšší obsah chromu, jsou odolnější a chovají 

se většinou stejně jako austenitická ocel AISI 304. V některých aplikacích 

jsou tyto značky vhodné jako náhrada oceli 304 a obvykle postačují pro 

použití uvnitř budov. K typickým výrobkům z těchto ocelí patří bubny 

praček, vnitřní panely apod. Oceli AISI 430 se často používá místo oceli 

AISI 304 na kuchyňské potřeby, myčky nádobí, hrnce a pánve. Informace 

o chování této oceli při svařování začínají od str. 37.

 K ocelím skupiny 3 patří značky AISI 430Ti, 439, 441 aj. Oproti 

ocelím skupiny 2 vykazují tyto značky lepší svařitelnost a tvařitelnost. 

Ve většině případů těmito svými vlastnostmi dokonce předčí ocel AISI 

304. Mezi typická použití náleží kuchyňské výlevky, výměníkové trubky 

(v cukrovarech, v energetice apod.), výfukové systémy (s delší životností 

než z oceli AISI 409) a svařované díly domácích praček. Oceli skupiny 

3 mohou dokonce nahradit ocel AISI 304 v takových aplikacích, kde je 

předepisování oceli AISI 304 nadhodnocené.

Typy AISI 409, 410, 420

Obsah Cr: 10%-14%

Typ AISI 430

Obsah Cr: 14%-18%

Typy AISI 430Ti, 439, 441 

a další

Obsah Cr: 14%-18%.

Obsahují stabilizační prvky 

jako Ti, Nb apod.

10%-14% 14%-18%
14%-18%

stabilizované

30% 48% 13%

STANDARDNÍ  FERITICKÉ ZNAČKY

~ 91% celkového objemu v roce 2006

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3

“Standardní feritické korozivzdorné 

oceli jsou naprosto vyhovující 

a zcela přiměřené pro řadu 

náročných aplikací.”
Typy AISI 434, 436, 444 a další

Obsahy Mo nad 0,5%

Obsah Cr: 18%-30%

nebo oceli nezapadající do 

žádné z předchozích skupin

S přísadou 

Mo Jiné

7% 2%

 SPECIÁLNÍ  FERITICKÉ OCELI

~ 9% celkového objemu v roce 2006

Skupina 4 Skupina 5
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 K ocelím skupiny 4 náleží značky AISI 434, 436, 444 a další. Tyto 

značky obsahují přísadu molybdenu pro zvýšení korozní odolnosti. 

K typickým výrobkům z nich patří nádrže na horkou vodu, solární 

ohřívače vody, viditelné díly výfukových soustav, díly elektrických konvic 

na vaření vody a mikrovlnných trub, ozdobné prvky na automobilech, 

venkovní panely apod. Korozní odolnost oceli AISI 444 bývá podobná 

jako u oceli AISI 316.

 Skupina 5 (značky AISI 446, 445/447 a další). Mají vyšší obsahy 

chromu a obsahují molybden pro další zvýšení odolnosti vůči korozi 

a okujení (oxidaci). Tyto vlastnosti mají oceli této skupiny lepší než ocel 

AISI 316. Typicky se používají např. na konstrukce vystavené působení 

přímořské atmosféry nebo jiných silně korozních prostředí. Ocel JIS 447 

má stejnou korozní odolnost jako kovový titan.

IMPOZANTNÍ REFERENCE
Mezi případy úspěšného nasazení feritických korozivzdorných ocelí 

vystupují do popředí dvě typické a přitom mimořádně náročné aplikace. 

Již po léta se feritických ocelí velmi široce používá na dva typy mimořádně 

náročných výrobků, a sice na výfukové soustavy automobilů a na bubny 

domácích praček.

Výfukové soustavy jsou vystaveny vysokým teplotám a prostředím 

působícím velice korozivně. Použití (feritických) korozivzdorných ocelí 

zde umožňuje prodloužit na tyto díly záruční dobu.

Bubny domácích praček musí zase vydržet působení detergentů 

a téměř neustálou přítomnost vlhkosti. Je samozřejmě zcela nepřípustné, 

aby u nich za těchto podmínek docházelo k místní korozi.

Majitelé automobilů ochotně potvrdí, že s dlouhou životností 

výfuků jsou spokojeni, a spokojeny jsou i hospodyně se životností bubnů 

praček. Pro výrobce těchto výrobků představuje snadná zpracovatelnost 

feritických ocelí vedle jejich významných ekonomických výhod ještě 

další důvod, proč jim dát přednost.

K dalším dnešním aplikacím feritických ocelí patří nejrůznější výrobky 

od kuchyňského nádobí a výbavy vyvařoven až po součásti nábytku 

a dekorační prvky, ozdobné 

prvky automobilů, trubky 

přehřívačů a mezipřehřívačů, 

hořáky, klimatizační rozvody, 

grily na opékání masa aj. 

Mnoho dalších aplikací se 

rozbíhá.

DNEŠNÍ VYNIKAJÍCÍ FERITICKÉ MATERIÁLY
Feritické korozivzdorné oceli nejvyšší jakosti už jsou na světě řadu let 

a jejich intenzivní výzkum a vývoj vyústil ve formulaci pozoruhodných 

značek, které jsou dnes k disposici.

Nejsou to oceli nové ani pro trh ani pro jejich velmi zkušené výrobce. 

Je však s podivem, že postoje vůči těmto ocelím jsou snad ještě i dnes 

podbarveny nepochopením a neznalostí. Má to své hlavně historické 

důvody. Kdysi byla jedinou ocelí tohoto typu značka 430 a zdá se, že její 

první tehdejší průkopničtí uživatelé neměli pro její použití dostatečnou 

technickou podporu. Platilo to zřejmě obzvláště pro případy svařovaných 

konstrukcí nebo pro náročnější korozní podmínky. Každopádně se 

v některých kruzích ujal falešný názor, že feritické oceli jsou “horší” a že 

vyhovující jsou jen oceli austenitické.

Ale feritické oceli jsou 

již dávno mnohem dál! 

Dnes je pro ně k disposici 

kompletní technická pod-

pora a škála vyráběných 

značek se nesmírně rozšířila, 

takže pokrývá požadavky 

uživatelů na různé vlastnosti. 

Jelikož jsou tyto vlastnosti 

obecně vzato srovnatelné 

s vlastnostmi ocelí austenitických, bylo by chybou považovat feritické 

oceli za horší nebo lepší. Jsou jen jiné – a to je pro nás užitečné.

“…Mnohdy se ukazuje, 

že feritické oceli jsou lepší než jiné, 

dražší materiály.”
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Skutečně se ukazuje, že mnohdy je lépe zvolit feritické oceli než jiné, 

dražší materiály. Přesněji totiž splní konkrétní požadavky kladené na 

danou aplikaci a zajistí potřebné vlastnosti právě v té míře, v jaké je jich 

zapotřebí; o nic méně a také – což je stejně důležité – o nic více.

BEZVADNÉ PRO TVÁŘENÍ A TVAROVÁNÍ
Feritické oceli jsou stejně tvárné jako uhlíková ocel a proto vyhoví 

pro většinu tvářecích operací. Jsou méně poddajné než austenitické 

korozivzdorné oceli; ty mají vynikající vlastnosti, ale mnohdy je 

předepisování austenitických ocelí zbytečně “nadhodnocené”.

Uhlíkové oceli a feritické korozivzdorné oceli jsou svým chováním při 

tváření rovnocenné. Stačí proto jen pomyslit na všechny ty složité tvary, 

na které se dnes uhlíkové oceli formují (např. karoserie automobilů), 

máme-li správně ocenit, jak široké možnosti zde feritické korozivzdorné 

oceli nabízejí. Se správně upravenými nástroji se feritická ocel správně 

zvolené značky dá tvářet na bezpočet tvarů.

JSOU VÝHODNÉ, PROTOŽE JSOU MAGNETICKÉ
Podle rozšířené mylné představy nejsou feritické oceli “opravdové” 

korozivzdorné oceli a údajně zrezaví jako ocel uhlíková. To je nesmysl. 

Čistě díky prostorovému uspořádání atomů jsou některé korozivzdorné 

oceli magnetické, kdežto jiné nejsou. Korozní odolnost není dána typem 

atomové mřížky, nýbrž chemickým složením – a zejména obsahem 

chromu. Magnetizmus s tím nemá co dělat.

Ve skutečnosti je magnetická povaha feritických ocelí jednou 

z významných výhod těchto materiálů, neboť dovoluje jejich použití 

na řadu stávajících a potenciálních aplikací od možnosti magnetem 

přichycovat na ledničku lístky s poznámkami, které chceme mít na 

očích, až po ukládání nožů a jiných kovových nástrojů. A třeba u pánví 

používaných na vaření “indukčním ohřevem” je zcela nezbytné, aby 

byly magnetické, jelikož teplo se zde vyvíjí přímo ve varném nádobí 

přenosem magnetické energie.

SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ VÝHODY
Korozivzdorné oceli jsou obzvláště trvanlivé materiály, které vyžadují 

jen minimální údržbu a oproti uhlíkové oceli dávají za celou dobu své 

životnosti cenové výhody. Také jsou stoprocentně recyklovatelné: přes 

60% nových korozivzdorných ocelí se vyrábí z přetaveného šrotu.

Shrňme si hlavní vlastnosti korozivzdorných ocelí:

odolávají korozi

jsou esteticky přitažlivé

jsou odolné vůči vysokým teplotám

počítáno na celou dobu životnosti jsou levné

jsou plně recyklovatelné

jsou biologicky neutrální (splňují požadavky EU, které omezují použití 

nebezpečných látek)

jsou dobře zpracovatelné.

Feritické korozivzdorné oceli se mohou pochlubit všemi výhodami, jaké 

korozivzdorné oceli obecně mají oproti ocelím uhlíkovým, ať se jedná 

o korozní odolnost, o cenu za celý cyklus životnosti nebo o trvanlivost. 

Kromě toho jejich výhodnost oproti jim blízce příbuzným ocelím 

austenitickým nekončí jen tím, že jsou levnější. Ve skutečnosti feritické 

oceli některými svými charakteristikami austenitické oceli zastiňují.

•

•

•

•

•

•

•

“Podle rozšířené mylné představy 

nejsou feritické oceli “opravdové” 

korozivzdorné oceli a údajně 

zrezaví jako ocel uhlíková. 

To je nesmysl.”
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ČÍM VŠÍM FERITICKÉ OCELI PŘEDČÍ JINÉ

  Feritické oceli jsou magnetické.

  Feritické oceli mají nízkou tepelnou roztažnost 

(při ohřevu se rozpínají méně než austenitické).

  Feritické oceli mají vynikající odolnost vůči oxidaci za vysokých 

teplot (jsou méně náchylné k okujení než austenitické).

  Feritické oceli mají vysokou tepelnou vodivost 

(rozvádějí teplo rovnoměrněji než austenitické).

 Feritické oceli stabilizované niobem mají 

vynikající odolnost proti tečení vlákna – 

jsou-li vystaveny dlouhodobému mechanickému 

zatěžování, méně se deformují než austenitické oceli.

  Feritické oceli se snadněji řezají a snadněji se s nimi pracuje 

než s ocelemi austenitickými (které vyžadují speciální nářadí 

a silnější stroje a též nářadí silněji opotřebovávají).

 Feritické oceli výrazně méně pruží při tvarování za studena 

(mají menší tendenci vracet se po přetváření do nového 

tvaru zpět do původní polohy) než austenitické oceli.

  Feritické oceli mají vyšší mez kluzu než austenitické oceli 

řady 304 (v tom se podobají běžným uhlíkovým ocelím).

  Feritické oceli na rozdíl od austenitických 

nejsou náchylné ke koroznímu praskání 

pod napětím.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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PŘESNĚ SPLŇUJÍ STANOVENÉ POŽADAVKY
Za podmínek, které dnes panují na trhu, musí stávající i budoucí uživatelé 

ocelí především dbát na to, aby při výběru oceli nestanovili požadavky 

zbytečně vysoké pro danou aplikaci (tj. aby specifi kace oceli nebyla 

“zbytečně nadhodnocená”).

Historicky platí, že austenitická ocel AISI 304 je nejpropracovanější 

a nejsnadněji dostupnou korozivzdornou ocelí, díky široké škále aplikací, 

pro které je vhodná. Při správném výběru mohou dnešní feritické oceli 

často oceli řady 304 nahradit, a to s vynikajícími výsledky.

Když se podrobně a realisticky prošetří, jakých zpracovatelských 

a provozních vlastností je vlastně zapotřebí, často se ukáže, že 

ekonomicky výhodná feritická ocel dokáže takto předepsané vlastnosti 

zcela odpovídajícím způsobem zajistit, a to jak u zpracovatele, tak 

i u konečného uživatele.

Někdy pro provoz výrobku postačí rozumný kompromis (např. že se 

uživatelům poradí, že povrch výrobku mají pravidelně čistit), aby feritická 

ocel obzvláště levné značky zůstala beze rzi a bez poskvrnky po celou 

dobu životnosti výrobku.

“OCELI, JEJICHŽ ČAS PRÁVĚ NADEŠEL”
Když uvážíme, jak kvalitní jsou dnešní feritické oceli, je zřejmé, že díky 

cenovým výhodám i díky výjimečným vlastnostem dosažitelným dalšími 

přísadami se jim nabízejí téměř neomezené možnosti.

Tato brožura má posloužit k lepšímu porozumění vlastnostem 

feritických ocelí tím, že podává jejich co nejjednodušší popis. Jejím 

cílem je podnítit obecně širší využívání korozivzdorných ocelí zlepšením 

povědomí o výhodnosti těchto levnějších značek. Je to součást iniciativy 

oboru výroby korozivzdorných ocelí zaměřené na pomoc uživatelům 

v jejich snahách o co nejsprávnější specifikaci značek vhodných pro 

zamýšlené aplikace.

Na následujících stránkách probíráme vlastnosti dnešních feritických 

ocelí a úlohy, které v nich plní jejich jednotlivé legující prvky, jakož 

i množství stávajících a potenciálních oborů použití těchto ocelí.

“Při správném výběru 

mohou dnešní feritické oceli 

často nahradit ocel 304, 

a to s vynikajícími výsledky.”
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V JISTÝCH PROSTŘEDÍCH 

VYTVÁŘEJÍ FERITICKÉ OCELI 

ESTETICKÉ, TRVANLIVÉ 

A HOSPODÁRNÉ ŘEŠENÍ 

ULIČNÍHO PARTERU MĚST.
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DOMINIQUE MARET
ŘEDITEL MARKETINGU, FAURECIA EXHAUST SYSTEMS, FRANCIE

“Faurecia dodává automobilové součásti do 

celého světa a korozivzdorné oceli používá 

hlavně na výfukové systémy. Z těch 

zhruba 200 000 tun korozivzdorných ocelí, 

které pro tento účel ročně spotřebujeme, 

připadá přibližně 90 procent na oceli 

feritické. Ve skutečnosti feritických 

ocelí využíváme od poloviny sedmdesátých let, kdy jsme zahájili výrobu 

katalytických konvertorů podle emisních norem USA. Feritické oceli mají 

mnohem nižší tepelnou roztažnost než oceli austenitické a to pro nás bylo pro 

zajištění trvanlivosti těchto katalyzátorových jednotek klíčové. 

“Pro nás bylo nasazení feritických ocelí velice úspěšnou záležitostí. Velmi 

dobře totiž rozumíme tomu, jak se konkrétní značky chovají v různých 

prostředích, která se ve výfukových soustavách vyskytují, a díky tomu 

dokážeme pro každou aplikaci zvolit tu správnou značku. Je samozřejmě 

třeba vzít přitom jak ve stadiu konstrukce, tak i při vlastní výrobě v úvahu 

omezenou tvařitelnost a nutnost zajistit odolnost vůči mezikrystalové korozi. 

Klademe stále větší důraz na trvalé zlepšování odolnosti feritických ocelí 

při teplotách nad 900°C a na jejich korozní odolnost. Jsme přesvědčeni, že 

díky zlepšujícím se vlastnostem se feritické oceli stále přibližují parametrům 

ocelí austenitických, přičemž jsou ale levnější a jejich ceny jsou stabilnější. 

V těchto mezích jsme již dnes s feritickými ocelemi velice spokojeni.”
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Aspekty korozní odolnosti
Korozivzdorné oceli jsou “korozivzdorné” díky tomu, že jim mimořádnou korozní 

odolnost dodává jejich obsah chromu.

Porovnání různých aspektů korozní odolnosti zmiňovaných pěti “skupin” 

feritických ocelí s vlastnostmi austenitické oceli typu 304 jasně ukazuje, 

že klíčovou úlohu zde má chrom a že většina těchto skupin feritických 

značek se korozní odolností vyrovnají ocelím obsahujícím nikl (tj. ocelím 

austenitickým).

Výše uvedený diagram ukazuje, že pouze feritické oceli obsahující 

molybden mají vyšší odolnost vůči místní korozi (tzv. bodové korozi či 

“pittingu”) než ocel značky 304. Ovšem stabilizované standardní feritické 

oceli sice bodové korozi odolávají poněkud hůře než ocel 304, ale pořád 

ještě velmi dobře.

Všechny oceli více či méně podléhají korozi. Ovšem korozivzdorné oceli 

jsou vůči korozi podstatně odolnější než oceli uhlíkové díky svému 

obsahu chromu. Právě chrom (ne nikl, jak si někteří představují) je pro 

korozní odolnost korozivzdorných ocelí tou klíčovou složkou.

ODOLNOST VŮČI MÍSTNÍ KOROZI
Výrobky z korozivzdorných ocelí většinou vůbec žádnou údržbu 

nevyžadují, ale v některých případech je přece jen určité údržby zapotřebí 

(například odstraňování úsad), má-li se u nich zajistit dlouhodobá 

životnost bez koroze.

Korozní odolnost korozivzdorných ocelí je dána více jejich 

chemickým složením než tím, zda mají austenitickou nebo feritickou 

atomovou mřížku. Vskutku platí, že pokud jde o odolnost vůči korozi, je 

možno na feritické a na austenitické oceli nahlížet jako na dvě vzájemně 

zaměnitelné skupiny korozivzdorných ocelí.
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ODOLNOST FERITICKÝCH A AUSTENITICKÝCH 

OCELÍ  VŮČI  LOKALIZOVANÉ (MÍSTNÍ)  KOROZI
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“…Na feritické a na austenitické 

oceli je možno nahlížet jako 

na dvě vzájemně zaměnitelné 

skupiny korozivzdorných ocelí.”
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 Skupina 1 zahrnuje feritické oceli, které jsou nejvhodnější pro mírné 

podmínky, např. pro vnitřní použití v bytech a budovách (kde materiál 

buď nepřichází do styku s vodou nebo je pravidelně vytírán do sucha), 

ale i pro venkovní použití tam, kde určitý výskyt koroze na povrchu oceli 

je přijatelný. Za takovýchto podmínek pak feritické¨oceli této skupiny 

vydrží déle než oceli uhlíkové.

 Skupina 2 zahrnuje značky, které se uplatní v situacích, kde dochází 

k přerušovanému styku s vodou, ale podmínky jsou mírné.

 Skupina 3 zahrnuje značky vhodné pro podobná použití jako oceli 

skupiny 2, ale jedná se o oceli s lepší svařitelností.

 Skupina 4 zahrnuje feritické oceli, které jsou vůči korozi odolnější než 

ocel typu 304 a mají velmi široké použití.

 Skupina 5 zahrnuje například značky s velmi vysokým obsahem 

chromu kolem 29% Cr a s přísadou 4% Mo, které jsou odolné vůči korozi 

v mořské vodě stejně jako kovový titan.

PARAMETR PRE

Parametr “PRE” neboli tzv. ekvivalent odolnosti vůči bodové korozi 

je měřítkem relativní odolnosti dané značky korozivzdorné oceli vůči 

bodové korozi v prostředích obsahujících chloridy. Čím vyšší má daná 

značka oceli hodnotu PRE, tím odolnější je vůči korozi.

Ze srovnávací tabulky hodnot PRE je na první pohled zřejmé, že pro 

každou značku austenitické oceli existuje i značka feritické oceli se 

srovnatelnou korozní odolností.

Podle vzorce pro PRE v běžně užívaném zkráceném tvaru, kde 

PRE=%Cr+3.3%Mo, je molybden (Mo) 3,3krát účinnější než chrom, pokud 

jde o zamezení vzniku bodové koroze. Avšak přítomnost chromu má 

vždy zásadní význam pro zajištění základní korozní odolnosti. Molybden 

toto “základní” množství chromu v korozivzdorných ocelích nemůže 

nahradit, ale slouží k dalšímu zvýšení korozní odolnosti.

Obsah niklu se v tomto vzorci neuvádí, protože u většiny aplikací 

odolnost oceli vůči bodové korozi nijak neovlivňuje.

JAK SE VYHNOUT KOROZI

Tzv. “pasivní” vrstva na korozivzdor-

né oceli (viz str. 59) potřebuje 

kyslík, aby zůstala neporušená. 

Nahromaděné úsady mohou 

na kritických místech přístupu 

kyslíku k oceli zamezit, což pak 

může vyvolat korozi. Koroze se šíří 

a posléze může dojít k prasknutí 

výrobku.
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AUSTENITICKÉ FERITICKÉ

MOŘSKÁ VODA 20°C

PŘÍMOŘSKÉ OVZDUŠÍ 20°C

ČISTÁ VODA

317LN 446/447

PREN = %Cr = 3,3 x % Mo + 16 x %N

POROVNÁNÍ HODNOT PRE PRO AUSTENITICKÉ A FERITICKÉ OCELI

“Nikl se při zajišťování odolnosti 

oceli vůči bodové 

korozi neuplatňuje.”
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RIZIKO KOROZE

 usazené/zachycené/uvíznuté částice nečistot

 úsady na povrchu

 povrchové vady

 diskontinuity struktury

 přítomnost soli (zasolené oblasti, mořská voda aj.)

 zvýšená teplota

 silně kyselá prostředí (silné kyseliny)

 silně “redukující” prostředí

FAKTORY BRÁNÍCÍ KOROZI

 čistý povrch

 hladký povrch

 předem pasivovaný povrch

 vystárnutý povrch

 účinky oplachu/omývání (např. déšť)

 vyšší obsahy chromu

 oxidační podmínky 

(O
2
 – v nepříliš vysokých koncentracích)

 přísada molybdenu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Koroze nastane, jestliže pH dosáhne kriticky nízké hodnoty (nízké pH = 

vysoká kyselost). Veličinou “pH” se měří stupeň kyselosti nebo zásaditosti 

roztoků. Může nabývat hodnot od 0 do 14.

ATMOSFÉRICKÁ KOROZE
Tento druh koroze vzniká na povrchu oceli, v tenké vlhké vrstvě, která se 

na něm tvoří ze vzdušné vlhkosti a nečistot. Často je iniciován přítomností 

chloridů nebo sloučenin síry – v průmyslové atmosféře. Typicky též může 

vznikat například pod úsadami chloridů ve vlhké přímořské atmosféře.

Pro různá prostředí je k zamezení atmosférické koroze zapotřebí nasadit různé značky feritických 

(řady 400) nebo austenitických (řady 300) ocelí. U jistých aplikací je možno při nasazení ocelí 

v průmyslových, přímořských a mořských atmosférách určitý výskyt místní (bodové, důlkové) 

koroze připustit.

JAK ZVOLIT ZNAČKU

Feritických ocelí různých značek je možno používat tam, kde je ocel 

vystavena různým druhům ovzduší, jejichž korozivita se může výrazně 

lišit. Při výběru nejvhodnější značky je třeba pečlivě uvážit všechny 

faktory, které budou za provozu na ocel působit.

Například tam, kde pro jisté aplikace nebo v jistých prostředích nevadí, 

pokud ocel na povrchu slabě rezaví (resp. pokud se na ní projeví bodová 

koroze), může být vhodné zvolit právě jen značku nižší třídy odolnosti.

JEDNODUCHÁ PRAVIDLA

• Pro agresivní prostředí volíme značku s vyšším 

obsahem chromu nebo molybdenu nebo obou 

těchto prvků.

• Snažíme se, aby povrch oceli nebyl drsný – přednost 

dáváme jemně vyleštěnému povrchu s nízkou 

hodnotou Ra.

• Konstrukci uzpůsobíme tak, aby byla optimálně 

“omyvatelná” (např. aby sklon nakloněných ploch 

byl nejméně 15°).

• Nepoužíváme “štěrbinovitá” konstrukční řešení.

• Povrchy udržujeme v čistotě a pravidelně je 

omýváme, aby se na nich netvořily úsady a neusa-

zoval prach.

ODOLNOST VŮČI  ATMOSFÉRICKÉ KOROZI

na moři

přímořská

průmyslová

městská

venkovská

uvnitř budov

malé důlky jsou přijatelné

nesmí 

rezavět

          409 410        430 439  304  444 316  447 volba 

materiálu

rezavění je nepřípustné

“Feritických ocelí různých značek 

je možno používat tam, 

kde je ocel vystavena různým 

druhům ovzduší, jejichž korozivita 

se může výrazně lišit.”
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ODOLNOST VŮČI OXIDACI
Na rozdíl od výše uvedených dvou druhů koroze představuje cyklická 

oxidace za vysokých teplot druh koroze “za sucha”, probíhající při 

vysokých teplotách (>500°C) a v oxidačních atmosférách, jak při stálých, 

tak při cyklicky se měnících teplotách.

Když se korozivzdorná ocel zahřeje, vytvoří se na ní díky jejímu 

obsahu chromu vrstva oxidů resp. “okují”, která další oxidaci zpomaluje. 

Oxidická vrstva na povrchu a kov pod ní mají ale při působení tepla 

různou roztažnost, což může stabilitu takové vrstvy zhoršovat, zejména 

za takových provozních podmínek, kdy se teploty často a cyklicky mění. 

Oxidická vrstva má velmi nízký koeficient tepelné roztažnosti, takže 

má-li ocel sama roztažnost vysokou, vznikají na jejím povrchu oxidy ve 

velkém množství a ty se pak při zchlazení a smrštění kovu odlupují nebo 

praskají.

Feritické oceli mají ovšem nižší koefi cient tepelné roztažnosti a tudíž 

jsou mnohem méně než austenitické oceli náchylné k vytváření tlustých 

oxidických vrstev při cyklické oxidaci za vysokých teplot. Kde nedochází 

k odlupování ani praskání, nedochází ani k další oxidaci. To je obzvláštní 

výhodou u aplikací, jako jsou topné soustavy, hořáky nebo výfukové 

systémy včetně sběrných potrubí motorů.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ
Tyto zajímavé aspekty korozní odolnosti zdaleka nejsou tím jediným, co 

feritické korozivzdorné oceli činí zajímavými. I samy o sobě však již stačí 

k tomu, aby feritickým ocelím získávaly přátele za dnešní situace, kdy 

náklady na materiály jsou vysoké. 

Obvykle se vyplatí podrobně vlastnosti feritických ocelí prozkoumat. 

Někteří ti, kdo dosud používají austenitické oceli, mohou totiž při 

přezkoumání svých specifi kací zjistit, že některá ze značek feritických 

ocelí je vlastně pro jejich aplikaci právě tou nejvhodnější.

Potenciální uživatele, kteří dosud korozivzdornou ocel nepoužili, mohou 

výjimečné vlastnosti feritických ocelí i překvapit – objeví totiž, že použití 

korozivzdorné oceli je pro ně přece jen vhodným řešením!

HODNOCENÍ NÁKLADŮ ZA CELOU DOBU 
ŽIVOTNOSTI: NEOCENITELNÉ VODÍTKO

Hodnotu posuzování jakékoliv potenciální aplikace na základě studie 

nákladovosti počítané za celou dobu životnosti nelze ani docenit. Taková 

studie často prokáže, že korozivzdorná ocel – obecně považovaná za 

řešení nákladné – představuje vlastně z dlouhodobého hlediska tu 

levnější variantu.

Korozní odolnost, kterou poskytují korozivzdorné oceli, znamená 

delší životnost, méně údržby, vyšší zůstatkovou hodnotu, lepší vzhled 

atd. Při jejich použití již není třeba nátěrů ani pokovování. A pokud by ani 

to ještě jako lákadlo nestačilo, mohou být tím stvrzujícím argumentem 

ve prospěch korozivzdorných ocelí při volbě materiálu nižší investiční 

náklady při použití feritických ocelí.

Feritické oceli se již používají a jsou kladně hodnoceny, ale přesto 

jsou stále ještě “objevovány”. Ovšem jejich četné a osvědčené dosavadní 

obory použití ukazují cestu k mnoha novým možnostem těchto 

vynikajících ocelí.

…feritické oceli jsou mnohem 

méně než austenitické oceli 

náchylné k okujení při cyklické 

oxidaci za vysokých teplot.

…nižší investiční náklady 

feritických ocelí mohou být 

tím posledním, rozhodujícím 

argumentem ve prospěch použití 

korozivzdorné oceli…
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SEUNG TAE BAEK
VEDOUCÍ SKUPINY ZÁSOBOVÁNÍ PRO VÝROBU PRAČEK, 

LG ELECTRONICS, KOREA.

“Feritické korozivzdorné oceli používáme hlavně 

na bubny domácích praček. Takto postupujeme 

již od počátků našeho vývoje automatických 

praček. Po pravdě řečeno jsme v roce 2006 

spotřebovali asi 15 500 tun feritických ocelí ve 

srovnání s 2 500 tunami austenitických, takže 

feritické u nás představovaly 86 procent celkové 

spotřeby korozivzdorných ocelí.

“Pro nás je prostě výhodou, že feritické oceli mají velmi uspokojivé mechanické 

vlastnosti a jsou levnější než austenitické. Po technické stránce pokroky 

tvářecích technologií spolu s vývojem feritických ocelí vyšší jakosti pro nás 

znamenají, že dnes můžeme feritických ocelí používat velice úspěšně. Občas 

se stává, že se vyskytnou vady způsobené popraskáním nebo pomačkáním 

při lisování, a některé aspekty hlubokého tažení ještě musíme řešit. Ovšem 

s feritickými ocelemi dostáváme výsledky, které nám všem dělají radost jak 

pokud jde o cenu, tak pokud jde o kvalitu.”
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VAŘENÍ INDUKČNÍMI PROUDY 

SPOČÍVÁ NA TOM, ŽE FERITICKÉ 

OCELI JSOU MAGNETICKÉ.
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“…Mají zhruba stejnou tažnost 

a tvařitelnost jako uhlíkové oceli.”

Feritické oceli mají dobré mechanické vlastnosti a v tomto ohledu 

zaujímají ve srovnání s jinými druhy korozivzdorných ocelí určitou střední 

pozici. Mají vyšší mez kluzu než austenitické oceli a zhruba stejnou 

tažnost a tvařitelnost jako uhlíkové oceli. Dvěma svými fyzikálními 

vlastnostmi předčí austenitické oceli: svojí tepelnou roztažností 

a tepelnou vodivostí.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Obecně řečeno jsou mechanické vlastnosti jakékoliv kovové slitiny ty 

její vlastnosti, které popisují, jak se tento materiál dokáže stlačovat, 

protahovat a ohýbat a jak se chová při poškození poškrábáním, 

promáčknutím nebo rozlomením. Nejběžněji používaná kritéria 

hodnocení mechanických vlastností jsou:

Pevnost: schopnost materiálu odolávat deformaci. Obecně se posuzují 

dvě kritické hodnoty:

•  mez kluzu neboli napětí, kterému je možno materiál vystavit do 

vzniku trvalé plastické deformace;

•  pevnost v tahu neboli napětí, kterému je možno ho vystavit, než 

praskne nebo selže.

Tvrdost: schopnost materiálu odolávat vtlačování zatíženého hrotu.

Houževnatost: schopnost materiálu vstřebávat deformační energii, 

než se rozlomí.

Tvárnost (či plasticita): schopnost plasticky se deformovat a ne-

prasknout.

Některé tyto vlastnosti je možno měřit tahovou zkouškou. Zjišťované 

křivky napětí-deformace umožňují stanovit mez kluzu v tahu (σ
Kt

), 

pevnost v tahu (σ
Pt

) a celkové prodloužení do přetržení (ε). Výsledky 

těchto zkoušek zobrazuje vždy určitá křivka napětí-deformace, která 

vyjadřuje, jak daný kov reaguje na různá zatěžování. 

•

•

•

•

Pevnost v tahu σ
Pt

 se měří v MPa (1 MPa = 1 N/mm3 = 145 PSI = 0,1 kg/mm3) a vyznačuje 

maximální odolnost do přetržení. Mez kluzu σKt je spojena se začátkem “plastické” fáze 

deformace, kdy protažená ocel se již po odejmutí napětí nesmrští do původní polohy.

Křivky napětí-deformace ukazují, že i když feritická ocel značky 430 má 

své meze, rozhodně má v těchto mezích vlastnosti vynikající.

Mechanické a fyzikální vlastnosti
Feritické korozivzdorné oceli jsou dobře zpracovatelné a mají velmi široké 

použití.
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Feritické korozivzdorné oceli mají křivky napětí-deformace velmi podobné 

jako obyčejné uhlíkové oceli. Při poněkud zvýšených hodnotách meze 

kluzu (obecně ale vyšších než u austenitických ocelí), poněkud vyšších 

hodnotách pevnosti a celkově dobrých charakteristikách prodloužení 

nabízejí dobrou tvárnost.

Výše uvedená tabulka zobrazuje vlastnosti podle amerických, japonských a evropských norem, 

přičemž porovnává feritické oceli se standardní austenitickou ocelí AISI 304. R
m

 = pevnost v tahu, 

R
p02

 = mez kluzu a A5/A80 = prodloužení do přetržení.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Fyzikální vlastnosti kovových slitin popisují, jak tyto materiály vedou 

teplo a elektřinu, jak se roztahují nebo smršťují apod.

Feritické oceli jsou magnetické. Též mají oproti austenitickým 

ocelím ještě některé další užitečné výhody. Například mají pozoruhodně 

vysokou tepelnou vodivost. To znamená, že teplo se v nich šíří s poměrně 

vysokou účinností, takže se velmi dobře hodí například pro aplikace jako 

elektrické žehličky nebo výměníky tepla (trubky či desky).

Feritické korozivzdorné oceli mají koefi cienty tepelné roztažnosti 

podobné jako uhlíkové oceli a mnohem nižší než austenitické 

korozivzdorné oceli. Proto se feritické oceli při zahřátí méně deformují.

 

Modul pružnosti feritických ocelí (při 20°C) je vyšší než u austenitických ocelí řady 304. Jednotky 

IS: g/cm3 = kg/dm3 – J/kg • °C = J/kg • °K – W/m • C = W/m • K –10-6/°C = 10-6/°K – N/mm3 = MPa.Sp
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MECHANICKÉ VLASTNOSTI (VE STAVU PO VÁLCOVÁNÍ ZA STUDENA)

ASTM A 240 JIS G 4305 EN 10088-2

R
m

min

R
p02

min

A
5

min

R
m

min

R
p02

min

A
5

min

R
m

R
p02

min

A
80

min

409 380 170 20 -- -- -- -- X2CrTi12 1.4512 380-

560

220 25

410S 415 205 22 SUS

410

440 205 20 X2CrNi12 1.4003 450-

650

320 20

430 450 205 22 SUS

430

420 205 22 X6Cr17 1.4016 450-

600

280 18

434 450 240 22 SUS

434

450 205 22 X6CrMo17-1 1.4113 450-

630

280 18

436 450 240 22 SUS

436

410 245 20 X6CrMoNb17-1 1.4526 480-

560

300 25

439 415 205 22 -- -- -- -- X2CrTi17 1.4520 380-

530

200 24

439 415 205 22 -- -- -- -- X2CrTi17 1.4510 420-

600

240 23

441 415 205 22 -- -- -- -- X2CrMoNb18 1.4509 430-

630

250 18

S44400

(444)

415 275 20 SUS

444

410 245 20 X2CrMoTi18-2 1.4521 420-

640

320 20

304 515 205 40 SUS

304
520 205 40 X5CrNi1-80 1.4301 540-

750
230 45

Typ 

korozi-

vzdorné 

oceli

Měrná 

hmotnost

Elektrický 

odpor

Specifi cké 

teplo

Tepelná 

vodivost

Koefi cient tepelné 

roztažnosti

g/cm3 Ω mm2/m 0 ~ 100°C

J/kg • °C

100°C

W/m • °C

0~200°C     0~600°C

10-6/°C

409/410

10%-14% Cr

7.7 0.58 460 28 11 12 220

430

14%-17% Cr

7.7 0.60 460 26 10.5 11.5 220

Stabilizované

430Ti, 439, 

441

7.7 0.60 460 26 10.5 11.5 220

Mo > 0,5%

434, 436, 444

7.7 0.60 460 26 10.5 11.5 220

Jiné

17%-30% Cr

7.7 0.62 460 25 10.0 11.0 220

304 7.9 0.72 500 15 16 18 200

Uhlíková ocel 7.7 0.22 460 50 12 14 215

FYZIKÁLNÍ  VLASTNOSTI

Youngův 

modul 

pružnosti

x103

N/mm2
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FERITICKÉ OCELI 

S NÍZKÝM OBSAHEM 

CHROMU JSOU STEJNĚ 

PEVNÉ JAKO UHLÍKOVÁ OCEL 

A PŘITOM ODOLÁVAJÍ KOROZI. 

PROTO MAJÍ VOZY Z FERITICKÉ 

OCELI NA ODVOZ RUDY NIŽŠÍ 

NÁKLADY POČÍTANÉ NA CELOU 

DOBU ŽIVOTNOSTI 

(LIFE CYCLE COST, LCC).



30

ZHANG SEN
ŘEDITEL NÁKUPU KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ, QINGDAO HAIER 

INTERNATIONAL TRADING CO. LTD., ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

“Firemní skupina Haier jako jeden z čelných světových výrobců bílého 

zboží a domácích elektrospotřebičů používá 

feritických ocelí na četné své výrobky, mj. na 

domácí pračky, myčky nádobí, plynové vařiče, 

kuchyňské digestoře a mikrovlnné trouby. Těchto 

značek oceli jsme začali používat před rokem 

2000 a dnes spotřebujeme kolem 14 500 tun 

feritických ocelí ročně, což představuje přibližně 

85% naší celkové spotřeby korozivzdorných 

ocelí. Feritické oceli jsou levnější než austenitické a pro tyto naše aplikace 

jsou ideální.

“Ve srovnání s austenitickou ocelí typu 304 standardní feritické oceli nemají 

takovou hlubokotažnost, aby vyhověly při výrobě úplně všech dílů, ani 

nemají tak dobrou korozní odolnost v chloridových prostředích či stejnou 

svařitelnost. Přesto však jsou to vynikající materiály na domácí spotřebiče a ty 

jejich značky, které jsou pro naše výrobky vhodné, prokazují dobré vlastnosti 

při děrování, ražení i tažení. Takže jsme s feritickými ocelemi spokojeni.

“Když se ceny niklu začaly šplhat stále výš, zvýšily se nám ostře naše 

výdaje za nákup korozivzdorných ocelí. Tím, že jsme austenitické oceli 

nahradili feritickými, podařilo se nám nejen snížit materiálové náklady, ale 

též nám to spoří zdroje a přitom se ještě chováme ekologicky.

Půjdu i tak daleko, že prohlásím, že i když austenitické oceli jsou na 

dnešním trhu korozivzdorných ocelí dominantní, budoucnost na úseku 

využívání korozivzdorných ocelí patří ocelím feritickým.”
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DÍKY ESTETICKÉMU VZHLEDU 

A HYGIENICKÝM VLASTNOSTEM 

JSOU FERITICKÉ OCELI 

IDEÁLNÍM MATERIÁLEM PRO 

PLYNOVÉ VAŘIČE.
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Tváření a tvarování feritických ocelí
Díky dobré tažnosti se feritické korozivzdorné oceli dokáží vyrovnat s problémy 

složitých trojrozměrných tvarů.

Jelikož se jejich nasazením u složitých konstrukcí nikterak nenarušuje 

jejich pozoruhodná korozní odolnost a žáruvzdornost ani jejich 

dekorativní účin, jsou feritické oceli často tím správným materiálem na 

průmyslové i spotřební výrobky.

Operacemi tváření za studena se dociluje tvarových změn pásů nebo 

plechů, u kterých dochází k plastické deformaci. Tvářecí operace 

představují složité kombinace tahového a tlakového zatěžování, kdy 

dochází k deformaci prodlužováním a hlubokým tažením.

I když celkové schopnosti dloužení jsou u austenitických ocelí lepší 

než u feritických, vykazují některé feritické značky (a jmenovitě oceli se 

17% chromu, stabilizované titanem) vynikající tažitelnost.

TAŽENÍ FERITICKÝCH OCELÍ
Tažení je tou nejběžnější technologií pro výrobu dutých výrobků 

z rovného plechu či “polotovaru”. Díky svým dobrým vlastnostem při 

tažení a též díky své značné cenové výhodnosti mohou být feritické 

korozivzdorné oceli materiálem první volby.

TVAROVÁNÍ TAŽENÍM PLECHU

Při tažení se přístřih z plochého plechu přetváří do tvaru požadovaného 

dílu tím, že se zatlačuje razníkem do dutiny formy. Kov je vtahován 

dovnitř a prokluzuje mezi formou a přidržovačem, čímž vytváří stěny či 

“obrubu, lem” zpracovávaného dílu.

Možností prokluzování se odlišuje “tažení” od prostého “rozpínání” či “prodlužování”, kdy je 

polotovar přidržovačem pevně uchopen.

“…některé feritické oceli jsou 

pro tvarování tažením vynikající.”

HLUBOKÉ TAŽENÍ
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ÚSPĚŠNĚ TVÁŘET TAŽENÍM 
ZNAMENÁ

• Nedopustit popraskání

• Docílit vynikající vzhled povrchu

• Spotřebovat minimum materiálu

• Pracovat s vysokou produktivitou

• Omezit opotřebení nástrojů

MEZNÍ STUPEŇ TAŽENÍ

Mezní stupeň tažení (LDR, zkratka angl. Limiting Drawing Ratio) je 

významným parametrem hlubokotažnosti.

Mezní stupeň tažení (LDR) je poměr maximálního průměru polotovaru 

(D) přetvařitelného do podoby válce v jediném kroku hlubokého tažení 

a průměru (d) tohoto válce. LDR = D/d.

Feritické oceli mají vyšší hodnoty LDR než oceli austenitické a proto jsou 

pro tažení obzvláště vhodné.

TVÁŘENÍ FERITICKÝCH OCELÍ 
PRODLUŽOVÁNÍM
Feritické oceli jsou pro tváření prostým prodlužováním méně vhodné 

než oceli austenitické.

Při prodlužování se roztahovaná oblast ztenčuje.

Níže uvedená tabulka podává údaje o protažitelnosti různých značek. 

Tzv. výška “Dome height” (výška oblouku průhybu) označuje maximální 

stupeň deformace před “zaškrcením” (fází těsně předcházející protržení) 

dlouženého polotovaru.

D

d

MEZNÍ  STUPEŇ TAŽENÍ  (LDR)

POROVNÁNÍ  HODNOT LDR PRO RŮZNÉ ZNAČKY
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“Feritické oceli mají vyšší 

hodnoty LDR než oceli 

austenitické a proto jsou pro 

tažení obzvláště vhodné.”

TVÁŘENÍ  PROSTÝM PRODLUŽOVÁNÍM

TVAŘITELNOST PRODLUŽOVÁNÍM
Výška oblouku průhybu (K50) pro různé korozivzdorné oceli
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KŘIVKY MEZNÍHO PROTVÁŘENÍ
V praxi při průmyslových tvářecích operacích dochází k deformaci jak 

čistým tažením, tak i prostým prodlužováním, a to v řadě za sebou 

jdoucích “kroků”.

Křivky mezního protváření podávají užitečné informace o maximální 

deformaci dosažitelné bez selhání materiálu jednak při tažení a jednak při 

prodlužování. Křivky byly vytvořeny pro důležité značky korozivzdorných 

ocelí a poslouží k analýze tvářecích operací.

Tyto křivky defi nují místní deformace vznikající při tváření a po něm na 

základě “skutečného přetvoření” ve dvou hlavních směrech: podélném 

(“hlavní deformace”) a příčném (“vedlejší deformace”). Uvedené křivky 

zobrazují účinky různých kombinací deformací v těchto dvou hlavních 

směrech až do bodu porušení materiálu. Čím výše křivka pro určitou 

značku leží, tím lepší je její tvařitelnost.

JAK SE CHOVAJÍ FERITICKÉ OCELI

Obecně je charakter deformačního zpevnění a prodlužování feritických 

korozivzdorných ocelí srovnatelný s chováním uhlíkových ocelí vysoké 

pevnosti. Chovají se jinak než austenitické oceli.

Parametry konstrukčního řešení, vlastní výroby a zpracování musí 

být brány v úvahu společně s materiálovými vlastnostmi feritických ocelí, 

má-li se při tváření tažením dosáhnout těch nejlepších výsledků.

TVORBA “HŘEBENŮ”
Po některých tvářecích operacích bývají feritické oceli někdy náchylné 

k povrchovým jevům, projevujícím se vytvářením “pruhů” resp. “brázd” 

a “řádkovitosti”.

Tato vada má formu řady čar nebo brázd resp. hřebenů táhnoucích 

se rovnoběžně se směrem válcování plechu. “Hřebeny” resp. “brázdy” 

zřejmé na celkovém profi lu deformovaného povrchu jsou dány jednak 

změnami mikrogeometrie a jednak “řádkovitým” zvlněním vyvolaným 

protvářením.

Výskyt těchto vad se omezí přísadou stabilizačního prvku, např. titanu. 

Ocel AISI 430 Ti, stabilizovaná titanem, dává v tomto ohledu velmi 

dobré výsledky a často se 

proto používá náhradou 

za austenitickou ocel pro 

aplikace vyžadující hluboké 

tažení.

“Titanem stabilizovaná ocel 

značky AISI 430Ti se často volí jako 

náhrada za austenitickou ocel pro 

aplikace vyžadující hluboké tažení.”
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MAZÁNÍ

Dobré mazání polotovaru a nástrojů má pro úspěch operace tažení 

zásadní význam. Zabrání se tím vzhledovým změnám na povrchu oceli 

a nedojde k nalepování kovu, které by ohrožovalo životnost nástrojů.

U feritických korozivzdorných ocelí dodaných s lesklým a hladkým 

povrchem je možno použít vysoce viskozních maziv. Maziva pro tváření 

korozivzdorných ocelí jsou speciální oleje odolávající vysokým tlakům, 

které pokud možno neobsahují sloučeniny chloru. Rovnoměrně se 

nanášejí na polotovar a po tvářecí operaci jsou z povrchu korozivzdorné 

oceli snadno odstranitelné.

NÁSTROJE

Použití správných nástrojů je životně důležité, protože rozhodujícím 

způsobem ovlivňuje tření a tudíž i tečení kovu během tvářecí operace. 

Ve speciálních případech je možno použít nástroje (formy a zápustky) 

z mědi, železa nebo hliníkového bronzu.

Pro zvýšení životnosti je možno použít nástrojů s povrchovou úpravou, 

např. s nanesenou vrstvou TiCN. Přidržovač i zápustky musí být pečlivě 

vyleštěny. Razník může mít i hrubý povrch.

TVÁŘECÍ VLASTNOSTI 
HLAVNÍCH DRUHŮ OCELI
Níže uvedená tabulka uvádí 

porovnání tvářecích vlastností 

fer i t ick ých korozivzdorných 

ocelí (které mají specifickou 

metalurgickou strukturu a tudíž 

specifické chování) s vlastnostmi 

uhlíkových ocelí a austenitických 

korozivzdorných ocelí. Používá 

standardní kritéria, jimiž se defi nují 

tvářecí charakteristiky. Zkratky “bcc” 

(body-centred cubic tj. tělesně středěná krychlová) a “fcc” (face-centred 

cubic tj. plošně středěná krychlová) označují uspořádání atomové mřížky 

každého z těchto druhů oceli.

“Maziva jsou po tvářecí operaci 

z povrchu korozivzdorné oceli 

snadno odstranitelná.”

Uhlíková ocel Feritické 

korozivzd. oceli

Austenitické 

korozivzd. oceli

struktura bcc bcc fcc

deformační 

zpevnění

nízké nízké vysoké

pružení nízké nízké vysoké

hluboké tažení vynikající dobré dobré

prodlužování dobré dobré vynikající

řádkovitost ne může vzniknout ne
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ARGUMENTY VE PROSPĚCH 
FERITICKÝCH OCELÍ
I když tabulky a křivky ukazují nadřazenost austenitických ocelí, nabízejí 

feritické oceli celkově a pokud jde o tvařitelnost takové cenové výhody, 

že posouzení možnosti nasazení feritické oceli se často vyplatí. Zejména 

při přednostním využití tváření tažením je možno feritické oceli využívat 

v pozoruhodně širokém měřítku. V jistých specifi ckých případech – jako 

při hlubokém tažení nebo tam, kde dochází k pružení – se feritické oceli 

chovají lépe než austenitické.

Uživatelé by měli technické otázky spojené s použitím feritických 

ocelí důkladně probrat s hodnověrným dodavatelem těchto materiálů. 

Experti oboru výroby a zpracování korozivzdorných ocelí jsou uživatelům 

vždy po ruce, připraveni jim pomoci nalézt způsoby, jak zajistit, aby 

feritické oceli správně plnily svoji funkci a aby pro každou aplikaci byla 

zvolena ta správná značka.

“…Dává-li se pokud možno 

přednost tváření tažením, 

umožňuje to výjimečně široké 

nasazení feritických značek.”
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BERNHARD BLAESER
ŘEDITEL, MACADAMS BAKING SYSTEMS (PTY) LTD., 

JIŽNÍ AFRIKA

“Moje fi rma vyrábí pečicí trouby a zařízení na udržování těsta před pečením. 

Jak ceny austenitických ocelí v posledních letech značně narůstaly, mnozí 

v našem oboru již postupně korozivzdorných ocelí přestávají používat nebo 

je již úplně opustili. Platí to zejména pro výrobky, které nejsou vystaveny 

působení vysokých teplot, jako vnější desky skříní pečicích zařízení a další 

výbava, která není v přímém styku s potravinami. Jelikož ceny feritických 

ocelí se tolik nezvýšily, je zde alternativa – nahradit dosud používané oceli 

feritickými ocelemi. Souhrnně vzato by výrobci spíše než o úplném odklonu 

od používání korozivzdorných ocelí měli uvažovat o náhradě austenitických 

ocelí feritickými.”
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PŘÍSNĚJŠÍ EKOLOGICKÉ 

PŘEDPISY A ZVYŠUJÍCÍ 

SE TECHNICKÉ I EKONOMICKÉ 

POŽADAVKY ZPŮSOBILY, 

ŽE FERITICKÉ OCELI SE STALY TÍM 

ZÁKLADNÍM MATERIÁLEM NA 

VÝFUKOVÉ SYSTÉMY.
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“Při svařování nabízejí feritické 

značky řadu užitečných 

výhod oproti austenitickým …”

Spojování feritických ocelí
Pro feritické oceli je možno dobře použít všechny ty různé způsoby, které se pro 

spojování korozivzdorných ocelí nabízejí.

 Svařování: vytváří úplné spoje dvou nebo více materiálů roztavením 

a opětným ztuhnutím základního i přídavného kovu.

 Pájení (na měkko): spojuje materiály zahřátím na pájecí teplotu (nižší 

než teplota solidu základního kovu) v přítomnosti přídavných kovů 

s teplotou likvidu < 450°C.

 Pájení na tvrdo: funguje stejně jako pájení na měkko, ale ke slití kovů 

dochází při teplotách > 450°C.

 Mechanické spojování: sem patří rozpěchování (roztepáváním 

přesahujících okrajů), přehýbání (sešívání, lemování, obrubování), 

nýtování a spojování mechanickými spojovacími prvky.

 Lepení: ke spojení dochází stlačením čistých aktivovaných ploch proti 

sobě po nanesení lepidla, které vytváří spoj působením kyslíku, vody 

nebo chemické reakce.

•

•

•

•

•

SVAŘOVÁNÍ
Z mnoha svářecích procesů, které byly vyvinuty pro uhlíkové oceli a jsou 

použitelné pro oceli korozivzdorné, je jich pro tyto materiály opravdu 

vhodných jen několik, které jsou dnes standardní: obloukové, odporové, 

elektronové, laserové a frikční svařování.

Svařování je tím nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem 

spojování kovů. Díky němu je možno vyrábět odlehčené konstrukce 

(s optimálním využitím materiálů), spojovat všechny technické kovy 

a využívat variabilního designu.

Svařovací vlastnosti korozivzdorných ocelí jsou ovlivňovány 

jejich chemickým složením, metalurgickou strukturou a fyzikálními 

vlastnostmi. Feritické oceli mají při svařování oproti austenitickým určité 

užitečné výhody, protože mají nižší tepelnou roztažnost, nižší elektrický 

odpor a vyšší tepelnou vodivost.

STABILIZOVANÉ A NESTABILIZOVANÉ 

DRUHY FERITICKÝCH OCELÍ

V průměru jsou feritické korozivzdorné oceli méně než oceli austenitické 

náchylné k mezikrystalové korozi v důsledku svařování.

Lepení
Mechanické 

spojování

Pájení na měkko 

a na tvrdo
Svařování

Metody spojování
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“…stabilizované feritické oceli 

jsou proti mezikrystalové korozi 

v zásadě imunní.”

Platí to zejména pro “stabilizované” feritické oceli, které obsahují silně 

karbidotvorné prvky jako titan (Ti) a niob (Nb). Ty během procesu 

svařování na sebe v oceli vážou uhlík, který se pak nemůže slučovat 

s chromem na karbidy chromu. Tím se zabrání ochuzení hranic zrn 

o chrom, takže stabilizované feritické oceli jsou proti mezikrystalové 

korozi v zásadě imunní.

Aby byla ocel úplně stabilizovaná, musí mít obsah Ti pětkrát vyšší 

než obsah uhlíku nebo musí mít obsah Nb + Ti třikrát vyšší než obsah 

uhlíku. Někdy se doporučuje přidávat do těchto ocelí dusík pro zjemnění 

zrna v roztavené oblasti svaru.

Nestabilizované feritické oceli žádný Ti ani Nb neobsahují a proto 

mohou být v tepelně ovlivněné zóně svaru náchylné k mezikrystalové 

korozi v důsledku tvorby karbidů chromu. Tento jev se nazývá “zcitlivění”. 

Míra zcitlivění závisí hlavně na obsahu uhlíku.

Korozní odolnost zcitlivěných ocelí je však možno obnovit 

přežíháním na teploty v pásmu 600-800°C.

BOHATĚJI LEGOVANÝ PŘÍDAVNÝ KOV

Pro zajištění korozní odolnosti svarového spoje by feritický přídavný 

kov měl mít poněkud vyšší obsahy přísadových prvků Cr, Mo, Ti a/

nebo Nb než základní kov (svařovaná ocel). Důvodem tohoto opatření 

je tendence k ubývání chromu v oblasti svaru. Alternativně je možno 

použít austenitického přídavného kovu s poněkud vyššími obsahy Cr 

a Mo než má základní kov.

OCHRANNÉ PLYNY

Korozivzdorné oceli mají vysoké obsahy 

chromu a proto se v roztaveném stavu 

velmi oxidují. Pokud nejsou při svařování 

chráněny před přístupem vzduchu, chrom 

se ztrácí za vzniku oxidů a výsledkem je, že 

svar již není zdravý a má sníženou korozní 

odolnost. Ochranu povrchu svaru a jeho okolí obvykle zajišťuje plynný 

ochranný štít. Tímto ochranným plynem může být buď některý inertní 

plyn jako čistý argon (Ar), čisté helium (He) nebo jejich směs.

Pro svařování feritických ocelí se jako ochranného plynu má používat 

čistého argonu nebo směsi argon-helium. Při použití směsí argon-vodík, 

kterých se často užívá pro austenitické oceli, je u feritických ocelí riziko 

vodíkového křehnutí svarového spoje. Na ochranu protistrany svaru se 

nejčastěji používá argonu. Dusíku se pro feritické oceli používat nesmí.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

PO SVAŘOVÁNÍ FERITICKÝCH OCELÍ

Vedle již zmíněných rizik se rovněž může vyskytovat riziko křehnutí 

“tvorbou nových fází” a “hrubnutím zrna” při vysokých teplotách. Způsoby 

jejich zvládání jsou uvedeny v dále uvedené tabulce “nápravných 

opatření”.

Značky s velmi 
nízkým C + N, 

stabilizované, např. 
AISI 430Ti, 409L

Značky 
s nízkým C + N, 
např. AISI 410L

Typická ocel 
AISI 430
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OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ
Obloukové svařování je způsob používaný pro feritické oceli nejčastěji.

OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ NETAVÍCÍ SE ELEKTRODOU 

V INERTNÍM PLYNU (GTAW NEBO TIG/WIG)

Při této technologii (též známé jako svařování wolframovou elektrodou 

v inertním plynu) dodává energii potřebnou k roztavení kovu elektrický 

oblouk mezi wolframovou elektrodou a svařovaným dílem.

Korozivzdorné oceli se vždy svařují v režimu “normálního” stejnosměrného 

proudu (s elektrodou zapojenou jako záporný pól) v inertní atmosféře. 

Použije-li se přídavného materiálu, má formu neobalovaných elektrod 

(při ručním sváření) nebo svitků svářecího drátu (při automatickém 

sváření).

OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU 

V INERTNÍM PLYNU (GMAW NEBO MIG)

Na rozdíl od technologie GTAW se při svařování metodou GMAW (též 

známou jako technologie svařování tavnou elektrodou v inertním 

plynu) elektroda spotřebovává. Oblouk vzniká mezi tavícím se drátem 

z přídavného materiálu a svařovaným dílem. Ochranný plyn se přivádí 

hořákem okolo drátu; obvykle je to argon s přídavkem 2% až 3% kyslíku, 

i když pro jisté svářecí režimy je možno použít i složitějších plynných 

směsí.

Jelikož svar je v zásadě tvořen přídavným materiálem, je 

bezpodmínečně třeba, aby svým složením byl přídavný materiál příhodný 

pro pronikání do hloubky a aby základní materiál perfektně smáčel.

Tato velmi produktivní technologie je náročnější než svařování 

metodou GTAW, ale při správném řízení procesu jsou dosahovány 

výborné výsledky.

ODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ
Při odporovém svařování prochází spojovanými díly elektrický proud 

a svaření se dosáhne odporovým ohřevem.

Skupina korozi-

vzdorných ocelí

Konkrétní 

problém

Účinek Příčina Způsob 

odstranění

Nestabilizované 

značky

Zcitlivění Malá korozní 

odolnost v oblasti 

svaru

Precipitace karbidů 

Cr na hranicích zrn

Žíháním na teploty 

600-800°C

Stabilizované značky Hrubnutí zrna Nízká houževnatost 

v oblasti svaru

Nadměrný růst zrna 

působený vysokou 

teplotou

Minimalizací 

tepelného příkonu 

při sváření

Značky s vysokým 

Cr a Mo

Křehnutí při 475°C Ke křehnutí dochází 

v pásmu teplot 

400~540°C

Rozklad matrice 

do 2 fází, z nichž jedna 

je bohatá na železo, 

druhá na chrom.

Ohřev na 600°C 

a prudké ochlazení

Cr od 15% Křehnutí tvorbou 

fáze sigma (σ)

Ke křehnutí dochází 

v pásmu teplot 

550~800°C

Tvorba fáze sigma (σ) 

v důsledku rozkladu 

feritu delta (δ)

Ohřev nad 800°C

 a prudké ochlazení

Nestabilizované 

značky

Křehnutí tvorbou 

martenzitu

Ke křehnutí dochází 

u ocelí s nižším Cr 

a vyšším C

Tvorba martenzitu 

příliš rychlým 

ochlazením

Odstraněním 

martenzitu 

dlouhodobým 

žíháním na 600-700°C

SVAŘOVÁNÍ  FERITICKÝCH OCELÍ :  NÁPRAVA ZÁVAD
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Existuje několik metod odporového svařování, z nichž nejběžnější je 

bodové svařování a švové svařování. V obou případech má odporové 

svařování tyto hlavní výhody:

 Jen malé změny mikrostruktury tepelně ovlivněných zón svaru (heat 

aff ected zone, HAZ);

 Při správném chlazení plechů prakticky nedochází k oxidaci povrchu;

 Jen nepatrná distorze plechů po svaření;

 Během svařování dochází k deformaci “upěchováním”, což je zvláště 

užitečné při spojování feritických ocelí.

Ve srovnání s požadavky pro svařování uhlíkové oceli je hlavním rozdílem 

u korozivzdorných ocelí jiné nastavení technologických parametrů, 

neboť se pracuje s nižším a přesněji ovládaným příkonem energie (kvůli 

nízké elektrické a tepelné vodivosti) a s vyšším přítlakem elektrod.

JINÉ TECHNOLOGIE
K dalším technologiím svařování, které jsou použitelné pro feritické 

korozivzdorné oceli, patří svařování elektronovým a laserovým svazkem 

a frikční svařování.

PÁJENÍ NA MĚKKO A NA TVRDO
Pájení na měkko a na tvrdo jsou způsoby spojování kovových dílů 

v pevném stavu tavným přídavným kovem, jehož bod tání je výrazně 

nižší než body tání spojovaných základních materiálů. Při pájení na 

měkko se používá měkkých pájek s bodem tání nižším než 450°C, kdežto 

pájky pro pájení na tvrdo se taví při vyšších teplotách.

•

•

•

•

Uvedené technologie spojování mají tyto praktické výhody:

 Postačuje ohřev vhodným zdrojem na nízké teploty.

 Spoje mohou být natrvalo nebo dočasné.

 Je možno spojovat rozdílné materiály.

 Ohřev i ochlazování probíhá pomalu.

 Je možno spojovat díly různých tloušťek.

 Snadno se zajistí nové seřazení spojovaných dílů.

 Spotřebuje se méně tepla než při svařování.

Při rozhodování mezi pájením na měkko a na tvrdo je třeba u každého 

konkrétního spoje pečlivě zvažovat, jaké pevnostní nebo výkonové 

parametry bude provedený spoj muset dodržet.

Ve všech případech je u těchto technologií spojování naprosto 

nezbytné zajistit, aby oba pevné díly byly roztaveným přídavným 

materiálem dokonale smáčeny.

U nestabilizovaných oceli se snadněji může projevit zcitlivění.

MOŘENÍ, PASIVACE 
A DEKONTAMINACE

Mírné zabarvení vzniklé při svařování je třeba odstranit buď 

mechanicky vybroušením nebo chemicky tzv. mořením.

Moření se provádí v roztoku kyseliny dusičné a kyseliny 

fl uorovodíkové (10% HNO
3
 + 2% HF) nebo mořicími pastami zvláště 

uzpůsobenými pro moření svarů.

Po něm může následovat pasivace a dekontaminace 

– pro rychlou regeneraci pasivní vrstvy (viz s. 59) a pro odstranění 

organických resp. kovových nečistot (železem bohatých částic). 

Provádí se to ponorem do studené lázně 20%-25% kyseliny 

dusičné.

Místní pasivaci oblasti svaru je rovněž možno provést 

speciálními pasivačními pastami.

•

•

•

•

•

•

•

Pá
je

n
í o

ka
p

u
 z

 p
o

cí
n

o
va

n
é

h
o

 p
le

ch
u

 A
IS

I 4
3

0
Ti

.

Pá
je

n
í n

a 
tv

rd
o

, s
va

řo
va

n
é

 t
ru

b
ky

 z
 o

ce
li 

A
IS

I 4
4

1
.

P
ře

d
 m

o
ře

n
ím

 a
 p

o
 n

ě
m

.



41

MECHANICKÉ SPOJE
Mechanické spojovací technologie používané pro uhlíkové oceli jsou 

stejně vhodné i pro korozivzdorné oceli.

Mechanické spojování má jisté výhody:

 Je možno snadno spojovat rozdílné materiály.

 Nevzniká tepelně ovlivněná zóna (HAZ).

 Je možno spojovat díly různých tloušťek.

 Nedochází k roztahování dílů teplem.

Je však třeba uvážit, že mechanické spoje mohou vykazovat zhoršené 

mechanické vlastnosti, protože zde nedochází k úplnému slití kovů 

spojovaných dílů. Také je někdy nutno mít při mechanickém spojování 

ke spojovaným dílům přístup z obou stran.

Velmi důležité je zajistit, aby na žádném z povrchů, které se 

dostávají do vzájemného styku, nemohlo docházet ke korozi účinkem 

galvanického článku. Pro odstranění tohoto rizika mají být spojované 

součásti pokud možno vyrobeny z téže korozivzdorné oceli nebo z ocelí 

ekvivalentních značek. Též všechny šrouby, svorníky, spojovací prvky 

nebo nýty mají být rozhodně z korozivzdorné oceli.

SPOJOVÁNÍ ŠROUBY A SVORNÍKY

Šrouby a svorníky ze všech hlavních značek korozivzdorných ocelí 

jsou k dostání. Feritické oceli se 17% Cr se sice nejlépe hodí pouze pro 

použití v jen mírně agresivních prostředích, ale jejich korozní odolnost 

v chloridových prostředích se posílí přísadou 1% až 1,5% molybdenu.

•

•

•

•

NÝTOVÁNÍ

Spojování tímto způsobem se vždy provádí při normální teplotě. Užívá 

se nýtů do průměru cca 5 mm. Důrazně se doporučuje konstruovat spoje 

tak, aby nýty byly zatěžovány ve střihu a ne pouze v tahu.

ROZTEPÁVÁNÍ

Tato poměrně nová metoda spojování je pro korozivzdorné oceli díky 

jejich vysoké tvárnosti snadno použitelná. Jelikož se jedná o tváření za 

studena, nevede k žádným změnám struktury ani nevyvolává oxidaci 

povrchu.

Jelikož se spojované plechy musí překrývat, rozpěchovávání 

(roztepávání) se obvykle kombinuje s lepením, čímž vznikne hermeticky 

utěsněný spoj chráněný před štěrbinovou korozí. Rovněž to může tlumit 

vibrace.

SPOJOVÁNÍ PŘEHÝBÁNÍM

Při tomto způsobu spojování plechů se okraje jednoho nebo obou plechů 

přehnou o 180°, aby se vytvořil těsný spoj. Stejně jako při rozpěchovávání 

je možno spojovat odlišné materiály – například austenitickou ocel 

s feritickou.

Je možno takto vytvářet dokonale těsné spoje a toho se často 

využívá ve výrobě domácích spotřebičů.

Mechanické spojování korozivzdorných ocelí

Mechanické spojovací prvky
Bez přidávání dalšího 

prvku (dílu)
Nýtování

Šrouby

Závrtné a samořezné šrouby

Rozpěchování

Spojování přehýbáním 
(“pertlování”)

Trhací nýty
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SPOJOVÁNÍ LEPENÍM
Lepení je možno použít ke zpevnění mechanických spojů a též 

samostatně ke spojování tenkých plechů z korozivzdorných ocelí.

Spojování lepením má tyto výhody:

 Nezmění se vzhled povrchu ani geometrické uspořádání či mikro-

struktura spojovaných ploch.

 Je možno snadno a esteticky spojovat rozdílné materiály.

 Při konstrukčně správném uspořádání mohou tyto spoje mít vynikající 

odolnost proti únavě.

 Tento postup může zajistit tepelnou, elektrickou nebo zvukovou 

izolaci.

 Je možno spojovat díly různé nebo proměnlivé tloušťky.

Je však třeba mít mj. na paměti, že takovéto spoje obvykle vydrží teploty 

jen do 200°C a bývají citlivé na přítomnost vlhkosti. Slepené spoje nejsou 

tak pevné jako svarové nebo na tvrdo spájené spoje. Proto se lepení 

používá hlavně u přeplátovaných spojů, kde je zatížení rozloženo na 

dostatečnou plochu, aby se snížila místní napětí.

•

•

•

•

•

Též se může stát, že korozivzdorná ocel s hladkým povrchem (zejména 

po lesklém žíhání) nebude dobře držet lepidlo.

Po zdrsnění mají být povrchy velmi čisté, suché a dobře připravené. 

Základní podmínkou dobré vazivosti je, aby podložka byla lepidlem 

dobře smáčena.

S lepenými spoji se setkáváme například u výrobců autobusů 

a autokarů, kde se nyní často používá rámů sestavených z profilů, 

které jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli, často značky 1.4003/410. 

Díly karoserie (plechy a/nebo sklo) se pak lepí na tuto kostru. Tím se 

prodlužuje životnost vozidla a snižuje jeho hmotnost.
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NICK MCDONALD
ŘEDITEL MARKETINGU, LINCAT LIMITED, 

LINCOLN, VELKÁ BRITÁNIE

“Firma Lincat, založená roku 1971, patří již 

36 let mezi přední výrobce profesionálního 

kuchyňského zařízení a vybavení. Feritická 

korozivzdorná ocel značky 430, kterou od 

začátku používáme, je pro celý náš výrobní 

sortiment tím základním materiálem.

 “Tato značka ideálně splňuje požadavky 

na tyto výrobky a umožňuje hospodárně 

využívat výhod korozivzdorné oceli, tak důležitých pro přípravu a vystavování 

potravin. Vedle toho je relativně nízká tepelná roztažnost značky 430 

velkou technickou předností u výrobků, kde se vyskytují vysoké teploty. 

Z feritické oceli 430 děláme prakticky všechno s výjimkou několika málo 

komponent jako jsou vnitřní nádoby vodních lázní pro servírování správně 

ohřátých jídel, kde dosud používáme ocel 304. Pokud jde o výrobní 

zpracování, jsou naše výrobky řešeny tak, aby se daly dobře čistit, a v tomto 

ohledu se právě s ocelí značky 430 dobře pracuje.

 “Zůstáváme pořád v těsném kontaktu s tím, co zákazníci potřebují, 

a vybudovali jsme si reputaci spolehlivostí a robustním, trvanlivým 

provedením svých výrobků. Feritická ocel značky 430 přitom hraje důležitou 

úlohu. My i naši zákazníci jsme s ní velice spokojeni.”
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Výrobky a aplikace
Feritické oceli jsou často spojovány s dekoračními prvky, výlevkami a výfuky 

automobilů. Jejich skutečná a potenciální užitečnost však toto úzce vymezené 

pole použití daleko překračuje.

Feritické korozivzdorné oceli jsou oceli čistě chromové, které neobsahují 

nikl. Odolávají korozi a oxidaci, jsou vysoce odolné vůči koroznímu 

praskání pod napětím, jsou užitečné tím, že jsou magnetické, a nabízejí 

celou řadu dalších technických, vzhledových a praktických výhod. 

Často se ukáže, že představují v dlouhodobém pohledu lepší hodnotu 

než uhlíková ocel a jsou výrazně levnější než jim příbuzné značky 

austenitických ocelí, které obsahují nikl.

Jejich škála různých použití je v současnosti využívána jen nedostatečně. 

Na dalších stránkách proto naleznete příklady různých dalších použití 

těchto materiálů. Tato kapitola uvádí aplikace z mnoha odvětví trhu 

a z mnoha různých částí světa.

Cílem této publikace je poskytnout stávajícím i potenciálním 

uživatelům možnost, aby se na příkladech stávajících úspěšných aplikací 

inspirovali, kde všude je možno feritických korozivzdorných ocelí použít. 

Jejím dalším cílem je podpořit snahy o zodpovědný a informovaný výběr 

správných materiálů – optimální sladění materiálu a aplikace dosud 

nikdy nebylo důležitější.POUŽITÍ NA AUTOMOBILY

KOMPONENTY VÝFUKOVÝCH 

SYSTÉMŮ

Ocel W.Nr. 1.4509/441, 

fi ltr dieselmotorů na zachycení 

mechanických částic, 

Peugeot 607, Faurecia

KOMPONENTY VÝFUKOVÝCH 

SYSTÉMŮ

Ocel W.Nr. 1.4509/441, 

trubkový rozvod, Faurecia

KOMPONENTY VÝFUKOVÝCH 

SYSTÉMŮ

Ocel značky 1.4512/409, tlumič, 

Faurecia, Jižní Korea

KOMPONENTY VÝFUKOVÝCH 

SYSTÉMŮ

Oceli AISI 304 a 441, 

fi ltr dieselmotorů na zachycení 

mechanických částic, 

Mercedes třídy E, Faurecia

KOMPONENTY VÝFUKOVÝCH 

SYSTÉMŮ

Značka SUS430J1L, 

těleso katalyzátoru, voštinové 

uspořádání z oceli 20%Cr-5%Al

KOMPONENTY VÝFUKOVÝCH 

SYSTÉMŮ

Ocel W.Nr. 1.4509/441, 

katalyzátor, Faurecia

OZDOBNÉ PRVKY

Značka SUS430, Jižní Korea

OZDOBNÉ PRVKY

Značka SUS430J1L, Japonsko
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OZDOBNÉ PRVKY

Značka SUS430, Jižní Korea

OZDOBNÉ PRVKY

Ocel značky 1.4016/430, 

ozdoby v černém provedení, USA

OZDOBNÉ PRVKY

Ocel značky 1.4113/434, USA

MASKA VOZU SUV

Ocel W.Nr. 1.4513, 

Plastic Omnium, Francie

OKRAJ VÍKA ZAVAZADLOVÉHO 

PROSTORU

Značka 1.4510/430Ti, 

Peugeot 307, Francie

SVĚTLOMET

Ocel W.Nr. 1.4513, 

obroučka světlometu, Itálie

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

Ocel W.Nr. 1.4113, 

ozdoby na nákladním autě, USA

SVORKY

Značky 1.4509/441 a 1.4016/430

FILTRY

Značka 1.4512/409L, 

Tchaj-wan, Čína

BRZDOVÉ DISKY

Značka 1.4028/420

TERMOSTAT

Značka 1.4512/409, Francie

LOPATKOVÉ KOLO

Značka 1.4512/409, 

tloušťka 1,5 mm, Francie
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STAVBY A KONSTRUKCE

RŮZNÉ DÍLY A POTŘEBY

ŽELEZÁŘSKÉ POTŘEBY – 

OKENNÍ ZÁVĚSY A ÚCHYTY

Značka 1.4016/430, Evropa

ŽLABY A OKAPY

Značka 1.4510/430Ti, 

pocínovaný plech, Evropa

ŽLABY A OKAPY

Značka 1.4521/444, Evropa

KOMÍNOVÁ ROURA

Značka 1.4521/444, Evropa

STAVEBNICTVÍ

VENKOVNÍ IZOLAČNÍ DÍLY 

Z HRANATÝCH TRUBEK (“JEKLŮ”)

Značka SUH409L (1.4512/409), 

JSSA, Japonsko

DOČASNÝ PŘÍSTŘEŠEK

Značka 1.4016/430, lakovaná ocel, 

VERNEST® a Centro Inox, Itálie 

BUDKA PRO SDĚLOVACÍ TECHNIKU

Značka SUS436L (1.4526/436), 

JSSA, Japonsko

TOVÁRNÍ BUDOVA

Značka 1.4003, 

nová dokončovací válcovací trať, 

Columbus, Jižní Afrika

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Kostra střechy: 

možnost využití feritických ocelí 

BUDOVA

Značky SUS445J1 a SUS445J2, 

budova Nakano Sakaue, 

1996, Japonsko

BUDOVA

Ocel SUS445J2 s plastovým potahem, 

Phoenix Resort, 1994, Japonsko 

BUDOVA

Venkovní díly z oceli SUS445J1, 

vnitřní z oceli SUS304, budova 

Nihonbashi Mitsui, 2005, Japonsko
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STAVEBNICTVÍ

ODHLUČŇOVACÍ 

DESKA NADJEZDU

 

Značka SUS436 (1.4526/436), 

JSSA, Japonsko

OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU

Ocel W.Nr. 1.4003/410 s nátěrem, 

SASSDA, Jižní Afrika 

(most po více než 8 letech provozu)

VYLOŽENÍ TUNELU

Značka SUS430J1L (1.4016/430), 

JSSA, Japonsko

VYLOŽENÍ TUNELU

Ocel 1.4016/430 s nátěrem, 

tunel Monte Mario, 

Centro Inox, Itálie

PLOT JAKO VĚTROLAM

Značka SUS445J2, JSSA, Japonsko

ODDĚLOVACÍ VRATA PLOŠINY

Značka 1.4510/439, 

jemně vzorovaný povrch, 

KOSA, Jižní Korea

STOŽÁRY ELEKTRIFIKACE

Značka 1.4003 (první rozsáhlejší 

aplikace v r. 1982 podél mořského 

pobřeží – 10 m od čáry příboje, 

bez projevů koroze), Jižní Afrika

ELEKTRÁRNY

Značka 1.4003/410, 

žebroví konstrukce chladicí věže, 

Jižní Afrika

OBKLADY

OBLOŽENÍ FASÁDY

Značka SUS445M2, 

matový neodrazivý povrch, 

ASSDA, Austrálie

OBLOŽENÍ FASÁDY

Značka 1.4521/444, kartáčovaný 

povrch č. 4 (vodorovné panely), 

Vivo Building, Rio De Janeiro, Nucleo 

Inox, Brazílie (přímořská atmosféra)

OBLOŽENÍ FASÁDY 

Ocel značky SUS445J2, 

Muzeum budoucnosti vědy, 

JSSA, Japonsko

OBLOŽENÍ FASÁDY

Ocel značky 1.4526/436, 

Ugine & Alz Steel Service Centre, 

Arcelor Mittal Stainless, 

Katowice, Polsko
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VÝTAHY

POJÍZDNÉ SCHODY

Značka SUS430LX (1.4016/430), 

Japonsko

PANELY VÝTAHU

Značka 1.4510/439

STŘECHY A ZASTŘEŠENÍ

ZASTŘEŠENÍ ARÉNY MEDIADOME

Ocel značky SUS445J2, 

aréna Mediadome, Kitakyushu 

(prefektura Fukuoka) 1998, Japonsko

STŘECHA ŠKOLNÍ BUDOVY

Ocel AISI 430Ti (technologie 

naplocho spojovaných panelů se 

svary natupo), Ugine & Alz, Rakousko

STŘECHA TĚLOCVIČNY

Ocel AISI 445, KOSA, Jižní Korea

KLENUTÉ ZASTŘEŠENÍ

Ocel AISI 446, KOSA,

Seoul, Jižní Korea

STŘECHA CHATY

Ocel AISI 430Ti 

(technika stojatých švů), 

Ugine & Alz, Německo

ZASTŘEŠENÍ LETIŠTNÍ BUDOVY

Ocel značky SUS447J1, 

terminál na letišti Kansai 

(architekt Renzo Piano), 

JSSA, Ósaka, Japonsko

ULIČNÍ VYBAVENÍ

SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Značka 1.4510/439, svařovaná 

elektrolyticky leštěná trubka, 

KOSA, Seoul, Jižní Korea

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Ocel 1.4003/410 s nátěrem, 

SASSDA, Jižní Afrika. 

Feritické oceli na pouliční 

vybavení jsou často lakované, 

vyžadují-li to ohledy na vzhled

AUTOMAT NA LÍSTKY NA VLAK 

NA NÁDRAŽNÍM PERONĚ

Značka 1.4003/410, s nátěrem 

(po 15 letech provozu), 

SASSDA, Velká Británie

 

ELEKTROROZVODNÉ SKŘÍNĚ

 

Značka 1.4003/410, s nátěrem 

(po 15 letech provozu), 

SASSDA, J. Afrika
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PEKÁRENSKÁ PEC

Ocel AISI 430, Macadams Baking 

Systems (PTY) Ltd, Jižní Afrika

PLYNOVÉ PLOTNY

Ocel AISI 430, Lincat, Velká Británie

PŘÍSTROJ NA PŘÍPRAVU KÁVY

Značka SUS430J1, JSSA, Japonsko

OHŘÍVANÁ SKŘÍŇ 

NA HOTOVÁ JÍDLA

Ocel AISI 430, Lincat, Velká Británie

VYBAVENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN 

A PŘÍPRAVU JÍDEL

PÁSOVÝ TOPINKOVAČ

Ocel AISI 430, Lincat, Velká Británie

MIKROVLNNÁ TROUBA

Ocel AISI 430 

(zevnitř i vně), JSSA, Japonsko

PLYNOVÝ VAŘIČ

Ocel AISI 430 (hořák), 

POSCO, Jižní Korea

CHLADNIČKA

Panel z oceli SUS430J1L 

s plastovým nátěrem, JSSA, Japonsko

KÁVOVAR

Ocel AISI 430, Lincat, Velká Británie

RESTAURAČNÍ VOZÍK

Ocel AISI 430

SKŘÍŇ NA HOTOVÁ JÍDLA

Ocel AISI 430, Lincat, Velká Británie

NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA NA NÁDOBÍ

Ocel AISI 430, Lincat, Velká Británie
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PRO DOMÁCNOST I KANCELÁŘ
Pro dále uvedené aplikace se feritické oceli (značek řady 400) již osvědčily jako ideální díky své estetické kvalitě, odolnosti vůči působení čisticích 

a desinfekčních prostředků, nízkému koefi cientu tepelné roztažnosti a též díky tomu, že jsou magnetické (vhodné pro indukční ohřev při vaření). 

Též oproti jiným materiálům nabízejí značené ekonomické výhody.

VARNÁ ZAŘÍZENÍ 

PRO DOMÁCNOST

PLYNOVÝ VAŘIČ 

KOSA, Jižní Korea

SESTAVY

TKN, Německo

MIKROVLNNÁ TROUBA

Značka SUS430J1, JSSA, Japonsko

PŘENOSNÝ PLYNOVÝ VAŘIČ

TSSDA, Thajsko

GRILOVAČ 

Značka 1,4016/430, 

ochranný plech a koš grilu, 

Ompagrill a Centro Inox, Itálie

GRILOVAČ

Značka 1.4016/430, 

grilovač, USA

VARNÉ NÁDOBÍ A HRNCE

WOK

NÁDOBÍ PRO VAŘENÍ INDUKČNÍM 

OHŘEVEM

Groupe SEB (Tefal)

TLAKOVÝ HRNEC

Ocel AISI 430, Groupe SEB

PÁNVE

Ocel AISI 430, POSCO, Jižní Korea

MYČKY NÁDOBÍ

MYČKA NÁDOBÍ

Vnitřní panel z oceli AISI 430

MYČKA NÁDOBÍ

Venkovní panel z oceli SUS430J1L 

s plastovým nátěrem, JSSA, Japonsko 
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MYČKA NÁDOBÍ

Ocel AISI 430 

(panely zevnitř i vně), Haier, ČLR

MIXÉR

Ocel W.Nr. 1.4513, TKN, Itálie

MIXÉR 

Ocel AISI 430

KOTLÍK NA VAŘENÍ RÝŽE

Ocel SUS430 s plastovým nátěrem, 

JSSA, Japonsko

VARNÁ KONVICE

Ocel SUS430 s plastovým nátěrem, 

JSSA, Japonsko

VYBAVENÍ

POLICE

 

Značka 1.4016/430, 

vodorovné police, 

Graepel a Centro Inox, Itálie

NÁDOBA NA ODPADKY

Značka 1.4016/430, 

Graepel a Centro Inox, Itálie

DĚLICÍ STĚNA

Ocel AISI 430, POSCO, Jižní Korea

ZÁBRADLÍ

Svařované trubky z oceli 430

RÁM OBRAZOVKY LCD

Ocel AISI 410, POSCO, Jižní Korea

DIGESTOŘE

KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ

Ocel AISI 430, Blanco, 

TKN, Německo

KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ

Ocel AISI 430, Falmec, 

Nucleo Inox, Brazílie

DOMÁCÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE
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KONTEJNER NA NÁPOJE

Ocel AISI 430

VARNÁ KONVICE

Ocel AISI 430, Groupe SEB

HRNEC NA VAŘENÍ ŠPAGET

Bezplášťová nádoba 

z oceli SUS430J1L 

(pro indukční ohřev), JSSA, Japonsko

CHLADNIČKY

MRAZNIČKA A CHLADINČKA

Panel z oceli AISI 430

MRAZNIČKA A CHLADINČKA

Dveřní panel z oceli AISI 430, 

TKN, Německo

DŘEZY

DOMÁCÍ KUCHYŇSKÝ DŘEZ

Ocel AISI 430, Tramontina, Brazílie

PRAČKY

BUBEN

Ocel AISI 430 (buben a vnější panel), 

TKN, Německo

BUBEN

Buben z oceli AISI 430, 

LG Electronics, Jižní Korea

SUŠIČKY

BUBEN

Značka SUS430, JSSA, Japonsko

BUBEN

Ocel AISI 409, Whirlpool, Evropa

STOLNÍ NÁČINÍ

ASIJSKÁ LŽÍCE

Ocel AISI 430

PŘÍBORY

Oceli řady 400, IKEA
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KUCHYŇSKÉ PŘÍSTROJE A NÁDOBÍ
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PRŮMYSL

Feritických ocelí se ve velkém měřítku používá tam, kde je prakticky nemožné uhlíkovou ocel udržet beze rzi a v čistotě.

VÝTOKOVÉ ROURY NA PŘEHRADĚ

Ocel W.Nr. 1.4003/410 s nátěrem, 

Columbus, Jižní Afrika

PROTIPOVODŇOVÁ VRATA

Ocel 1.4003/410 s nátěrem, 

Columbus, J. Afrika

NÁDRŽE

Značka SUS430J1L, 

s barevným plastovým nátěrem 

venkovního pláště, JSSA, Japonsko

KOLONA FRAKČNÍ DESTILACE

Značka 410S, Evropa

DOPRAVNÍK

Značka 410S, Evropa

HOŘÁKY

HOŘÁKY

Ocel W.Nr. 1.4509/441 

(vysoce odolná vůči oxidaci)

HOŘÁK

Značka SUS430, plynový hořák 

boileru, JSSA, Japonsko

BOILERY

VNITŘNÍ TRUBKA BOILERU

 Značka 1.4521/444, 

KOSA, Jižní Korea

RYCHLOOHŘÍVAČ VODY 

DO VARU “HYDROBOIL”

Značka 1.4521/444, 

ZIP Industries a ASSDA, Austrálie

 

BOILER

Ocel AISI 444, Evropa

NÁDRŽ NA HORKOU VODU

Značka 1.4521/444, Evropa

NÁDRŽ NA HORKOU VODU

Značka SUS444, JSSA, Japonsko
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ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

STĚNY A STROPY

Značka 445M2, 

Melbourne, Austrálie

VÝMĚNÍKY TEPLA

SVAŘOVANÉ TRUBKY PŘEHŘÍVÁKU 

ODLUČOVAČE PAR

Značka 1.4510/439, 

VALTIMET, Evropa

SVAŘOVANÉ TRUBKY OHŘÍVAČE 

NAPÁJECÍ VODY

Značka 1.4510/439, 

VALTIMET, Evropa

SVAŘOVANÉ TRUBKY 

KONDENZÁTORU

Značka 1.4510/439, 

VALTIMET, Evropa

SOLÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY

SOLÁRNÍ OHŘÍVAČ VODY

Značka SUS444, 

Suncue Company Ltd. a YUSCO, 

Tchaj-wan, Čína

SOLÁRNÍ OHŘÍVAČ VODY

Značka 1.4509/441 (válec) 

Sun tank a SASSDA, Jižní Afrika

SOLÁRNÍ OHŘÍVAČ VODY

Solární panely: rám a kolektor, 

potenciální aplikace feritických 

ocelí značek 441/444

CUKROVARNICTVÍ

DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM

Značka 1.4003/410, 

Columbus, Jižní Afrika. 

Zde feritická ocel vydržela 18 let.
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UNÁŠEČ BŘIDLICE

Značka 1.4003/410, 

Columbus, Jižní Afrika. 

Toto zařízení je v provozu již 22 let.

VÍKO OHŘÍVAČE VAŘÍCÍ 

OVOCNÉ ŠŤÁVY

Značka 1.4003/410, 

Columbus, Jižní Afrika. Uhlíková ocel 

(nahoře) ve srovnání s feritickou 

ocelí (dole) po 6 letech provozu

TRUBKY VÝMĚNÍKU TEPLA

Značka 1.4521/444, 

Nucleo Inox, Brazílie

KRYSTALIZÁTOR A DIFUZÉR

Značka 1.4003/410, 

Columbus, Jižní Afrika

Jako náhrada slitiny Cu-Ni (kuproniklu, kde dochází k erozi vodní parou a k migraci mědi), uhlíkové oceli 

(má problémy s erozí) a oceli značky 304 (má vyšší tepelnou roztažnost než rám z uhlíkové oceli).
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NÁDRŽE

NÁDRŽE NA VODU 

A VODNÍ POTRUBÍ

Ocel AISI 444, Brazílie

.

NÁDRŽ NA VODU

Ocel AISI 444, KOSA, Jižní Korea

NÁDRŽ NA VODU

Zčásti z oceli SUS444, 

povrch č. 4, JSSA, Japonsko

NÁDRŽ NA VODU

Zčásti z oceli SUS444, 

povrch č. 4, JSSA, Japonsko

FERMENTAČNÍ 

A SKLADOVACÍ NÁDRŽ 

Ocel AISI 444, Nucleo Inox, Brazílie. 

Sander Inox vyrábí tyto nádrže 

úspěšně již 7 let.

FERMENTAČNÍ 

A SKLADOVACÍ NÁDRŽ 

Ocel AISI 444, Nucleo Inox, Brazílie

MOTOCYKLOVÝ VÝFUK

Značka 1.4512/409l, YUSCO, 

Tchaj-wan, Čína

MOTOCYKLOVÝ VÝFUK

Značka 1.4509/441, Centro Inox, 

Itálie. Nová Vespa ET2 je vybavena 

katalyzátorem a tlumičem 

z feritické oceli
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MOTOCYKLOVÝ VÝFUK

Ocel AISI 409L

MOTOCYKLOVÝ VÝFUK

Ocel AISI 409L, Acesita, Brazílie

ROTOR DISKOVÉ BRZDY

Značka SUS410SM1, 

JSSA, Japonsko

RŮZNÉ DÍLY

Brzdové disky z oceli AISI 420, 

ozdobné prvky z oceli 

W.Nr. 1.4113, Itálie

MOTOCYKL
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KONTEJNER

Značka 1.4003/410, s nátěrem 

(rám a dveřní panely)

VAGON NA UHLÍ

Značka 1.4003/410 (panely), 

Columbus, Jižní Afrika. 

V provozu přes 20 let.

VAGON NA UHLÍ

Značka 1.4003/410 (panely), 

Columbus, Jižní Afrika. 

V provozu přes 15 let.

VAGON NA UHLÍ

Značka 1.4003 (vnitřek předešlého), 

SASSDA, Jižní Afrika

DOPRAVA

RÁMY KAROSERIÍ AUTOBUSŮ 

A AUTOKARŮ

Značka 1.4003/410, 

Columbus, Jižní Afrika 

RÁMY KAROSERIÍ AUTOBUSŮ 

A AUTOKARŮ

Ocel 1.4003/410 

(s nátěrem spodní části), 

Columbus, Jižní Afrika 

RÁMY KAROSERIÍ AUTOBUSŮ 

A AUTOKARŮ

Svařované trubky a panel 

z oceli 1.4003, 

Solaris Bus & Coach Co., Polsko

KONTEJNER

Značka 1.4003/410 (rám a panely), 

POSCO, Jižní Korea

VAGON NA UHLÍ

Ocel 1.4003/410 s nátěrem, Evropa

VAGON NA UHLÍ

Ocel AISI 409/410 s nátěrem, 

TISCO, ČLR

VAGON NA UHLÍ

Značka 1.4003, 

SASSDA, Jižní Afrika

TRAMVAJ

Značka 1.4003/410 

(rám vozu a lakované panely), Evropa
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PŘÍLOHY

Chemické složení feritických 

korozivzdorných ocelí
Feritické korozivzdorné oceli mají podobné vlastnosti jako oceli uhlíkové, ale mají 

mnohem lepší korozní odolnost. Jejich vývoj začal již před více než 100 lety.

Aby na povrchu spolehlivě vznikla ochranná vrstva oxidů chromu 

schopná sama se obnovovat, musí být obsah chromu v oceli minimálně 

10,5 hm.%. Čím vyšší je obsah chromu, tím stabilnější je pasivní vrstva.

Po obrábění nebo náhodném poškození se ochranná vrstva na povrchu 

korozivzdorné oceli v přítomnosti vzdušného kyslíku nebo okysličené 

vody okamžitě obnoví.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ 
A MEZINÁRODNÍ NORMY
Dále uvedené tabulky podávají údaje o chemickém složení feritických 

korozivzdorných ocelí pěti skupin.

PRVNÍ FERITICKÉ OCELI
Korozivzdorná ocel byla “objevena” někdy v letech 1900–1915. Jako 

u mnoha objevů byla ve skutečnosti výsledkem souhrnného úsilí 

několika vědců. V Anglii, Francii a Německu byly publikovány výzkumné 

práce o slitinách, jejichž složení by odpovídalo dnešním značkám 410, 

420, 430, 442, 446 a 44°C.

Korozivzdorné oceli musí mít velmi nízké obsahy uhlíku. Po mnoho 

let bylo nesnadné takto nízkých obsahů uhlíku v oceli dosáhnout, 

což vysvětluje, proč se dobré feritické oceli objevily dosti pozdě 

(v 80. letech).

JEDNOTLIVÉ ZNAČKY A JEJICH SLOŽENÍ
Chrom (Cr) je pro výrobu korozivzdorných ocelí tím zdaleka 

nejdůležitějším prvkem. Vytváří na povrchu “pasivní” vrstvu, díky níž 

korozivzdorná ocel odolává korozi a má zvýšenou odolnost proti oxidaci 

a okujení i proti opotřebení a též vyšší pevnost v tahu.

PASIVACE

obyčejná ocel korozivzdorná ocel

tvorba 

oxidů železa

tvorba 

oxidů chromu

= pasivní vrstva        = vrstva rzi

Typy AISI 409, 

410, 420

Obsah Cr: 

10%-14%

Typ AISI 430

Obsah Cr: 

14%-18%

Typy 430Ti, 439, 

441, apod.

Obsah Cr: 

14%-18%. 

Obsahují 

stabilizační 

prvky jako Ti, 

Nb atd.

Typy AISI 434, 

436, 444 a další

Obsahy Mo 

nad 0,5%

Obsah Cr 

18%-30% 

nebo oceli 

nespadající 

do žádné 

z ostatních 

skupin

10%-14% 14%-18%

14%-18%

stabili-

zované

S přísadou 

Mo
Jiné

PĚT SKUPIN FERITICKÝCH OCELÍ

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5
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SKUPINA 1

SKUPINA 2

10%-14%Cr

AISI, ASTM
Prvek (max. hmotn. %)

Norma Ref.
C Si Mn P S Cr Mo Ti Nb Cu Al N Ni

403(M) 0.15 0.5 1.0 0.04 0.03 11.5-13.0 JIS SUS403

0.12-0.17 1.0 1.0 0.04 0.015 12.0-14.0 EN 1.4024

405 0.08 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-14.5 0.1-0.3 0.6 UNS S40500

0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 12.0-14.0 EN 1.4000

0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 12.0-14.0 0.1-0.3 EN 1.4002

0.08 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-14.5 0.1-0.3 JIS SUS405

409L 0.03 1.0 1.0 0.04 0.02 10.5-11.7 6x(C+N)-0.5 0.17 0.03 0.5 UNS S40910

0.03 1.0 1.0 0.04 0.02 10.5-11.7 8x(C+N)-0.5 0.1 0.03 0.5 UNS S40920

0.03 1.0 1.0 0.04 0.02 10.5-11.7 [0.08+8x(C+N)]-0.75 0.03 0.5 UNS S40930

0.03 1.0 1.0 0.04 0.02 10.5-11.7 0.05-0.2  0.18-0.4 0.03 0.5 UNS S40945

0.03 1.0 1.0 0.04 0.02 10.5-11.7 6x(C+N)-0.75 0.03 0.5-1.0 UNS S40975

0.03 1.0 1.5 0.04 0.015 10.5-12.5 0.03 0.3-1.0 UNS S40977

0.03 1.0 1.0 0.04 0.015 10.5-12.5 6x(C+N)-0.65 0.5 EN 1.4512

0.08 0.7 1.5 0.04 0.015 10.5-12.5 0.05-0.35 0.5-1.5 EN 1.4516

0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 10.5-11.75 6xC-0.75 0.6 JIS SUH409L

410(M) 0.08-0.15 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-13.5 0.75 UNS S41000

0.08-0.15 1.0 1.5 0.04 0.015 11.5-13.5 0.75 EN 1.4006

0.15 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-13.5 JIS SUS410

410L 0.03 1.0 1.5 0.04 0.03 10.5-12.5 0.03 1.5 UNS S41003

0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 12.0-13.0 9(C+N)-0.6 0.03 0.5 UNS S41045

0.04 1.0 1.0 0.045 0.03 10.5-12.5 0.1 0.6-1.10 UNS S41050

0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 11.0-13.5 JIS SUS410L

0.03 1.0 1.5 0.04 0.015 10.5-12.5 0.3-1.0 EN 1.4003

410S(M) 0.08 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-13.5 0.6 UNS S41008

0.08 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-13.5 0.6 JIS SUS410S

420J1(M) 0.16-0.25 1.0 1.0 0.04 0.03 12.0-14.0 JIS SUS420J1

0.16-0.25 1.0 1.5 0.04 0.015 12.0-14.0 EN 1.4021

420J2(M) 0.26-0.40 1.0 1.0 0.04 0.03 12.0-14.0 JIS SUS420J2

0.26-0.35 1.0 1.5 0.04 0.015 12.0-14.0 EN 1.4028

0.36-0.42 1.0 1.0 0.04 0.015 12.5-14.5 EN 1.4031

0.43-0.50 1.0 1.0 0.04 0.015 12.5-14.5 EN 1.4034

14%-18%Cr

AISI, ASTM
Prvek (max. hmotn. %)

Norma Ref.
C Si Mn P S Cr Mo Ti Nb Cu Al N Ni

420 0.08 1.0 1.0 0.045 0.03 13.5-15.5 0.2-1.2 0.3-0.5 1.0-2.5 UNS S42035

0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 13.5-15.5 0.2-1.2 0.3-0.5 1.0-2.5 EN 1.4589

429 0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 14.0-16.0 UNS S42900

0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 14.0-16.0 JIS SUS429

429J1(M) 0.25-0.4.0 1.0 1.0 0.04 0.03 15.0-17.0 JIS SUS429J1

430 0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 0.75 UNS S43000

0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-18.0 EN  1.4016

0.12 0.75 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 JIS SUS430

1.4017 0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-18.0 1.2-1.6 EN 1.4017

440(M) 0.6-0.75 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 JIS SUS440A

NORMY: - ASTM A 280 - 06C, LISTOPAD 2006

 - EN 10088-2, ZÁŘÍ 2005

 - JIS G 4305, 1991
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SKUPINA 3

SKUPINA 4

SKUPINA 5

Jiné

AISI, ASTM
Prvek (max. hmotn. %)

Norma Ref.
C Si Mn P S Cr Mo Ti Nb Cu Al N Ni

445 0.02 1.0 1.0 0.04 0.012 19.0-21.0 10x(C+N)-0.8 0.3-0.6 0.03 0.6 UNS S44500

445J1 0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 21.0-24.0 0.7-1.5 0.025 JIS SUS445J1

445J2 0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 21.0-24.0 1.5-2.5 0.025 JIS SUS445J2

446 0.06 0.75 0.75 0.04 0.02 25.0-27.0 0.75-1.5 0.2-1.0 0.2 0.04 UNS S44626

0.01 0.4 0.4 0.02 0.02 25.0-27.5 0.75-1.5 0.05-0.2 0.2 0.015 0.5 UNS S44627

0.025 0.75 1.0 0.04 0.03 24.5-26.0 3.5-4.5 [0.2+4(C+N)]-0.80 0.035 3.5-4.5 UNS S44635

0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 25.0-28.0 3.0-4.0 6x(C+N)-1.0 0.04 1.0-3.5 UNS S44660

0.01 0.4 0.4 0.03 0.02 25.0-27.5 0.75-1.5 0.015 0.5 JIS SUSXM27

447 0.01 0.2 0.3 0.025 0.02 28.0-30.0 3.5-4.2 0.15 0.02 0.15 (C+N) 0.025 UNS S44700

0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 28.0-30.0 3.6-4.2 6x(C+N)-1.0 0.045 1.0 UNS S44735

0.025 1.0 1.0 0.03 0.01 28.0-30.0 3.5-4.5 [4x(C+N)+0.15]-0.8 0.045 EN 1.4592

0.01 0.4 0.4 0.03 0.02 28.5-32.0 1.5-2.5 0.015 JIS SUS447J1

448 0.01 0.2 0.3 0.025 0.02 28.0-30.0 3.5-4.2 0.15 0.02 2-2.5 (C+N) 0.025 UNS S44800

14%-18%Cr 

stabilizované

AISI, ASTM
Prvek (max. hmotn. %)

Norma Ref.
C Si Mn P S Cr Mo Ti Nb Cu Al N Ni

430J1L 0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-20.0 8x(C+N)-0.8 0.3-0.8 0.025 JIS SUS430J1L

430LX 0.03 0.75 1.0 0.04 0.03 16.0-19.0 0.1-1.0 0.6 JIS SUS430LX

439 0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 17.0-19.0 [0.2+4x(C+N)]-1.10 0.15 0.03 0.5 UNS S43035

0,05 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-18.0 [0.15+4x(C+N)]-0.8 EN 1.4510

0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 17.0-19.0 [0.2+4x(C+N)]-0.75 0.15 0.03 0.5 UNS S43932

0.03 1.0 1.0 0.04 0.015 17.5-18.5 0.1-0.6 [0.3+(3xC)] UNS S43940

0.03 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-17.5 0.35-0.55 EN 1.4590

0.025 0.5 0.5 0.04 0.015 16.0-18.0 0.3-0.6 EN 1.4520

0.02 1.0 1.0 0.04 0.015 13.0-15.0 0.2-0.6 EN 1.4595

430Ti 0.05 1.0 1.0 0.4 0.015 16.0-18.0 0.6 EN 1.4511

441 0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 17.5-18.5 0.1-0.6 9xC+0.3-1 1.0 UNS S44100

0.03 1.0 1.0 0.04 0.015 17.5-18.5 0.1-0.6 3xC+0.3-1 EN 1.4509

S přísadou Mo

AISI, ASTM
Prvek (max. hmotn. %)

Norma Ref.
C Si Mn P S Cr Mo Ti Nb Cu Al N Ni Other

415 0.05 0.6 0.5-1.0 0.03 0.03 11.5-14.0 0.5-1.0 3.5-5.5 UNS S41500

434 0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 0.75-1.25 UNS S43400

0.08 0.75 0.8 0.04 0.015 16.0-18.0 0.9-1.4 EN 1.4113

0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-18.0 0.8-1.4 [7x(C+N)+0.1]-1.0 0.04 EN 1.4526

0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 0.75-1.25 JIS SUS434

436 0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 0.75-1.25 8x(C+N)-0.8 0.025 UNS S43600

0.025 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-18.0 0.9-1.4 0.3-0.6 EN 1.4513

0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-19.0 0.75-1.25 8x(C+N)-0.8 0.025 JIS SUS436L

1.4419(M) 0.36-0.42 1.0 1.0 0.04 0.015 13.0-14.5 0.6-1.0 EN 1.4419

1.4110(M) 0.48-0.60 1.0 1.0 0.04 0.015 13.0-15.0 0.5-0.8 V≤0.15 EN 1.4110

1.4116(M) 0.45-0.55 1.0 1.0 0.04 0.015 14.0-15.0 0.5-0.8 0.1≤V≤0.2 EN 1.4116

1.4122(M) 0.33-0.45 1.0 1.5 0.04 0.015 15.5-17.5 0.8-1.3 ≤1.0 EN 1.4122

1.4313(M) ≤0.05 0.7 1.5 0.04 0.015 12.0-14.0 0.3-0.7 ≥0.02 3.5-4.5 EN 1.4313

1.4418(M) ≤0.06 0.7 1.5 0.04 0.015 15.0-17.0 0.8-1.5 ≥0.02 4.0-6.0 EN 1.4418

436J1L 0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 17.0-20.0 0.4-0.8 8x(C+N)-0.8 0.025 JIS SUS436J1L

444 0.025 1.0 0.7-1.5 0.04 0.03 17.5-19.5 1.75-2.5 0.2+4(C+N)-0.8 1.0 UNS S44400

0.025 1.0 1.0 0.04 0.015 17.0-20.0 1.8-2.5 4x(C+N)+0.15-0.8 0.03 EN 1.4521

0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 17.0-20.0 1.75-2.5 8x(C+N)-0.8 0.025 JIS SUS444
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PŘÍLOHY 

Jakosti povrchu
Výsledného povrchu korozivzdorných ocelí je možno dosáhnout řadou různých 

dokončovacích operací. Níže jsou popsány hlavní druhy povrchu. Pro feritické 

oceli se používá stejných povrchových úprav jako pro oceli austenitické a jiné.

Popis ASTM EN 10088-2 Poznámky

po válcování 

za tepla
1 1E/1D

Poměrně drsný a matný povrch vytvořený válcováním za tepla 

na požadovanou tloušťku a následným žíháním a odokujením.

po válcování 

za studena
2D 2D

Matný povrch vytvořený válcováním za studena na požadovanou 

tloušťku s následným žíháním a odokujením. Může být též dosažen 

povrchovým doválcováním, průchodem mezi neleštěnými válci.

po válcování 

za studena
2B 2B

Lesklý povrch po válcování za studena obvykle dosažený stejným 

způsobem jako povrch jakosti č. 2D, ale s tím, že vyžíhaný a odkujený 

plech se ještě za studena lehce doválcuje za použití leštěných válců. 

To je obecně využívaná kvalita povrchu po válcování za studena; tento 

povrch se již snadněji leští než povrch jakosti č. 1 nebo č. 2D.

leskle žíhaný BA 2R
Povrch kvality BA vznikne po válcování za studena lesklým 

žíháním v inertní atmosféře. Je hladší a lesklejší než č. 2B.

Kartáčovaný nebo 

matový leštěný
č. 4 1J/2J

Univerzální, lesklý povrch dosažený broušením brusivem zrnitosti 

120-150 po počátečním broušení hrubším brusivem.

saténový leštěný 

(matový)
č. 6 1K/2K

Jemný saténový povrch s nižší odrazivostí než kartáčovaný 

(nebo matový leštěný) povrch. Vytvoří se fi brovým kartáčem.

leštěný 

na vysoký lesk 

(zrcadlově lesklý)

č. 8 1P/2P

Běžně vyráběný povrch s nejvyšší odrazivostí. Získá se leštěním stále 

jemnějšími brusivy a pak doleštěním velmi jemnou pastou. Povrch je 

v zásadě prostý škrábanců ze všech předchozích brusných operací.

elektrolyticky 

leštěný povrch
 -  -

Tato jakost povrchu vzniká elektrolytickým rozpouštěním. 

Tento elektrochemický proces zlepší jakost povrchu 

tím, že odstraní výčnělky působící drsnost.

(PS: uvedená tabulka není ofi ciální a má sloužit pouze jako vodítko)

2D 2B BA no. 4 no.6
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svými fotografi emi. Tam, kde původ použitých fotografi í není znám, se 

ISSF jejich autorům omlouvá.
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Japan Stainless Steel Association (JSSA), Tokyo, Japonsko; p. 16 (l): Southern Africa 

Stainless Steel Development Association (SASSDA), Rivonia, Jižní Afrika; p. 16 (r): 

ArcelorMittal Stainless Brazil, Brazílie; p. 17: ArcelorMittal Stainless Brazil, Brazílie; 
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ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Byla vyvinuta maximální snaha o zajištění technické správnosti informací uváděných v této publikaci. Čtenář se však upozorňuje, že zde obsažený 

materiál slouží pouze jako všeobecná informace. ISSF, její členové, pracovníci a konsultanti zejména odmítají jakékoliv závazky a jakoukoliv odpovědnost 

za případné ztráty, škody nebo újmy vzniklé použitím informací obsažených v této publikaci (v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné formě).
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