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Co je to korozivzdorná ocel ?
Korozivzdorné oceli (antikoro, nerez)
jsou slitiny na bázi železa s obsahem ≥ 10,5 % chromu a ≤ 1,2 % uhlíku;
na jejich povrchu vzniká vrstva, která se
při porušení sama obnovuje (pasivní vrstva) a dodává jim odolnost proti korozi.

Hlavní druhy
Austenitické:
		
		
Feritické:
Martenzitické:
Duplexní:

kyslík

pasivní vrstva

vlastní korozivzdorná ocel

Železo-chrom-nikl, < 0,1 % uhlíku (patří sem mj. značky 1.4301/304, často
též nazývané „oceli 18/8; 18/10“); v dodaném stavu jsou nemagnetické;
celosvětově > 65 % všech nerezů
Železo-chrom, < 0,1% uhlíku, magnetické
Železo-chrom, > 0,1% uhlíku, magnetické a kalitelné
Železo-chrom-nikl, se smíšenou strukturou austenit-ferit, magnetické

Hlavní vlastnosti
Korozivzdorné – působí esteticky – žáruvzdorné – nízkonákladové z hlediska celé životnosti
– plně recyklovatelné – biologicky neutrální – snadno se zpracovávají a čistí – výhodný
poměr pevnosti a hmotnosti

		 Běžně dostupné povrchové úpravy a zpracovatelské postupy 1)
1D
	Válcované za tepla, tepelně zpracované
a mořené
2B
	Válcované za studena, tepelně zpracované,
mořené a povrchově doválcované
2H

Deformačně zpevněné
2R
Válcované za studena a leskle žíhané, příp.
povrchově doválcované
1) Viz též: Průvodce povrchových úprav nerezové oceli (Publikační řada Architektura a stavebnictví, sv. 1), Lucemburk, Euro Inox, 2005.
		 EN 10088-2, Stainless steels. Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steel for general purposes, 2005
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Jak jsou spolu různé austenitické oceli vzájemně provázány?
Vyjdeme-li od všestranně použitelné oceli značky 1.4301, můžeme různými přísadami její
vlastnosti dále ovlivňovat:

Svařitelnost

Mechanické vlastnosti

Korozní odolnost
+

Přísady Ni

+Ti

1.4541

321

309(S)
310/314
310(S)

Vyšší přísady Cr-Ni
pro zvýšení
žáruvzdornosti

304L*
304L*

+

Přísada N pro zvýšení
pevnosti, též při
nízkých teplotách

1.4315 304N
1.4311 304LN

+

	Nízký C 1.4307
		
1.4306

1.4828
1.4833
1.4841
1.4845

Snížení C nebo přísada
Ti pro zamezení
mezikrystalové
koroze po svařování

+

2% Mo: 1.4404
2.5% Mo: 1.4432
3% Mo: 1.4438

316L*
316L*
317L

1.4310 301

Korozní odolnost

Náhrada uhlíku dusíkem pro zlepšení
svařitelnosti, tažnosti
a korozivzdornosti

1.4318 301LN

Přísada Mo pro zvýšení
korozní odolnosti
+

316Ti

+

Zvýšení C pro zlepšení mechanických
vlastností (vč. tvařitelnosti za studena)

+

1.4571

304
1.4301
Fe
18% Cr
8% Ni

+

+Ti		

Mechanické vlastnosti

Svařitelnost

Odolnost proti oxidaci

2% Mo: 1.4401
2.5% Mo: 1.4436
3% Mo:

316*
316*
317

+

Zvýšení Ni (12%)
pro zlepšení
tvařitelnosti při
objemovém tváření

1.4303 305

+

Vyšší Cr, Mo, N pro maximální
korozní odolnost

6% Mo: 1.4547
		
1.4529

Značení dle EN 10088 a AISI. Pozor, značky podle AISI a podle EN nejsou zcela ekvivalentní (*). Podrobné údaje o chemickém složení a ekvivalenci naleznete na
webových stránkách www.euro-inox.org/technical_tables.

Jaké jsou možnosti feritických ocelí?
Nejoblíbenější je ocel značky EN 1.4016 (AISI 430). Pro málo agresivní prostředí a nekladou-li se zvláštní požadavky na vzhled, je možno volit oceli s nízkými obsahy chromu.
Chrom a molybden zvyšují korozní odolnost. Titan a niob zlepšují svařitelnost.

+

1.4521 444
+Mo, Ti, Nb
1.4513
Zvýšená korozní odolnost,
zlepšená svařitelnost

+Ti
1.4113 434
+

+

+Nb

+

+

1.4526 436

1.4509 441*

+Cr, Mo

+

+Mo

+Cr, Nb
1.4510 439
1.4520 430Ti*

+Ti
+

1.4016 430
Fe
17% Cr
+

Zlepšená
svařitelnost

+Cr

1.4512 409
Zlepšená
svařitelnost

+Ti
+

Relativní korozní odolnost

Zlepšená svařitelnost,
zvýšená odolnost
proti oxidaci

1.4000 410S
1.4003

Značení dle EN 10088 a AISI
Podrobné údaje o chemickém složení a ekvivalenci naleznete na webových stránkách www.euro-inox.org/technical_tables.
* běžná označení

Zvýšená
korozní odolnost

Co je to korozivzdorná ocel ?

A co duplexní oceli?
Duplexní oceli obvykle mají lepší mechanické vlastnosti a vyšší korozní odolnost než většina
běžných feritických a austenitických ocelí. Relativní rozdíly jednotlivých duplexních ocelí – z
nichž tou nejoblíbenější je ocel značky EN 1.4462 – je třeba posuzovat v těchto souvislostech.

Přísady Cr, Ni, Mo, (W,
Cu) pro zvýšení korozní
odolnosti

Přísada N
pro zvýšení pevnosti

1.4462 2205*

Fe
22% Cr 5% Ni 3% Mo

+

+

1.4662 2404*
Přísady Mo, N
pro zvýšení
korozní odolnosti

Přísada N
pro zvýšení pevnosti

+

1.4362 2304*

Přísada N
pro zvýšení pevnosti

Přísada Cr pro zvýšení
korozní odolnosti
+

1.4062 2202*
1.4162 2101*
1.4482 2001*

Značení dle EN 10088 a AISI
Podrobné údaje o chemickém složení a ekvivalenci naleznete na webových stránkách www.euro-inox.org/technical_tables.
* běžná označení

Relativní korozní odolnost

+

+

1.4501
1.4410 2507*
1.4507 255*
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