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ABSTRAKT 

Supermartenzitické oceli představují levnější alternativu k austenitickým a 

duplexním korozivzdorným ocelím používaným při těžbě ropy a zemního plynu, vůči 

kterým mají výhodu vyšší pevnosti při akceptovatelné odolnosti proti korozi i 

koroznímu praskání. Pro dosažení optimálních materiálových vlastností se tyto oceli 

po ochlazení z austenitizační teploty interkriticky žíhají při teplotě nad Ac1, kdy ve 

struktuře vzniká určitý podíl stabilního tzv. „reverzního“ austenitu, který zvyšuje 

houževnatost. Po roce 2000 byly vyvinuty nové typy nerezavějících martenzitických 

vytvrditelných ocelí, u nichž je unikátní kombinace vysoké pevnosti, houževnatosti, 

únavové pevnosti i korozivzdornosti získána po vytvrzovacím žíhání při teplotách 

nad 500 °C, kdy dochází k precipitaci jemných částic minoritních fází, především 

intermetalických.  

První část práce tak byla zaměřena na laboratorní simulaci režimu tepelného 

zpracování oceli 13Cr6Ni2,5MoTi na jakost zahrnující jednostupňové nebo 

dvoustupňové interkritické žíhání, kdy byla ověřena široká škála materiálových i 

strukturních charakteristik včetně odolnosti proti mezikrystalové a bodové korozi. 

Navržený optimalizovaný režim tepelného zpracování byl poté úspěšně aplikován i 

v provozních podmínkách jak na základním materiálu, tak i na zkušebním svarovém 

spoji trubky. 

Ve druhé části práce byl sledován vliv dlouhodobého stárnutí (1000, 2000 a 3000 

hodin při teplotě 475 °C) na změnu vlastností, mikrostruktury a substruktury u dvou 

značek nerezavějících martenzitických vytvrditelných ocelí Custom 465 a MLX 17. 

Po stárnutí byl zaznamenán mírný pokles pevnosti i vrubové houževnatosti, který 

byl důsledkem dodatečné precipitace částic intermetalických fází a rozpadu tuhého 

roztoku  za vzniku Cr bohatých částic nanometrické velikosti. Stárnutí při 475 °C 

bylo u obou ocelí doprovázeno stabilizací významného podílu reverzního austenitu, 

jehož vliv zcela kompenzoval efekt dodatečného precipitačního vytvrzení 

martenzitu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

supermartenzitické oceli, Custom 465, MLX 17, reverzní austenit, svarový spoj, 

mechanické vlastnosti, korozivzdornost, mikrostruktura, substruktura, stárnutí při 

475 °C 
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ABSTRACT 

Supermartensitic steels represent a cheaper alternative to austenitic and duplex 

stainless steels used in oil and gas industry, against which they have the advantage 

of greater strength and acceptable corrosion and stress corrosion cracking 

resistance. In order to achieve the optimum material properties of these steel, the 

intercritical annealing at temperatures above Ac1 is performed after cooling from the 

austenizing temperature, when a certain proportion of stable so-called "reverted" 

austenite arises in the structure and improves toughness. After 2000, new types of 

precipitation hardenable martensitic stainless steels were developed with a unique 

combination of high strength, toughness, fatigue and corrosion resistance was 

obtained after hardening at temperatures above 500  C, which leads to precipitation 

of fine particles of minor phases, especially intermetallics. 

The first part of the thesis is then focused on laboratory simulation of heat treatment 

of steel 13Cr6Ni2,5MoTi, which involved single-stage or two-stage intercritical 

annealing and testing of a wide variety of material properties and structural 

characteristics including intergranular and pitting corrosion resistance. The 

proposed regime of optimized heat treatment was then successfully applied in 

practice on the base material and the welded joint of the pipe. 

In the second part, the effect of long-term aging (1000, 2000 and 3000 hours at 

475°C) on the properties, microstructure and substructure of two grades of 

precipitation hardenable martensitic stainless steels, Custom 465 and MLX 17, was 

analysed. After aging there was a slight decrease in strength and impact energy, 

which was the result of the additional precipitation of very fine particles of 

intermetallic phases and also decomposition of solid solution  to form chromium-

rich particles of nanometric size. Aging at 475 °C was in both steels accompanied 

by stabilization of significant proportion of reverted austenite and its influence 

completely compensate the effect of the additional precipitation hardening of 

martensite. 

KEYWORDS 

supermartensitic steels, Custom 465, MLX 17, reverted austenite, weld joint, 

mechanical properties, corrosion resistance, microstructure, substructure, aging at 

475 °C 
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

 
Název 

 A,  austenit     

A5 tažnost; (%) 

Ac1 překrystalizační teplota, (°C) 

Ac3 překrystalizační teplota, (°C) 

ASTM Mezinárodní organizace pro standardizaci (American Society for Testing and Materials) 

b. k.  bodová koroze 

COR nízkouhlíkové feritické korozivzdorné oceli 

d maximální průměr důlku 

Ecor korozní potenciál 

Edk potenciál depasivace stanovený konvenčně pro 100 mA/cm
2
 

EDX energiově disperzní analýza 

Edz potenciál depasivace stanovený podle zlomu na polarizační křivce 

EOP vakuování oceli v tavicí peci (indukční pec) 

Eri potenciál repasivace stanovený z průsečíku (intersection) na polarizační křivce 

Erk potenciál repasivace při konvenční hodnotě 10 mA/cm
2
 

FF feritický faktor 

GCI index rovnoměrné koroze (General Corrosion Index) 
GTAW obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (Gas Tunsten Arc 

Welding) 

h maximální hloubka důlku 

IPS index fázové stability 

KV nárazová práce 

L-M Larson-Millerův parametr 

M martenzit     

Mf konec martenzitické transformace  

MIG svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu 

mo počáteční hmotnost 

Ms počátek martenzitické transformace  

n počet korozních důlků 

NTMZ nízkoteplotní termomechanické zpracování 

OCTG Oil Country Tubular Goods 

PAW svařování plazmou (Plasma Arc Welding) 

pH vodíkový exponent (Potential of Hydrogen) 

PPRE (PREN) ekvivalent bodové koroze (Pitting Resistance Equivalent) 

PWHT tepelné zpracování po svaření (Post Weld Heat Treatment) 

r rozhraní 

Re mez kluzu; MPa 

Rm mez pevnosti v tahu; MPa 

Rp0.2 smluvní mez kluzu odpovídající pl=0.2%(MPa) 

SCC sulfidické praskání pod napětím (Sulfide Stress Cracking) 

SEM rastrovací elektronová mikroskopie ( Scanning Electron Microscopy) 

SK svarový kov 

SM supermartenzitické oceli 

SSC sulfidické praskání 
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SV svarový spoj (svar) 

SVTZ svar po tepelném zpracování 

š. k. štěrbinová koroze     

TEM transmisní elektronová mikroskopie (Transmission Electron Microskopy) 

ThermoCalc simulační program pro výpočet fázových rovnováh 

TIG obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (Tungsten Inert Gas) 

TOZ (TOO) tepelně ovlivněná zóna (oblast) 

VOD oxidační vakuování oceli (Vacuum Oxygen Decarburization). 

VTMZ vysokoteplotní termomechanické zpracování 

ZM základní materiál 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ÚVOD 

Trhy s ropou a zemním plynem sice opakovaně zažívají výrazné výkyvy vyvolané 

lokálními krizemi a válkami i rostoucí poptávkou ze strany rozvíjejících se ekonomik 

(Čína, Brazílie, Indie), předpokládá se ale, že minimálně do roku 2030 budou tato 

fosilní paliva spolu s uhlím stále převažujícím zdrojem energie, přičemž očekávaný 

nárůst celosvětové poptávky po ropě dosáhne v tomto období až 25% [1].  

Řešením tohoto nárůstu spotřeby je jednak rozvoj těžby tzv. břidlicové ropy, ale i 

využívání dostupných rezerv, přičemž je nutné čelit dvěma hlavním skutečnostem: 

- přibližně 70 % světových rezerv ropy a zemního plynu již dnes představuje 

nekonvenční zdroje, tedy těžké, viskózní, bitumenové tekutiny, často se 

nacházející v oblastech s vysokým obsahem H2S, 

- asi 22 % světových zásob pochází z podmořských zdrojů. 

Na společnosti zajišťující těžbu těchto surovin je neustále vyvíjen tlak, aby bylo 

zprovozněno a intenzivněji využíváno všech dostupných ropných zdrojů, ať už jsou 

na souši, na moři, ve velkých hloubkách, špatně přístupných lokalitách, či klimaticky 

drsných podmínkách. Do popředí tak vyvstávají četné problémy převážně 

konstrukčního a materiálově–technologického charakteru, které z pohledu 

používaných materiálů znamenají především zajištění vhodné kombinace vysoké 

úrovně pevnosti a současně i plasticity a vrubové houževnatosti a zároveň 

s vysokou odolností proti koroznímu praskání pod napětím v prostředí obsahující 

sirovodík. Nelze také opomíjet, že tyto materiály musí být dobře svařitelné bez 

nutnosti předehřevu a následného žíhání po svařování. 

Celému komplexu těchto požadavků mohou velmi dobře vyhovovat nízkouhlíkové, 

tzv. supermartenzitické oceli, vyznačující se vysokou pevností a zároveň velmi 

nízkým obsahem uhlíku (do cca 0,015 %) spolu s vhodnou kombinací obsahů 

chrómu, niklu a molybdenu. Supermartenzitické oceli byly představeny v roce 1990 

jako alternativa levných typů (anglicky „low-cost“) austenitických a duplexních 

korozivzdorných ocelí Tyto oceli mají srovnatelné vlastnosti jako standardní 

martenzitické oceli, ale na rozdíl od nich mají také vynikající svařitelnost a odolnost 

proti koroznímu praskání. Vzhledem k jejich obsahům slitinových prvků jsou také 

méně nákladné než austenitické a duplexní oceli. 
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2 HISTORIE 

 

Třebaže počátky používání ocelí na bázi 13 %Cr lze vystopovat až na začátek 

minulého století, kdy byly objeveny dobré antikorozní vlastnosti doplňující jejich 

vysokou pevnost [2], skutečný počátek vývoje vedoucího k zavedení 

supermartenzitických (SM) ocelí lze datovat do 60. let minulého století a je spojen 

s vývojem a použitím 12%Cr oceli (AISI 410) pro mnoho komponent vyžadujících 

zvýšenou odolnost proti korozi v CO2 [3]. V 80. létech pak bylo masově zahájeno 

použití martenzitické 13%Cr oceli (AISI 420) pro tzv. OCTG (Oil Country Tubular 

Goods) produkty jako jsou např. vrtací trubky a nátrubky. V té době však rozvoj 

ropného pole Tuscaloosa Trend v Louisianě (hloubka až 6400 m, teplota 190 °C, 

tlak 97 až 110 MPa, 8% CO2 a 20 až 30 ppm H2S) obrátil pozornost na potřebu 

materiálu s ještě vyšší pevností a korozní odolností. Ve třech následujících 

dekádách tak následoval rozsáhlý vývoj supermartenzitických ocelí se zaměřením 

nejen na materiál samotný, ale i na zkoušení jeho odolnosti v prostředí sulfanu, 

možná větší než u jakéhokoli jiného OCTG materiálu [4]. 

Z důvodu požadavku na svařitelnost i omezení tvorby nežádoucího delta-feritu byl 

postupně snižován obsah uhlíku, který byl nahrazován niklem. Tak vznikla tzv. první 

generace ocelí COR, označovaná 13/1 podle obsahů chrómu a niklu. Oproti 

výchozí oceli dosahovala tato kombinace legur vyšší prokalitelnosti, houževnatosti i 

svařitelnosti. Následující vývoj pak byl směřován k dalšímu zvyšování prokalitelnosti 

a zlepšení svařitelnosti při zachování vysoké úrovně pevnosti a houževnatosti, 

cestou vyšších obsahů niklu. Největší rozšíření našly tyto oceli při stavbě dílů 

vodních turbín, kde ale byla stále jejich nevýhodou nemožnost svařování přímo na 

montáži bez předehřevu. Proto byly vyvinuty oceli s obsahem 4-6 hm. % niklu a 

uhlíkem sníženým na max. 0,06 hm. %. Na tyto oceli pak navazovaly typy 

s označením 13/6, 16/5, 17/4 a další, do kterých byl za účelem zvýšení korozní 

odolnosti a odolnosti proti popouštěcí křehkosti přidáván molybden (do 1 hm. %). 

První velká aplikace 13 % Cr ocelí pro potrubní systémy při těžbě ropy a zemního 

plynu se uskutečnila na poli Arun společnosti Mobil, kde se roku 1980 začaly 

používat odstředivě lité trubky z materiálu AISI 410. Pro garanci dostatečné 

houževnatosti svarových spojů ale musely být pro jejich svařování přijaty velice 

přísné podmínky pro předehřev a tepelné zpracování po svaření. V současné době 

však jsou na jednotlivé aplikace kladeny takové požadavky, které by nikdy nemohly 
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být uspokojeny použitím klasických 13%Cr ocelí. Zavedení nových značek 

svařitelných supermartenzitických ocelí pak v této oblasti průmyslu začalo kolem 

roku 1995, kdy společnost Statoil začala s kvalifikací bezešvých trubek pro své off-

shore plošiny Gullfaks a Asgard [5]. 

 

Nástin vývoje supermartenzitických ocelí je ukázán na obr. 2.1 [6]. 

 

Obr. 2.1: Nástin vývoje supermartenzitických ocelí [6] 

 
Kromě trubek se ocel typu 13 % Cr-4 % Ni používá pro výrobu ventilů, skříní 

čerpadel, pouzder, a statorů kompresorů. Vyrábí se proto jak odlitky (například 

ASTM A487 Grade CA6NM), tak i výkovky (například ASTM A182 Grade F6NM). 

Vzhledem ke zvýšené korozní odolnosti v nápojích sycených CO2 se mimo 

petrochemii jejich největší podíl používá v potravinářském průmyslu. 

Nevýhodou 13 % Cr-4 % Ni ocelí je, že jsou náchylné ke koroznímu praskání 

v sulfidech v prostředích obsahujících H2S, a to zejména ve svarových spojích, 

které mají větší tvrdost. Nález vzájemné korelace tvrdosti oceli F6NM a její 

odolnosti vůči SCC měl za následek omezení maximální tvrdosti ocelí určených pro 

těžbu ropy a zemního plynu v prostředí obsahující H2S na 23 HRC [7]. 
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Rozvoj těchto ocelí byl také podmíněn kvalitativní změnou v ocelárenských 

technologiích, protože nové značky se vyznačují kromě vysoké metalurgické čistoty 

také nízkou koncentrací uhlíku a dusíku. Ve druhé polovině devadesátých let 20. 

století byly vyvinuty značky s obsahem uhlíku pod 0,015 hm. %, zvýšeným 

obsahem Ni na 6,5 hm. %, přísadou Mo do 2,5 hm. % a velmi nízkou koncentrací 

síry. Přísady Cu, Ti, N a V optimalizují strukturu a zvyšují korozní odolnost. 

3 ROZDĚLENÍ A HLAVNÍ POŽADAVKY NA SUPERMARTEN-
ZITICKÉ OCELI 

 

Podle obsahu hlavních legur se v současné době používá dělení 

supermartenzitických ocelí do tří základních skupin, a to: 

 nízkolegované (anglicky „lean alloy“), 

 středně legované („medium alloy“), 

 vysokolegované („high alloy“). 

 
Typická chemická složení těchto skupin supermartenzitických ocelí jsou shrnuta 

v tabulce 3. 1 [8] a oblasti jejich výskytu v Schäfflerově diagramu jsou ukázány na 

obr. 3.1 [9]. Největší průmyslové využití mají středně a vysokolegované skupiny. 

 

Tabulka 3.1: Rozdělení supermartenzitických ocelí [8] 

Druh 
Chemické složení, hm.  

C Mn Si Cr Ni Mo Cu N Další 

Nízkolegované 
 

X80 11Cr2Ni < 0,015 < 2 0,15 11 2 < 0,5 0,4 < 0,012 - 

HP13Cr < 0,03 0,4 < 0,3 13 4 1 
 

0,05 - 

Středně legované 
 

D 13.5.2N 0,02 0,7 0,3 13,3 4,8 1,6 0,1 0,08 - 

X80 12Cr4,5Ni1,5Mo < 0,015 < 2 0,15 12 4,5 1,5 0,4 < 0,012 - 

CRS (>95ksi) 0,02 0,5 0,3 12,5 4,5 1,5 1,5 0,05 - 

Vysokolegované 
 

Super 13Cr (12-5-2) 0,02 0,5 0,2 12,2 5,5 2 0,2 0,02 V 0,2 

Super 13Cr (13-5-2) 0,02 0,4 0,2 12,5 5,1 2 
 

< 0,08 - 

Super 13Cr (13-6-2,5-Ti) < 0,01 0,4 0,3 12,1 6,2 2,5 
 

< 0,01 Ti 0,07 

CRS (>110ksi) 0,02 0,5 0,3 12,8 5,9 2 1,5 0,02 - 

X80 12Cr6,5Ni2,5Mo < 0,015 < 2 0,15 12 6,5 2,5 0,4 < 0,012 - 
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Obr. 3.1: Schäfflerův diagram s vyznačením oblasti výskytu supermartenzitických ocelí [9]  

 High alloy – vysokolegované oceli. 

 Medium alloy – středně legované oceli. 

 Lean ally – nízkolegované oceli. 

 
Na základě vysokých nároků a specifického prostředí, ve kterém jsou 

supermartenzitické oceli používány, lze hlavní požadavky na ně kladené definovat 

následovně [10]: 

a) Dobrá tvařitelnost za tepla. Tvařitelnost za tepla je negativně ovlivňována 

přítomností více než jedné fáze při tvářecích operacích, v případě 

supermartenzitických ocelí se jedná o minimalizaci obsahu δ-feritu. Tento 

požadavek lze podpořit hlavně zvýšením obsahu austenitotvorných prvků, 

tedy Ni, Mn, Cu na úkor feritotvorných legur Cr a Mo. 

b) Vysoká houževnatost za nízkých teplot. Ta závisí převážně na obsahu 

niklu v kombinaci s velmi nízkým obsahem uhlíku pro eliminaci tvorby karbidů. 

Výhodou pro dosahování vysoké úrovně houževnatosti je zvýšená 

metalurgická čistota oceli a jemnozrnná struktura popuštěného martenzitu 

bez δ-feritu. 

c) Vysoká pevnost. V tomto případě jsou využívány dobré pevnostní vlastnosti 

nízkouhlíkového martenzitu po jednostupňovém popouštění na teplotu nižší 

než AC1 (AC1>600°C). 
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d) Korozní odolnost v různém prostředí (CO2, CO2+H2S). V konstituci 

supermartenzitických ocelí se využívají legující prvky, které zvyšují stabilitu 

pasivní oxidické vrstvy. Přísady Cu, Ti, N a V navíc optimalizují strukturu a 

dále zvyšují korozní odolnost. Základní legurou je, podobně jako u většiny 

korozivzdorných ocelí, chróm, jehož obsah okolo 12 hm. % zaručuje 

dostatečnou korozní odolnost, která je dále spolu s houževnatostí zvyšována 

niklem v koncentraci okolo 6 hm. %. Legování molybdenem v rozsahu okolo 

2 hm. % pak zaručuje vyšší odolnost proti koroznímu praskání za napětí a 

bodové korozi. 

e) Svařitelnost bez předehřevu a bez žíhání na odstranění pnutí. Pomocí 

velmi nízkého obsahu uhlíku (pod 0,015 hm. %) a dusíku lze dosáhnout nízké 

tvrdosti tepelně ovlivněné zóny svarového spoje, čímž je možno se vyhnout 

nutnosti provádět další specifická opatření pro snížení vnitřního pnutí a 

zamezení praskání za studena. 

 

V průběhu vývoje supermartenzitických ocelí byly postupně optimalizovány obsahy 

jednotlivých prvků s cílem zvýšit jak kvalitu oceli, tak i rozšířit oblast jejího využití. 

Vliv jednotlivých prvků na mikrostrukturu a vlastnosti supermartenzitických ocelí je 

popsán v následující kapitole. 

4 KONSTITUCE SUPERMARTENZITICKÝCH OCELÍ 

 

Transformace nízkouhlíkové oceli s 12 hm. % Cr a alespoň 3 hm. % Ni je 

doprovázena tvorbou měkkého laťkového martenzitu, která nabízí kombinaci 

vynikající houževnatosti s vysokou pevností i dobrou plasticitou. Optimalizované 

chemické složení supermartenzitických ocelí má zaručovat, že při ohřevu na teploty 

tváření nebude vznikat delta ferit a po ochlazení bude zaručena plně martenzitická 

struktura. Delta ferit v těchto typech ocelí totiž snižuje pevnost, houževnatost a 

tvařitelnost za tepla. V práci [11] je ukázán vztah mezi tzv. indexem fázové stability 

(IPS) a obsahem -feritu: 

 

𝐼𝑃𝑆 = 𝑁𝑖 + 0,3𝐶𝑢 + 40𝐶 + 34𝑁 − 1,1𝐶𝑟 − 1,8𝑀𝑜     (1) 
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Jak ukazuje obrázek 4.1, je možné dosáhnout jednofázové austenitické struktury 

v případě dosažení hodnoty IPS větší než -9,4. 

 

Obr. 4.1: Index fázové stability při žíhání ocelí 1250 °C/2 hodiny [11] 

 

Množství nežádoucího -feritu v supermartenzitické nerezavějící oceli lze také 

odhadnut na základě jejího chemického složení pomocí tzv. Kaltenhauserova 

feritického faktoru (FF) [12]: 

 

𝐹𝐹 = 𝐶𝑟 + 6𝑆𝑖 + 8𝑇𝑖 + 4𝑀𝑜 + 2𝐴𝑙 + 4𝑁𝑏 − 2𝑀𝑛 − 4𝑁𝑖— 40(𝐶 + 𝑁)  (2) 

 

Tento faktor byl původně vytvořen pro predikci zbytkového austenitu ve svarech 

feritických nerezavějících ocelí a jeho použití bylo posléze rozšířeno i na 

martenzitické nerezavějící oceli. Jeho velikost může být snížena zvýšením obsahu 

prvků stabilizujících austenit, jako je mangan, nikl, uhlík a dusík. Nicméně, 

v případě nízkouhlíkových martenzitických nerezavějících ocelí jej není možné 

používat automaticky, protože mezi hodnotami FF charakterizujícími zcela 

martenzitickou (FF ≤ 5) až plně feritickou strukturu (FF ≥ 25) se vyskytuje velká 

přechodová oblast. V případě tepelně ovlivněné zóny se uvádí [13-15], že 

přechodová oblast se nachází v užším rozmezí feritického faktoru, a to mezi 8 a 12, 

obr. 4.2 [15]. 
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Obr. 4.2: Vliv feritického faktoru na strukturu 12%Cr ocelí u základního materiálu (křížky), 

resp. TOZ (šrafovaná oblast) [15] 

 

Jak obsah delta feritu, tak i většinu dalších specifických vlastností této skupiny 

ocelí, je tedy možné ovlivnit vzájemnou kombinací jednotlivých legujících prvků. 

Stručná specifikace jejich hlavního vlivu je proto popsána v následujících 

podkapitolách. 

4.1 Chróm 

 

Chróm je ve slitinových ocelích technicky nejdůležitější feritotvorný prvek a mimoto 

má schopnost vytvářet na povrchu oceli stabilní pasivující oxidický film, čehož se 

využívá právě v případě korozivzdorných ocelí. 

V binárním diagramu Fe-Cr je oblast existence austenitu omezena do koncentrace 

asi 12 hm. % Cr, při vyšších obsazích chrómu neprodělává slitina Fe-Cr v tuhém 

stavu žádnou transformaci, obr. 4.3 [16, 17, což u technických slitin omezuje 

možnosti ovlivňovat mechanické vlastnosti a strukturu pomocí tepelného 

zpracování.  
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Obr. 4.3: Binární diagram Fe-Cr [16, 17] 

 

U slitin s vyšším obsahem chrómu precipituje z feritu při teplotě asi 820 °C křehká 

intermetalická σ-fáze. Krystalová struktura této fáze je tetragonální. -fáze obsahuje 

okolo 45 hm. %Cr. V důsledku precipitace této fáze dochází ke zkřehnutí oceli, 

které může být dále umocněno ochuzením matrice i hranic zrn o chróm 

s následným poklesem korozivzdornosti. Pod teplotou asi 600 °C pak dochází 

k uspořádání tuhého roztoku a vzniku dvou fází – fáze α s nízkou koncentrací 

chrómu a fáze α´ s vysokým obsahem chrómu. Toto uspořádání má za následek 

další zkřehnutí, které je označováno jako zkřehnutí při 475 °C 18. 

 

U slitin s obsahem Cr pod ~12 hm. % tedy dochází při ochlazování k transformaci 

na austenit a posléze při zrychleném ochlazování ke vzniku martenzitické struktury. 

Další prvky, zejména austenitotvorné, pak mohou tuto koncentrační hranici 

posouvat k vyšším obsahům chrómu. 

 

Při zlepšení odolnosti vůči korozi zastává chróm velice důležitou úlohou tím, že 

vytváří na kovovém povrchu tenký film oxidů, jejichž stabilita i ochranný účinek 

vzrůstá s rostoucí koncentrací chrómu. Tyto filmy vytvářejí izolační bariéru mezi 

kovem a korozním prostředí. Aby byla zaručena dostatečná odolnost proti korozi, je 

nutné, aby vrstva oxidů byla kompaktní a nepropustná pro atomy kyslíku. To 
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zaručuje obsah chrómu nad cca 10,5 % hm., přičemž s rostoucí koncentrací 

chrómu korozní odolnost oceli dále vzrůstá. 

4.2 Nikl 

 

Na rozdíl od chrómu působí nikl jako austenitotvorný prvek a společně 

s manganem, resp. mědí bývá používán pro potlačení účinku feritotvorných prvků 

na konstituci oceli. V binárním diagramu Fe-Ni nedochází nad 5 hm. % niklu ke 

vzniku δ-feritu, ale z taveniny vzniká přímo austenit, obr. 4.4 [16, 17]. Oblast 

existence austenitu je také rozšířena až do teploty 350 °C při obsahu 55 hm. % Ni. 

Austenit je dále vlivem niklu stabilizován do té míry, že při rychlejším ochlazení 

zůstává zachován i při pokojové teplotě. 

 

V systému Fe-Cr se s rostoucím obsahem niklu rozšiřuje oblast existence austenitu 

směrem k nižší teplotě i vyššímu obsahu Cr, jak ukazuje obr. 4.5 pro obsahy niklu 

0, 1, 4 a 6 hm. % [19]. 

 

 
Obr. 4.4: Binární diagram Fe-Ni [16, 17] 
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Obr. 4.5: Řez binárním diagramem Fe-Cr s vyznačeným vlivem niklu [19] 

 

Právě tento vliv niklu byl rozhodující pro vývoj supermartenzitických ocelí, které se 

vyznačují nízkým obsahem uhlíku a oblast existence austenitu je rozšířena vlivem 

přísady niklu do té míry, že je téměř zcela potlačena tvorba δ-feritu, která 

v nízkouhlíkových martenzitických nerezavějících ocelích reprezentuje nežádoucí 

fázi, a během ochlazování se vytváří buď sekundární ferit, nebo za vyšších rychlostí 

ochlazování vzniká martenzit. 

 

Přítomnost niklu v oceli se kromě poklesu transformačních teplot Ac3, Ac1 a Ms 

rovněž projeví ve změně kinetiky fázových přeměn a posun precipitace karbidu 

Cr23C6, jak je schematicky ukázáno na obr. 4.6 na příkladu oceli CA6NM 

(0,06 %C; 11,5-14 %Cr; 3,5-4,5 %Ni; 0,4-1 %Mo [20].  

Mimo výše popsaný vliv nikl také značně zvyšuje houževnatost při nízkých 

teplotách a má rovněž velmi příznivý vliv na korozní odolnost. 
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Obr. 4.6: Schematické znázornění vlivu niklu na transformační teploty a kinetiku precipitace 

karbidu Cr23C6 v oceli CA6NM [20] 

4.3 Molybden 

 

Dalším zásadním prvkem, který výrazně zvyšuje odolnosti proti korozi při přepravě 

ropy a zemního plynu, je molybden [21, 22]. Vliv molybdenu na korozní odolnost je 

spojován s tvorbou oxidu MoO2, který je stabilní při nízkých potenciálech a nízkých 

hodnotách pH [23]. V prostředích neobsahujících H2S zvyšuje v kombinaci s dalšími 

prvky odolnost proti rovnoměrné korozi a rovněž proti lokálním typům koroze 

(bodová, štěrbinová), a to i při vyšších teplotách. Značně také zlepšuje odolnost 

proti koroznímu praskání v sulfidech v prostředích obsahujících H2S. Přísada 

molybdenu v ocelích jednak rozšiřuje oblast pasivity, jednak snižuje korozní 

proudovou hustotu v aktivním stavu [24]. 

Jelikož je atom molybdenu značně větší než atom železa, jeho přítomnost v tuhém 

roztoku způsobuje významné substituční zpevnění, tohoto jevu se s výhodou 

využívá například u žárupevných ocelí. Molybden zvyšuje teplotu AC1 a podobně 

jako chróm uzavírá oblast existence austenitu, viz obr. 4.7, na rozdíl od chrómu 

však pro její úplné uzavření postačí pouze asi 2,7 hm. % Mo [16, 17]. Zvýšení 

teploty přeměny Ac1 pak umožňuje popouštění na vyšší teploty, čímž do určité míry 

kompenzuje vliv niklu, který tuto teplotu naopak snižuje. Jelikož je molybden 

výrazně feritotvorný prvek, musí být pro k vyvážení jeho vlivu přidávány prvky 

austenitotvorné [3, 4]. 
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Obr. 4.7: Binární diagram Fe-Mo [16, 17] 

 

Způsob, jakým molybden zužuje oblast, v níž je ve struktuře supermartenzitických 

ocelí po austenitizaci na teplotě 1050 °C přítomen pouze martenzit bez zbytkového 

austenitu nebo δ-feritu, je ukázán na obr. 4.8 a platí pro oceli obsahující 0,01 hm. % 

uhlíku, 12-19 hm. % chrómu, 2-14 hm. % niklu a 0 až 3 hm. % molybdenu [25, 26]. 

 

 

Obr. 4.8: Oblasti existence fází/složek u nízkouhlíkových Cr-Ni-Mo ocelí [26, 27] 
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Spolu se železem tvoří Mo intermetalické fáze, z nichž nejdůležitější je Lavesova 

fáze Fe2Mo s hexagonální strukturou charakterizovanou vysokou hustotou defektů, 

převážně typu vrstevných chyb, která obsahuje cca 45 hm. % Mo 28. 

Hlavním faktorem pro jejich tvorbu jsou rozdíly ve velikosti atomů, v případě fáze 

Fe2Mo se jedná o poměr atomů Mo/Fe=1,225. Díky tomu jsou odchylky Lavesových 

fází od stechiometrie poměrně malé a jejich častější výskyt lze očekávat u ocelí s 

nízkým obsahem uhlíku. Jejich precipitaci urychluje křemík, který se v nich také 

rozpouští. Mimo železo a molybden Lavesova fáze ve výše legovaných 

korozivzdorných ocelích často obsahuje chróm. 

4.4 Uhlík a dusík 

 

Oba tyto intersticiální prvky patří k silným austenitotvorným prvkům a jejich přísada 

k Cr-Ni ocelím rozšiřuje oblast existence austenitu.  

 

Značný potenciál k rozšíření oblasti austenitu a poklesu tendence tvorby -feritu 

mají také uhlík a dusík. Na obr. 4.9 je znázorněn výřez rovnovážného fázového 

diagramu Fe-Cr pro dva obsahy uhlíku, 0,01  a 0,05 hm. %, z něhož je patrné, jak 

zvýšení obsahu uhlíku z 0,01 na 0,05  hm % rozšiřuje nejen oblast existence 

austenitu, ale také oblast duplexní struktury, tj. -feritu a austenitu [7, 15]. 

 

 

a) 0,01 hm. %    b) 0,05 hm. % 

Obr. 4.9: Řez binárním diagramem Fe-Cr pro dvě koncentrace uhlíku [7, 15] 
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Obsah uhlíku v supermartenzitických nerezavějících ocelích musí být s ohledem na 

svařitelnost a houževnatost omezen na 0,01 až 0,02 hm. %, avšak zároveň by měla 

být oblast metastabilního austenitu dostatečně široká na to, aby se během 

ochlazování tvořil martenzit [7, 15]. 

 

Přítomnost uhlíku v oceli snižuje teplotu Ms a zároveň také zvyšuje tvrdost 

vznikajícího martenzitu. Uhlík ale reaguje s chrómem (ale i s Mo, V, aj.) za vzniku 

karbidů typu M23C6, které se přednostně vylučují na hranicích zrn, resp. subzrn a 

způsobují tak jejich ochuzení o chróm, a tedy i pokles korozní odolnosti. Pro 

dosažení vyšší korozivzdornosti by bylo žádoucí zvýšit obsah chrómu i nad 

13 hm. %, což by ale znamenalo zvýšit obsah uhlíku na asi 0,2 hm. %, aby byla 

zajištěna výsledná plně martenzitická struktura. Tato cesta je však neschůdná, 

protože při zvýšení obsahu uhlíku vzniká více karbidu M23C6 a tuhý roztok se dále 

ochuzuje o chróm. Kromě poklesu korozivzdornosti tento karbid také negativně 

ovlivňuje houževnatost a s jeho precipitací spojený nárůst pevnosti snižuje i 

odolnost proti koroznímu praskání v sulfidech a vodíkem indukovanému praskání. 

Proto je v případě supermartenzitických ocelí obsah uhlíku omezen na cca 

0,01 hm. % a eliminace δ-feritu je dosaženo zejména přísadou niklu, resp. 

zvýšením obsahu dusíku. 

 

Podobně jako uhlík je i dusík silně austenitotvorný prvek a u Cr-Ni ocelí rovněž 

zvyšuje pevnostní vlastnosti. Rozpustnost dusíku v těchto ocelích je vzhledem k 

vysokým obsahům Cr podstatně vyšší, než je jeho rozpustnost v čistém železe 

nebo nelegovaných ocelích. Společně s uhlíkem pak dusík rozšiřuje oblast 

existence austenitu k vyšším obsahům chrómu, čímž se z něj stává velice 

významný legující prvek, viz obr. 4.10 [19]. 

V systémech Fe-Cr tvoří dusík s chrómem nitrid CrN a od obsahu chrómu zhruba 

nad 7 hm. % pak nitrid Cr2N, obr. 4.11, což má za následek pokles efektivního 

obsahu chrómu v matrici a s tím související negativní ovlivnění korozní odolnosti. 
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Obr. 4.10: Posun hranice fází γ, γ+ a  v systému Fe-Cr podle obsahu C+N: [19] 

 1, 2 – C=0,004%, N=0,002% ,  3 – C=0,013%, N=0,015%, 

 4 – C=0,040%, N=0,030%,   5 – C=0,040%, N=0,120%, 

 

 

Obr. 4.11: Oblasti výskytu nitridů chrómu v systémech Fe-Cr s 0,1, resp. 0,3 hm. %N [19] 
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4.5 Ostatní prvky 

 

Také vliv dalších legujících i doprovodných prvků je u supermartenzitických ocelí 

posuzován hlavně z hlediska jejich vlivu na korozní odolnost, případně strukturní 

stabilitu. Mezi další technicky významné legury tak patří zejména mangan a měď, 

dále pak titan, niob a vanad. 

4.5.1 Mangan 

 

Mangan jako významný austenitotvorný prvek je k supermartenzitickým ocelím 

přidáván v koncentracích až do 2 hm. % s cílem částečně nahradit dražší nikl. 

Podobně jako nikl rozšiřuje mangan oblast existence austenitu směrem k vyšším 

koncentracím a nižším teplotám, obr. 4.12 [16, 19]. Na rozdíl od niklu vytváří 

mangan v oceli karbidy typu (Fe,Mn)3C, ovšem u supermartenzitických ocelí je 

jejich vznik potlačen jak nízkou koncentrací uhlíku, tak i přítomností legujících prvků 

s vyšší afinitou k uhlíku, jako je chróm nebo niob. Mangan nemůže být plnou 

náhradou za nikl i proto, že nedokáže eliminovat vznik σ-fáze tak účinně jako nikl. 

 

 

Obr. 4.12: Binární diagram Fe-Mn [16, 19] 
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4.5.2 Měď 

 

Měď je dalším austenitotvorným prvkem, který se také významně podílí na zvýšení 

korozní odolnosti ocelí obecně a v kombinaci s niklem zvyšuje i odolnost proti 

rovnoměrné korozi supermartenzitických ocelí. Společný příznivý vliv mědi a niklu 

se projevuje tím, že korozní film na kovovém povrchu má v těchto případech 

amorfní strukturu, zatímco u nízkouhlíkových 13 hm. % Cr martenzitických ocelí 

obsahujících pouze nikl, je tato vrstva polykrystalická [29]. 

V austenitu je rozpustnost mědi až 7,5 hm. % při teplotě 1100 °C, zatímco v -feritu 

jsou maximálně rozpustná 2,2 hm. % při 850 °C a s klesající teplotou rozpustnost 

dále klesá až na 0,4 hm. % Cu při teplotě 650 °C, obr. 4.13 [16, 30]. 

 

 

Obr. 4.13: Binární diagram Fe-Mn [16, 30 

 

Na tomto poklesu rozpustnosti mědi v železe je také založen její vytvrzující efekt, 

když při analýze supermartenzitické oceli typu 0,02C-15Cr-6,5Ni-2Mo-W 

s odstupňovaným obsahem 0;1,5 a 3 hm. % Cu bylo zjištěno, že měď omezuje růst 

austenitického zrna a při popouštění podporuje tvorbu reverzního austenitu. Fáze ε-

 Cu bohatá mědí, která precipituje ve velikosti nanočástic na dislokacích a na 

hranicích zrn, má silný vliv na stabilizaci velikosti zrna austenitu během tepelného 
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zpracování. Přísada mědi v koncentraci vyšší než 1 - 2 hm. % v supermar- 

tenzitických ocelích zvyšuje tvrdost a pevnost po tepelném zpracování, ovšem za 

cenu mírného poklesu tažnosti, obr. 4.14 [31]. 

 

 

Obr. 4.14: Vliv Cu na součin pevnosti v tahu a tažnosti u 15% Cr oceli [31] 

4.5.3 Vanad, niob, titan 

 

Vanad, niob a titan jsou prvky s vysokou afinitou k uhlíku i dusíku, které jsou 

schopny odčerpat tyto prvky z tuhého roztoku do speciálních karbidů nebo 

karbonitridů. To může být příznivé z pohledu korozní odolnosti, ale nepříznivé 

z hlediska například nárůstu sekundárního zpevnění a jeho negativního vlivu na 

odolnost proti SCC. Zatímco niobu, který má tak vysokou afinitu k uhlíku, že vytváří 

karbidy dříve, než přesytí tuhý roztok, se využívá hlavně pro stabilizaci oceli a 

zajištění její odolnosti proti mezikrystalové korozi, titan se kromě účinku 

stabilizačního používá hlavně u přídavných svařovacích materiálů, kde se jeho 

vysoká afinita ke kyslíku využívá při elektrickém obloukovém svařování. Nárůst 

pevnosti i zvýšení houževnatosti oceli s titanem jsou další benefity spojené se 

zjemněním zrna a vznikem karbonitridů titanu [32]. Přísada titanu zároveň velmi 

efektivně brání růstu zrn ve svarových spojích v důsledku precipitace TiN za 

vysokých teplot a ukotvení hranic zrn, což má významný kladný efekt i z hlediska 

korozní odolnosti, která zůstáva v případě jemnozrnné tepelně ovlivněné oblasti 

zachována se stejnou tvrdostí a pevností. Optimální koncentrace titanu činí asi 
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čtyřnásobek sumárního obsahu uhlíku a dusíku, jeho přebytek však může vyústit ve 

vznik intermetalických fází (NiTi), a tím k dalšímu sekundárnímu vytvrzení [25, 26]. 

Oba tyto prvky jsou feritotvorné, ovšem vzhledem k přednostní tvorbě karbidů a 

nitridů se tento vliv uplatní až při poměru Nb:C, resp. Ti:C nad stechiometrický 

poměr odpovídající vzniku karbidů, resp. nitridů (tj. 4, resp. 5:1). 

Sekundární zpevnění je pak vyvoláno zejména vanadem, a to i při nízkých 

koncentracích uhlíku, kdy významné sekundární zpevnění bylo zaznamenáno u 

supermartenzitických ocelí dokonce i při obsazích uhlíku okolo 0,01 hm. %C, 

obr. 4.15. 

 

Obr. 4.15: Vliv obsahu vanadu a uhlíku na pevnost 13Cr5Ni2Mo oceli [25, 26] 

5 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

 

Dosažení optimálních mechanických a křehkolomových, ale i korozních vlastností, 

je podmíněno odpovídající mikrostrukturou, která je výsledkem aplikace speciálního 

postupu tepelného zpracování. Supermartenzitické oceli se používají zásadně ve 

stavu po kalení a popouštění. Jejich složení a vzájemný poměr obsahů chrómu a 

niklu ve výši 3:1 až 2:1 předurčuje způsob transformace oceli při tuhnutí a 

následujícím ochlazování, obr. 5.1 [19]. Tyto slitiny chrómu s niklem tuhnou 

primárně jako δ-ferit, ten se poté za rovnovážných podmínek v rozmezí teplot asi 

1300 °C až 1200 °C transformuje na austenit. Během dalšího ochlazování pak 
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probíhá transformace austenitu na martenzit, v případě výšelegovaných typů 

s určitým podílem zbytkového austenitu a také malým podílem δ-feritu (cca 1 až 

10 obj. %), který se může stabilizovat při rychlém ochlazování z vysoké teploty, 

např. u svarových spojů. 

 

Obr. 5.1: Řez ternárním fázovým diagramem Fe-Cr-Ni pro poměr Cr:Ni 2:1 a 3:1 [19] 

 

Austenitizace je u běžných typů supermartenzitických ocelí prováděna v teplotním 

rozmezí 950-1050 °C a po ní následuje jednostupňové nebo dvoustupňové 

intekritické žíhání, nejčastěji při teplotách cca. 550-700 °C. Jako příklad může být 

uvedeno tepelné zpracování oceli X 80 12Cr-6,5Ni-2,5Mo sestávající 

z austenitizace 970 °C/1 hod/vzduch následovaným prvním intekritickým žíháním 

690°C/6 hod/vzduch a druhým intekritickým žíháním 620 °C/6 hod/vzduch [33]. 

Samotná austenitizace má za cíl dosažení monofázové austenitické struktury, která 

je východiskem pro další tepelné zpracování. Je-li zvolena nižší teplota 

austenitizace, zůstávají ve struktuře částečně nerozpuštěné karbidy a ty brání růstu 

austenitického zrna, v případě vyšší teploty austenitizace (nad 1000°C) pak dojde 

k rozpuštění těchto karbidů a austenitická zrna mohou hrubnout. 

Správně zvolená teplota austenitizace ovšem může také významně ovlivnit 

například odolnost oceli proti koroznímu praskání v sulfidech (Sulfide Stress 
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Cracking – SSC). Jako příklad lze uvést tepelné zpracování oceli AISI 410, u níž, 

pokud se zvolí vysoká teplota austenitizace s cílem rozpustit všechny karbidy 

M23C6, narůstá po ochlazení výsledná tvrdost martenzitu, což je právě z hlediska 

odolnosti proti SSC nežádoucí a maximální tvrdost je zde proto limitována na 

22 HRC. Z pohledu výsledných vlastností je tak vyšší teplota austenitizace a 

rozpuštění všech karbidů naopak nežádoucí a je preferována jemnozrnná 

popuštěná struktura se sferoidizovanými, při austenitizaci nerozpuštěnými karbidy 

[34]. 

 

Po austenitizaci následuje ochlazení oceli v oleji nebo na vzduchu a transformace 

austenitu na martenzit s případným určitým množstvím zbytkového austenitu, 

případně i -feritu. Teplota Ms se u supermartenzitických ocelí na bázi 11-14%Cr a 

3-6%Ni pohybuje ve výši asi 200-350 °C, obr. 5.2, je tedy nižší než u 13% Cr ocelí 

(AISI 410, AISI 420). Teplota Mf je pak asi o 150-180 °C níže. Avšak konstituce 

supermartenzitických ocelí zaručuje, že i teplota Mf se nachází dostatečně vysoko 

nad mezioperační teplotou při svařování (interpass) a během svařování tak dochází 

ke kompletní fázové transformaci. V případě svařování ocelí s vyšším obsahem 

uhlíku i legur je ale nezbytné je ochlazovat až na teploty blízké teplotě okolí, aby se 

minimalizoval obsah zbytkového austenitu, který by mohl po kladení další housenky 

nebo při následujícím popouštění vytvořit nežádoucí nepopuštěný martenzit [35]. 

Martenzitická transformace u 13%Cr ocelí vykazuje znaky „bouřlivé“ („burst“) 

transformace, kdy až 50% celkového podílu martenzitu vzniká ihned po ochlazení, 

asi 20-50 °C pod teplotou Ms [36]. To, spolu s nízkou teplotou Ms u těchto ocelí, 

znamená, že ve struktuře může zůstat značný podíl zbytkového austenitu, a to 

obzvlášť v případě rychlého ochlazení materiálu v případě svarových spojů. 
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Obr. 5.2: Závislost teploty Ms poměru Creq/Nieq pro všechny tři typy supermartenzitických 

ocelí [9] 

 

Teplota počátku martenzitické transformace může být přibližně stanovena i 

výpočtem z chemického složení oceli se zahrnutím všech hlavních legujících prvků 

v hm. %, např. podle Andrewse ve tvaru [37]: 

 

Ms (°C) = 539 − 423C − 30,4Mn − 17,7Ni − 12,1Cr − 11,0Si − 7,0Mo   (3) 

 

Irwine, Crowe a Pickering [25] publikovali tabulku, v níž uvádějí, jak přísada 

1 hm. % jednotlivých legujících prvků ovlivní změnu teploty počátku martenzitické 

transformace Ms a teploty Ac1 pro 12% Cr oceli, tab. 5.1. 

 

Tabulka 5.1: Vliv legujících prvků na změnu teploty Ms a Ac1 u 12% Cr ocelí [38] 

Prvek Změna Ms Změna Ac1 

C -474 - 

Si -11 +20-30 

M -33 -35 

Cr -17 - 

Ni -17 -30 

Mo -21 +25 

Al - +30 

Co - -5 

V - +50 

W -11 - 
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Změna teploty Ac1 je velmi významná z pohledu interkritického žíhání. Po zakalení 

je totiž mikrostruktura supermartenzitických ocelí tvořena relativně „měkkým“ 

laťkovým martenzitem s dislokační substrukturou a případně i zbytkovým 

austenitem, resp. také určitým podílem δ-feritu. Kvůli konstituci těchto ocelí je jejich 

teplota A1 snížená, a to v případě 12-15%Cr a 4-5%Ni ocelí i významně pod 

600 °C. Při žíhání na teplotu mírně nad Ac1 ( T50 °C) do oblasti dvoufázové 

struktury A+M vznikají austenitické útvary ve tvaru úzkých lamel, přednostně podél 

hranic hranicích martenzitických latěk. Tyto lamely zůstávají v mikrostruktuře 

zachovány i po ochlazení na pokojovou teplotu. Stabilizace tohoto, tzv. reverzního 

austenitu ve výsledné mikrostruktuře byla vysvětlena jako důsledek několika 

mechanismů [39]: 

-obohacení austenitu uhlíkem, dusíkem a niklem, 

-zpevnění austenitu vnitřními defekty, 

-malými rozměry austenitických útvarů, které účinně brání rozvoji martenzitické 

přeměny. 

Na základě výsledků dilatometrických zkoušek bylo na oceli 0,04C-12Cr-6Ni-1,5Mo 

ukázáno [40], že reverzní austenit začíná vznikat již při teplotě 570 °C a 

maximálního podílu ve výsledné mikrostruktuře dosahuje po žíhání na teplotě 

615 °C, kdy tvoří až 30 obj. %. Při dalším zvyšování teploty žíhání pak jeho obsah 

ve výsledné mikrostruktuře opět klesá v důsledku zpětné transformace části 

austenitu na martenzit při stále vyšší a vyšší teplotě, až tato teplota dosáhne 

standardní teploty Ms pro daný materiál, k čemuž pro dané složení oceli dojde při 

žíhání na teplotě cca 750 °C, tedy zhruba na teplotě konce přeměny α→γ. Produkt 

zpětného rozpadu austenitu se nazývá „čerstvý“ martenzit, obr. 5.3. Pro dosažení 

dobré úrovně vrubové houževnatosti pak musí být tento nový martenzit následně 

popuštěn při nižší teplotě [41]. 

 

Reverzní austenit je tak stabilní, že nedochází k jeho přeměně ani po ochlazení na 

teplotu -196 °C [42]. Jeho transformaci na martenzit však může vyvolat plastická 

deformace 39. 
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Obr. 5.3: Vliv teploty interkritického žíhání na množství reverzního austenitu ve 

výsledné mikrostruktuře oceli 13Cr6Ni 35 

 

Tepelné zpracování na jakost se tak obvykle skládá z kalení a jednostupňového 

nebo dvoustupňového žíhání v závislosti na požadovaných mechanických 

vlastnostech. U ocelí typu 13%Cr-6%Ni-2,5%Mo bylo prokázáno, že použitím 

dvoustupňového žíhání lze stabilizovat vyšší objemový podíl reverzního austenitu 

ve výsledné mikrostruktuře a dosáhnout tak vyvážené úrovně pevnostních 

vlastností a vrubové houževnatosti 43-46. 

Závislost mechanických vlastností (meze kluzu a pevnosti) a hodnoty nárazové 

práce na teplotě žíhání v kontextu s množstvím reverzního i nestabilního austenitu 

v oceli 12Cr6Ni1,5Mo je ukázána na obr. 5.4 [40]. 
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Obr. 5.4: Vliv teploty žíhání na mez kluzu (Re), pevnost v tahu (Rm), nárazové práce (KV) a 
obsah zbytkového austenitu (Au) v oceli 12Cr6Ni1,5Mo [40] 

 
kde: Au1 – stabilní zbytkový austenit po kalení 

Au2 – reverzní austenit 
Au3 – nestabilní austenit 

 

S žíháním při interkritické teplotě souvisí i zjemňování zrna, jak ukazuje 

schematický diagram na obr. 5.5 47. Ve výchozím stavu, po austenitizaci a 

zakalení, je struktura tvořená laťkovým martenzitem, obr. 5.5a. Během žíhání v 

oblasti interkritických teplot se austenit začíná tvořit podél rozhraní jednotlivých 

latěk martenzitu a roste na jejich úkor, což vede ke snížení šířky původních 

martenzitických latěk. Navíc se původní nepopuštěný martenzit transformuje na 

martenzit popuštěný, obr. 5.5b. Za krátkou dobu prvního interkritického žíhání je 

nepravděpodobné, že by martenzit zcela transformoval na austenit a výskyt 
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austenitu je tedy omezen pouze na oblasti podél hranic původních zrn austenitu 

před kalením a mezi laťkami martenzitu. Austenit vzniklý za vyšší teploty 

interkritického žíhání není stabilní a při ochlazení se přemění zpátky na martenzit. 

Po prvním žíhání je tak mikrostruktura složena z popuštěného martenzitu, 

reverzního austenitu a čerstvého martenzitu, obr. 5.5c. Během druhého žíhání při 

600 °C vznikají nové stabilní destičkové částice austenitu podél nových rozhraní 

„čerstvého“ martenzitu a austenitu a „čerstvý“ martenzit je popuštěn. Vysoký obsah i 

rovnoměrnější rozložení útvarů reverzního austenitu ve výsledné mikrostruktuře 

souvisí i s významně delší dobou tohoto druhého žíhání, obr. 5.5d. 

 

 

 

Obr. 5.5: Schéma zjemnění struktury díky dvoustupňovému interkritickému žíhání: [47] 
(a) 950°C/1h/vzduch,  

(b) 950°C/1h/vzduch+670°C/(během ohřevu), 

(c) 950°C/1h/vzduch+670°C/2h/vzduch (po ochlazení). 

(d) 950°C/1h/vzduch+670°C/2h/vzduch+600°C/2h/vzduch. 

Ml-martenzitická laťka, Tm-popuštěný martenzit, γ-austenit 

 

Při srovnávání závislosti vlastností „klasických“ ocelí typu COR (12Cr-2Ni, 13Cr-

4Ni, 16Cr-4Ni, 16Cr-4Ni-Mo) s obsahy uhlíku nad 0,05 hm. % na teplotě 

popouštění, resp. podílu reverzního austenitu (obr. 5.5) s výsledky jiného studia 

provedeného na oceli 0,02C-13Cr-6Ni-2,5Mo-Ti se ukázalo, že v obou případech 

s rostoucí teplotou žíhání nad Ac1 klesá mez kluzu, mez pevnosti i tvrdost, zatímco 

narůstá tažnost, a to až do teploty, při které je podíl reverzního austenitu ve 
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výsledné mikrostruktuře maximální (ve studovaných ocelích asi do 30 obj. %), 

obr. 5.6a, b. Poté, při dalším zvyšování teploty, dochází zpátky k nárůstu tvrdosti i 

pevnosti a zároveň k poklesu tažnosti, což souvisí s rostoucím objemovým podílem 

nestabilního austenitu, který po ochlazení transformuje na „čerstvý“ martenzit o 

vysoké tvrdosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   a)       b) 

Obr. 5.6: Reverzní austenit v oceli 13 %Cr4 %Ni a 13 %Cr6 %Ni, 

a) zobrazení ve světlém poli 

b) zobrazení v tmavém poli v reflexi 200 

 

Zatímco ale v případě ocelí COR byl s rostoucím podílem reverzního austenitu 

pozorován také nárůst hodnot nárazové práce (KV na obr. 5.4, resp. KCU, KCV na 

obr. 5.7), v případě oceli 0,02C13Cr6Ni2,5MoTi k tomuto nárůstu nedocházelo, což 

bylo dáno do souvislosti s prokázanou precipitací Lavesovy fáze typu Fe2Mo, k níž 

u této oceli dochází 49, 50. 
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Obr. 5.7: Schématické znázornění změn mechanických vlastností a podílu reverzního 

austenitu (res) v ocelích typu 13 %Cr4 %Ni a 13 %Cr6 %Ni [48] 

 

Optimalizované tepelné zpracování a přítomnost reverzního austenitu ve struktuře 

má také příznivý vliv na korozní odolnost, ačkoliv v případě vodíkového praskání 

bylo například u ocelí 12Cr6Ni2,5Mo zjištěno, že reverzní austenit v oceli zvyšuje 

rozpustnost vodíku, a tím způsobuje významné vodíkové zkřehnutí oceli 51. 

6 KOROZE 

 

Supermartenzitické oceli jsou velmi perspektivními materiály i z  hlediska odolnosti 

proti korozi a překlenují propast mezi klasickými martenzitickými ocelemi a dražšími 

duplexními ocelemi, jelikož velmi nízký obsah uhlíku (pod 0,015 hm. %), zvýšený 

obsah chrómu (11-13 hm. %) a přísada molybdenu v rozmezí 2-2,5 hm. % zaručují 

odolnost jak proti jednotlivým typům koroze, tak i proti sulfidickému praskání pod 

napětím. 
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Kromě toho mikrolegování titanem nebo niobem, které se používá pro stabilizaci 

zbytkového uhlíku a dusíku, zabraňuje vyvázání chrómu do karbidů, resp. nitridů, 

které negativně ovlivňuje odolnost proti korozi. 

 

Základní typy koroze a korozního praskání, které jsou typické pro pracovní prostředí 

supermartenzitických ocelí zejména při těžbě ropy a plynu, lze rozdělit do tří skupin: 

 Koroze ve „sladkém“ prostředí uhlovodíků s přítomností CO2 (sweet 

corrosion). 

 Koroze v „kyselém“ prostředí uhlovodíků s obsahem sulfanu a CO2 (sour 

corrosion) vedoucí až k praskání vyvolanému vlivem prostředí (sulfidické 

praskání nebo SSC - typické ve spojení CO2 a Cl-). 

 Korozní praskání v mírně kyselém prostředí (mildly sour corrosin). 

 

Korozní odolnost supermartenzitických ocelí je ovlivňována nejen typem korozního 

prostředí, ale také teplotou a tlakem, které v daném prostředí působí. Při nízkých 

teplotách omezuje použití těchto ocelí jejich náchylnost k sulfidickému praskání pod 

napětím (SSC) vlivem H2S, při vyšších teplotách jsou naopak limitující korozní 

úbytky vlivem CO2 a lokalizované napadení vlivem chloridů. Z tohoto důvodu jsou 

nejvíce korozně ohrožené součásti, které pracují v určitém specifickém prostředí v 

kombinaci s výraznou změnou tlaku a teploty, např. hloubkové vrty (≥5000m). 

 

6.1 Rovnoměrná koroze (celková koroze) 

 

Rovnoměrná koroze je typ elektrochemické koroze, která probíhá stejnoměrně na 

celém povrchu. Důsledkem této formy koroze jsou drobné šupiny, nánosy, popř. 

zvýšený váhový úbytek. Tento typ koroze značně ovlivňuje chemického složení 

oceli (obsahy C, Cr, Ni, Mo a N) a prostředí, ve kterém součásti pracují.  

Odolnost proti celkové korozi lze popsat indexem rovnoměrné koroze GCI (General 

Corrosion Index), který vyjadřuje vliv chrómu doplněný o pozitivní účinek 

přítomnosti niklu a dusíku. Rychlost koroze s rostoucím GCI klesá 52. 

 

GCI = Cr − 12C + 0,77Ni + 10N       (4) 

Závislost rychlosti koroze po krátkodobé expozici v prostředí NaCl a CO2 vyjádřené 

korozním úbytkem v mm/rok na teplotě pro několik typů supermartenzitických ocelí 
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je ukázána na obr. 6.1 53 a potvrzuje zásadní vliv nízkého obsahu uhlíku hlavně 

při teplotách nad 100°C. 

Nikl a molybden mají pozitivní vliv na korozní odolnost v daném prostředí až při 

teplotách vyšších než asi 120°C. 

 

 

Obr. 6.1: Vliv obsahu C, Ni a Mo na korozní odolnost martenzitických ocelí [53] 

 

6.2 Bodová koroze (pitting) 

 

Specifikace a použití supermartenzitických ocelí způsobuje, že se tento materiál 

v praxi se setkává s nebezpečnými formami lokální koroze, jako jsou například 

bodová a štěrbinová koroze nebo korozní praskání pod napětím.  

Lokální koroze je velmi nebezpečná zvláště proto, že ovlivňuje mechanické 

vlastnosti, aniž by narušila vzhled povrchu korodované součásti.  

Bodová koroze je lokalizovaný korozní děj, při kterém vznikají na kovovém povrchu 

drobné důlky, které rostou do hloubky, zatímco okolní povrch zůstává bez většího 

ovlivnění. Tento typ koroze je velmi nebezpečný, jelikož dochází převážně k velmi 

malým materiálovým úbytkům. K bodové korozi nejčastěji dochází u pasivovaných 

materiálů za přítomnosti látek lokálně porušujících pasivní vrstvu. Lokálním 

porušením pasivní vrstvy dochází k bodovému napadení, přičemž ke vzniku 

zárodku bodové koroze dochází samovolně na volném povrchu pasivovaného kovu 

- nejčastěji v důsledku konkurenčního účinku hydroxylových (pasivační účinek) a 
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chloridových (depasivační účinek) iontù, jak je schematicky ukázáno na obr. 6.2. 

K iniciaci bodové koroze je zapotřebí dostatečná oxidační schopnost prostředí a 

přítomnost depasivujících iontů, nejčastěji chloridových. 54  

 

Obr. 6.2: Schéma vzniku korozního důlku při bodové korozi [54] 

 

Pro vyjádření odolnosti proti bodové korozi se používá tzv. ekvivalent bodové 

koroze (Pitting Resistance Equivalent (PRE nebo PREN), který udává odolnost proti 

bodové korozi korozivzdorných ocelí a lze jej vypočítat podle následující rovnice 

55, 56: 

 

 𝑃𝑅𝐸𝑁 = Cr + 3,3Mo + 16N        (5) 

 

Z této rovnice je zřejmé, že kromě chrómu závisí stupeň odolnosti hlavně na 

obsahu molybdenu a dusíku v oceli. Supermartenzitické a duplexní oceli mají 

hodnotu PREN v rozmezí 12 až 20, resp. 20 až 40. Oceli, u kterých dosahuje PREN 

hodnoty 32 a více, jsou považovány za odolné i pro prostředí mořské vody. Naproti 

tomu v prostředí se sulfanem (H2S) je vyžadována hodnota PREN>40 s výjimkou 

ocelí obsahujících více než 1,5 % Mo, kdy je tato spodní hranice snížená až na 30. 

Pokud ocel obsahuje také wolfram, bývá tento vztah modifikován do podoby 

ekvivalentu PREW 57: 

 

 𝑃𝑅𝐸𝑊 = Cr + 3,3(Mo + 0,5W) + 16N      (6) 

 

Třebaže původně byly tyto ekvivalenty vyvinuty pro posuzování duplexních ocelí, 

lze je rovněž použít i pro posouzení odolnosti proti bodové korozi i u ocelí 

supermartenzitických. 
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6.3 Štěrbinová koroze 

 

Štěrbinová koroze je druh lokalizované (místní) koroze, ke které dochází v místech 

styku dvou ploch, vytvářejících úzkou štěrbinu, ve které je malé množství elektrolytu 

částečně odděleno od zbylého vnějšího elektrolytu. Na rozdíl od koroze bodové, 

která iniciuje náhodně na drobných defektech pasivovaného povrchu, je vznik 

štěrbinové koroze geometricky podmíněn existencí úzké štěrbiny, která sice 

dovoluje, aby elektrolyt uvnitř štěrbiny iontově komunikoval s elektrolytem vně 

štěrbiny, ale její rozměry brání proudění a omezují difúzi. Podstatným znakem také 

je, že poměr objemu elektrolytu k povrchu kovu je uvnitř štěrbiny velmi malý a 

naopak vně štěrbiny velmi velký. Čím je štěrbina otevřenější a méně hluboká, tím je 

menší pravděpodobnost vzniku této koroze. 

Série událostí vedoucí ke vzniku štěrbinové koroze může být shrnuta do 

následujících tří etap. 

1. Iniciace štěrbinové koroze je výsledkem rozdílného lokálního provzdušnění 

(koncentrace kyslíku). Kyslík rozpuštěný v kapalině, která je hluboko ve 

štěrbině, je spotřebován reakcí s kovem. 

2. Difúze kyslíku do štěrbiny je omezena; mezi štěrbinou a externím povrchem 

se ustaví korozní buňka s rozdílným provzdušněním. Samotná korozní 

reakce se uskutečňují jednak ve štěrbině (anodická reakce), jednak na 

otevřené ploše (katodická reakce). Relativně velký poměr plochy katody (Sc) 

vůči anodě (Sa), který se utváří v těchto podmínkách, je rozhodujícím 

faktorem anodické korozní reakce, která způsobuje značné ztráty kovu na 

omezené ploše. 

3. Katodickou reakci redukující kyslík nelze udržet ve štěrbině, což způsobuje 

další anodickou nerovnováhu. Tato nerovnováha může vést k vytvoření 

vysoce korozního mikroprostředí ve štěrbině, které bude mít za následek 

další rozpouštění kovu. 

Mezi další faktory způsobující rozvoj štěrbinové koroze v korozní buňce patří: 

 kovové ionty produkované anodickou korozní reakcí snadno hydrolyzují a 

vytvářejí korozní produkty (typicky hydroxidy kovů) a uvolňují ionty vodíku 

(protony). pH ve štěrbině tak může dosáhnout velmi nízké hodnoty, někdy 

ekvivalentní čistým kyselinám, 

 okyselení místního prostředí může vyvolat dramatický nárůst rychlosti koroze 

většiny kovů,  
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 korozní produkty uzavřené ve štěrbině dále zesilují korozní prostředí ve 

štěrbině, 

  nahronadění kladně nabitých iontů ve štěrbině silně přitahuje záporné ionty z 

okolí, jako jsou např. chloridy a sulfáty, které mohou způsobovat korozi samy 

o sobě. 

6.4 Korozní praskání pod napětím 

 

Korozní praskání pod napětím je proces, kdy k selhání materiálu může dojít 

spojeným působením mechanického zatížení, korozního prostředí a zvýšených 

teplot. V materiálu vznikají drobné trhliny, které se šíří ve směru kolmém 

k aplikovanému napětí a následně mohou vést až k prasknutí součásti. V mnoha 

případech se mechanismus korozního praskání vysvětluje aktivním rozpouštěním 

na čele trhliny, která zároveň působí jako koncentrátor napětí. Tento neobyčejně 

složitý typ koroze je výsledkem souhry složení oceli, mechanického zatěžování, 

vlivu prostředí, konstrukčního řešení, teploty a času. 

6.5 Vodíkové zkřehnutí a korozní praskání v sulfidech (SSC) 

 

U modifikovaných 13%Cr chrómových ocelí není obvykle ani korozní praskání 

v chloridech ani vodíkové zkřehnutí významné za předpokladu, že pracovní povrch, 

například potrubí, tvoří otevřený okruh, tedy umožňuje volný pohyb korozního 

prostředí, pasivní film na povrchu součástí není porušen a neexistuje významná 

dynamická plastická deformace. 

Ke koroznímu praskání ale může dojít, když je pasivní film narušen lokální korozí 

nebo pokud je prostředí dostatečně agresivní, aby došlo k rozpuštění pasivní vrstvy 

a ocel je v aktivním stavu. V druhém případě nastává přednostně vodíkové 

praskání. 

Sulfidické praskání (SSC) je často spojováno s lomy způsobenými vodíkovým 

zkřehnutím, ale může za určitých okolností zahrnovat i korozní praskání v 

chloridech, kdy role H2S spočívá v usnadnění iniciace a rozvoje bodové koroze, ale 

samotný lom je spojen s anodickým rozpouštěním. Sulfan totiž zbrzďuje vznik 

molekulárního vodíku a tím prodlužuje dobu, po kterou mohou atomy vodíku 

difundovat na čelo trhliny.  

Mezi faktory, které ovlivňují odolnost oceli proti vodíkovému zkřehnutí a SSC, patří 

chemické složení materiálu, aplikované tepelné zpracování, které ovlivňuje tvrdost, 
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pevnost, mikrostrukturu, provozní zatížení a úroveň zbytkových pnutí, předchozí 

deformace, korozní prostředí včetně [Cl-], [HCO3
-], parciální tlak CO2, H2S, teplota a 

parametry proudění pracovního média. Důležitý je také vliv použitého přídavného 

materiálu pro svařování, svařovací postup a tepelné zpracování po svařování.  

6.6 Koroze supermartenzitických ocelí 

 

Potrubí ze SM ocelí jsou často používána pro přepravu ropy nebo zemního plynu. 

Surová ropa je směsí uhlovodíků, oxidu uhličitého, sulfanu a vody. V původním 

ložisku obsahuje tzv. zdrojová voda značné množství solí, jako jsou chloridy a 

sírany sodíku, vápníku a hořčíku. Celkový obsah solí v ropě se udává většinou jako 

množství NaCl (převažuje sůl) a pohybuje se obvykle v rozmezí 5-60 mg/kg. Naproti 

tomu kondenzační voda vzniká až v potrubí, když poklesne teplota těžené ropy 

nebo plynu v důsledku ochlazení okolní mořskou vodou. H2S a CO2 mají účinek na 

hodnotu pH ve vodě, ale příspěvek H2S lze zanedbat vzhledem k vysokému 

poměru CO2:H2S. Hodnoty pH ve zdrojové vodě se pohybuje v rozmezí 3,5-4, 

kdežto kondenzační voda obsahuje vysoký podíl hydrogenuhličitanů (asi 100-

1600 mg/l), což hodnotu pH zvyšuje až na 4,5-6,5. Nad 200  C uhlovodíky 

obsahující tzv. kyselinu naftenovou mohou působit korozivně, naproti tomu při 

teplotě pod 200°C vyžaduje vodní koroze smáčení stěn trubky. Proto koroze potrubí 

ze supermartenzitických ocelí úzce souvisí s parametry jako je teplota, obsah 

chloridů, obsah rozpuštěného CO2 a H2S, hodnota pH, průtok, mikrobiální aktivita a 

pochopitelně také závisí na materiálových charakteristikách. Korozní reakce mohou 

být dále ovlivněny místními změnami koncentrace například CO2, H
+, HCO3

-, iontů 

kovů a H2S na povrchu trubky. Náchylnost materiálu potrubí ke korozi zase závisí 

na jeho mikrostruktuře a chemickém složení, tepelném zpracování i stavu povrchu 

58. Rovněž by měl být brán v úvahu účinek svařování. Změny mikrostruktury nebo 

vznik precipitátů, jakož i modifikace podmínek svařování v kořeni a na povrchu 

svaru mohou být kritické z pohledu korozní odolnosti v podmínkách, kdy jsou tyto 

oceli vystavovány koroznímu prostředí vody přítomné v plynu/ropě, případně vody 

kondenzované. Tato voda obsahuje chloridové ionty s koncentrací až do asi 

200 000 ppm s určitým podílem hydrogenuhličitanů, obvykle okolo 100 ppm. Při 

poklesu teploty vzniká v potrubí kondenzát, který obsahuje až 1000 ppm 

chloridových iontů a žádný CO2 59. 

Jako nejvíce škodlivý korozní mechanizmus se však v prostředí potrubí 
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produktovodů ukazuje sulfidické praskání pod napětím (SSC), které je spojeno 

s přítomností sulfanu a jedná se v podstatě o mechanizmus vodíkové křehkosti. 

Nicméně, například v mírně kyselých provozních podmínkách a za parciálních tlaků 

H2S pod 40 mbar, souvisely téměř všechny poruchy svařenců u laboratorních testů 

s předchozí korozí, což signalizuje, že k SSC dochází pouze za podmínek, kdy jsou 

svařence již samy o sobě náchylné k celkové nebo důlkové korozi. 

 

Na obrázku 6.3 jsou uvedeny podmínky použití a aplikační omezení hlavních typů 

supermartenzitických ocelí pro „sladké“ prostředí (korozní odolnost v CO2) a 

„kyselé“ prostředí (korozní praskání v sulfidech) [60]. Chemické složení a 

mechanické vlastnosti těchto ocelí jsou pak uvedeny v tabulce 6.1. 

 

Tabulka 6.1: Chemické složení (hm. %) a pevnostní vlastnosti supermartenzitických 

ocelí 60 

Materiál 13Cr 11Cr HP1-13Cr HP2-13Cr 15Cr 17Cr 

C 0,15–0,22 max. 0,04 max. 0,04 max. 0,04 max. 0,04 max. 0,04  

Cr 12,0-14,0 10,0-12,0 12,0-14,0 12,0-14,0 14,0-16,0 16,0-18,0  

Ni max. 0,50 2,0-3,0 3,5-4,5 4,5-5,5 6,0-7,0 3,5-4,5  

Mo - - 0,8-1,5 1,8-2,5 1,8-2,5 2,3-2,8  

W - - - - - 0,8-1,2  

Cu max. 0,25 max. 0,60 - - max. 1,50 max. 1,50  

Rp0.2, 

MPa (ksi) 

552 (80) 

586 (85) 

655 (95) 

758 (110) 

758 (110) 

655 (95) 

758 (110) 

655 (95) 

758 (110) 
862 (125) 

758 (110) 

862 (125) 

Rm  

MPa (ksi) 

655 (95) 

689 (100) 

724 (105) 

827 (120) 

827 (120) 

724 (105) 

827 (120) 

724 (105) 

827 (120) 
931 (135) 

827 (120) 

931 (135) 
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Obr. 6.3: Aplikační podmínky supermartenzitických ocelí [60] 

 

7 SVAŘITELNOST SUPERMARTENZITICKÝCH OCELÍ 

 

Jednou ze zásadních výhod nových svařitelných supermartenzitických ocelí je 

dostatečná korozní odolnost pro sladká a mírně kyselá prostředí v kombinaci 

s vysokou pevností a dobrou houževnatostí za nízkých teplot, a to vše při 

zachování relativně příznivé ceny. Jsou také speciálně navrženy pro takové 

podmínky svařování, kdy je neproveditelné tepelné zpracování po svaření (PWHT). 

 

Volba přídavného materiálu a postupu svařování se tak do značné míry podřizuje 

následujícím požadavkům 61: 

1. chemické složení přídavného materiálu by mělo v zásadě odpovídat 

materiálu základnímu, 

2. přídavný materiál by měl vykazovat dostatečnou úroveň houževnatosti, 

3. tvrdost svarového kovu, ale i tepelně ovlivněné oblasti by měla být na 

přijatelné úrovni, 

4. odolnost proti korozi by měla odpovídat korozní odolnosti základního 

materiálu, 

5. svarové spoje by měly být použitelné ve stavu po svaření, tj. bez aplikace 

žíhání po svaření. 
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Pokud do modifikovaného Schäfflerova diagramu zakreslíme koncentrační oblast 

existence hlavních typů supermartenzitických ocelí (12Cr-4Ni a 12Cr-6Ni), pak je 

zřejmé, že legování niklem způsobí významný posun z dvoufázové oblasti M +  do 

oblasti martenzitu, obr. 7.1 [19. 

Ovšem přídavné svařovací materiály na bázi ocelí typu 13/4 a 13/6 vyžadují další 

restrikci obsahu -feritu, protože ve většině případů nejsou svarové kovy kaleny a 

popuštěny jako materiály základní, ale jsou pouze popouštěny. Graficky je tato 

restrikce složení svarových kovů SM ocelí vyjádřena na obr. 7.1 oblastmi se 

šikmým šrafováním uvnitř obdélníků charakterizujících příslušné základní materiály. 

 

 

Obr. 7.1: Umístění SM ocelí a jejich svarových kovů v modifikovaném Schäfflerově 

diagramu [19. 

 

Jak již bylo uvedeno, jednou ze zásadních výhod supermartenzitických ocelí oproti 

klasickým ocelím na bázi 12-13%Cr je jejich dobrá svařitelnost, která může být 

charakterizována třemi hlavními faktory [19: 

1. tvorbou houževnatého nízkouhlíkového martenzitu v tepelně ovlivněné 

oblasti a ve svarovém kovu, což velmi snižuje náchylnost svarů k trhlinám za 

studena. Úroveň tvrdosti svarových kovů ve stavu po svaření je obecně nižší 

než 30 HRC (300 HV), 
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2. nízkým podílem -feritu ve struktuře. Ten se u ocelí typu 13/4 pohybuje 

rozmezí 1-4 obj. % a u ocelí typu 13/6 pouze do 1 obj. %. Tím je zamezeno 

vzniku hrubých zrn ve struktuře, 

3. snížením náchylnosti k vodíkem indukovanému praskání oproti standardním 

martenzitickým ocelím. Avšak i u těchto ocelí může nastat vodíkem 

indukované praskání již při obsahu difúzního vodíku ve svarovém kovu nad 

5 ml/100 g. 

 

I když svařitelnost relativně měkkých martenzitických ocelí na bázi 13%Cr-

4%Ni+Mo přídavnými materiály na bázi duplexních nebo superduplexních ocelí se 

ukázala jako velmi dobrá [62-64, použití těchto přídavných materiálů vedlo 

k problémům, které spočívaly zejména v 61: 

 malé strukturní stabilitě feritické fáze v duplexních ocelích při zvýšených 

teplotách, která vylučuje možnost provedení žíhání svaru na snížení napětí, 

 nižší mezi kluzu svarového kovu na bázi duplexních nebo superduplexních 

ocelí oproti supermartenzitickému základnímu materiálu, 

 vyšší hodnotě součinitele teplotní roztažnosti duplexních a superduplexních 

ocelí a s tím souvisejícím vznikem přídavných napětí nebo tvarové 

deformace ve svarovém spoji, 

 vysoké ceně duplexních a superduplexních ocelí. 

 

 

Vývoj v oblasti přídavných materiálů byl logicky zaměřen také na použití materiálů 

identického složení (matching composition) s pevností i korozní odolností na úrovni 

materiálu základního. Takový přídavný materiál nabízí řadu výhod; svarový kov a 

základní materiál mají podobnou pevnost, tvrdost a odolnost proti korozi a podobně 

reagují i během PWHT, čímž je odstraněno riziko zkřehnutí svarového kovu, které 

se může objevit v případě použití superduplexních svarových kovů. Na druhou 

stranu se jeho použití ukázalo jako problematické, a to jednak z důvodu nízké 

tažnosti, ale zejména nevyhovující houževnatosti svarových kovů [65, 66. 

Přestože vývoj těchto přídavných materiálů nemůže být stále považován za 

ukončený, jsou pro jednotlivé typy supermartenzitických ocelí vhodné přídavné 

materiály již běžně k dispozici. Základní požadavky na vlastnosti svarových kovů ve 

stavu po svaření jsou následující 67 
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Rp0.2 = 650 - 850 MPa,  

Rm = 800 - 1050 MPa,  

KVstř  > 40-60J při -30 °C, 

HV 10 < 350. 

Úroveň meze kluzu svarového kovu je požadována na vyšší úrovni než mez kluzu 

základního materiálu (overmatching). Při optimalizaci podmínek svařování je dále 

nutné věnovat velkou pozornost minimalizaci obsahu vodíku a kyslíku ve svarovém 

kovu, poněvadž tyto prvky mohou způsobit výrazné zkřehnutí svarového kovu. 

Dosažená úroveň nárazové práce může být u supermartenzitických ocelí také 

ovlivněna volbou svařovacího procesu. Jako nejvhodnější se jeví GTAW (141) nebo 

PAW (15). Použití pulzního proudu snižuje riziko výskytu studených spojů, zejména 

u procesů, u kterých je nezbytné limitovat tepelný příkon nebo obsah CO2, jehož 

vyšší koncentrace má nepříznivý vliv na finální obsah kyslíku ve svarovém kovu, 

nicméně jehož malý přídavek je nezbytný pro dobrou stabilitu oblouku a 

dostatečnou penetraci housenek při pulzním svařování supermartenzitických ocelí 

procesem GTAW [35]. 

 

V mnoha případech lze sice dosáhnout uspokojivých výsledků po aplikaci pouze 

krátkodobého tepelného zpracování po svaření [68, avšak vzhledem k tomu, že 

hlavní aplikační oblastí supermartenzitických ocelí je podmořská přeprava ropy 

v produktovodech, je zhotovení potrubí bez aplikace PWHT vysoce žádoucí. 

Eliminace nevyhovující houževnatosti svarových kovů bylo dosaženo právě 

použitím přídavných materiálů na bázi duplexních ocelí (např. ocel 2209), ovšem 

jejich pevnostní vlastnosti nedosahují úrovně základního materiálu. Jeden 

z možných způsobů, jak dosáhnout vhodné kombinace pevnostních a plastických 

vlastností spolu s dobrou houževnatostí, je použití přídavného materiálu na bázi 

superduplexní oceli. Tento přístup byl také již velmi úspěšně aplikován při výrobě 

mnoha kilometrů produktovodů. Původně byly některé ropovody uvedeny do 

provozu se svary ve stavu po svaření, tedy bez aplikace PWHT, ale v těchto 

případech bylo pozorováno v TOZ svarů mezikrystalové napadení [69. Toto 

zcitlivění však lze zcela odstranit velmi krátkým vyžíháním při 650 °C (po dobu 5 

minut) s následným ochlazením do vody. Tím se sice vyřeší problém 

mezikrystalové koroze, aniž by došlo k nežádoucímu poklesu pevnosti u 22% Cr 

duplexní nebo 25% Cr superduplexní oceli, avšak není naplněn požadavek na 
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vynechání tepelného zpracování po svaření. Přesto se tento přístup v současné 

době zcela běžně pro potrubí ze supermartenzitických ocelí v mimobřežních 

stanicích používá. Je však třeba poznamenat, že přídavné materiály na bázi 

duplexních či superduplexních ocelí nelze použít v případech, kdy je nezbytné 

aplikovat delší dobu žíhání po svaření, protože u nich během PWHT dochází ke 

zkřehnutí feritické fáze v důsledku precipitace intermetalických fází.  

 

Stejně jako v případě standardních 12 - 13% Cr martenzitických ocelí je i struktura 

svarových kovů supermartenzitických ocelí v první řadě tvořena martenzitem, ale do 

určité míry může být při pokojové teplotě ve struktuře přítomen i δ-ferit. Vzhledem 

ke kombinaci vysoké koncentrace niklu a velmi nízkého obsahu uhlíku nelze pro 

predikci jeho množství použít obvyklých grafických závislostí. Gooch et al. [36] 

sestavili diagram předpovídající minimálně semikvantitativně obsah δ-feritu 

v tepelně ovlivněné zóně 13 % Cr ocelí s nízkými obsahy uhlíku, obr. 7.2. Tento 

diagram sice platí zejména pro mikrostrukturu v TOZ a jeho použitelnost pro 

svarové kovy tak může být diskutabilní, ovšem je jasné, že vysoký obsah niklu u 

středně a zejména u vysoce legovaných supermartenzitických ocelí výrazně snižuje 

teplotu Ac1, při které začíná během ohřevu tvorba austenitu. Na základě vztahu pro 

výpočet teploty Ac1, odvozeného pro slitiny, které obsahují 4 hm. % Ni, se ukázalo, 

že teplota Ac1 může klesnout až na 500 °C. To může představovat problém při 

PWHT, protože obvykle se používají teploty tuto hranici přesahující. Pod 600 °C je 

zase rychlost difúze relativně nízká a nutné časy popouštění tak mohou být dlouhé. 

 

Pro odhad Ac1 byl pro 13% Cr oceli s méně než 0,05 hm. % C navržen následující 

vztah [36]: 

 

𝐴𝑐1(°𝐶) = 850 − 1500(𝐶 + 𝑁) − 50𝑁𝑖 − 25𝑀𝑛 + 25𝑆𝑖 + 25𝑀𝑜 + 20(𝐶𝑟 − 10) (7) 

 

Marshall a Farrar [8] experimentálně prokázali, že skutečná teplota Ac1 pro „lean“ 

slitiny leží řádově okolo 650 °C, zatímco u vysocelegovaných supermartenzitických 

ocelí dosahuje asi 630 °C. Tyto teploty jsou ale zároveň výrazně vyšší, než vychází 

výpočtem podle vztahu (7). Tento rozpor ukazuje mj. na nutnost pečlivého výběru a 

také experimentálního ověření teploty PWHT.  
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Obr. 7.2: Obsah δ-feritu v TOZ supermartenzitických ocelí [36] 

 

PWHT se obvykle doporučuje, má-li použitý přídavný materiál stejné složení jako 

materiál základní, aby se zlepšila houževnatost a tažnost svarového kovu při 

současném akceptovatelném snížení pevnosti přibližně o 10 až 20%. Přestože 

vysoký obsah Ni snižuje teploty přeměny Ac1, je nezbytné omezit horní teplotu 

PWHT právě touto hodnotou, protože při popouštění nad Ac1 dojde k částečné 

reaustenitizaci, což má za následek změnu vlastností svarového spoje. Austenit, 

který se vytvoří v průběhu žíhání, může při následném ochlazení na pokojovou 

teplotu částečně transformovat na „čerstvý" nepopuštěný martenzit, pokud 

nezůstane ve struktuře zachován jako reverzní austenit. Z tohoto pohledu je 

zajímavá poznámka, že i doporučované krátkodobé žíhání po dobu 5 minut při 

teplotě 650 °C, které je zcela běžně využíváno při výrobě potrubí ze SM ocelí, již 

představuje pro mnoho z těchto ocelí zpracování nad teplotou Ac1. 

Silný účinek niklu může být kompenzován například zvýšeným obsahem 

molybdenu. Ovšem jak středně, tak především vysocelegované supermartenzitické 

oceli velmi často cíleně obsahují značné množství zbytkového austenitu již ve stavu 

dodaném od výrobce, protože má příznivý vliv na houževnatost. 

Kombinovaný vliv teploty a doby popouštění, vyjádřený pomocí Larson-Millerova 

parametru, na teplotu „změknutí“ supermartenzitických ocelí je znázorněn na 
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obr. 7.3 36]. Podle tohoto diagramu se jednak ukazuje, že rychlost změknutí je 

stejná pro různé úrovně obsahu uhlíku, jednak že oceli s vyšší koncentrací uhlíku 

vykazují při vyšších hodnotách L-M parametru opětovné zpevnění vyvolané 

precipitací karbidů. 

 

 

Obr. 7.3: Změna tvrdosti během popouštění v závislosti na Larson-Millerově parametru [36] 

 

8 PRECIPITAČNĚ VYTVRDITELNÉ OCELI 

 

Precipitačně vytvrditelné oceli se dělí podle charakteru fázových přeměn během 

tepelného zpracování na oceli s přímou nebo nepřímou martenzitickou přeměnou a 

oceli vytvrzující přímo z austenitu bez martenzitické přeměny. Společným rysem 

všech těchto ocelí je to, že precipitační vytvrzování je konečným stupněm tepelného 

zpracování oceli, kterým se získají finální požadované mechanické vlastnosti. 

Podle probíhajících transformací v průběhu vytvrzování, lze tyto oceli rozdělit do tří 

skupin [17]: 

 Martenzitické precipitačně vytvrditelné oceli – u tohoto typu dochází 

během tepelného zpracování nejprve k martenzitické přeměně a následně k 

precipitaci vytvrzujících fází v martenzitu. Mezi ně patří oceli označované 

PH13-8Mo, 15-5PH, 17-4PH, Custom 450, Custom 455, Custom 465, aj. 
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 Semiaustenitické precipitačně vytvrditelné oceli – mají teplotu Ms pod 

pokojovou teplotou a při zpracování jsou austenitické. K přeměně na 

martenzit dochází až po popouštění při teplotách v intervalu 600 až 700 °C, 

kdy z přesycené matrice vyprecipitují částice intermetalických fází, což je 

doprovázeno ochuzením matrice o nikl a titan. To má za následek zvýšení 

teploty Ms a během ochlazování tak dojde k transformaci austenitu na 

martenzit. Patří mezi ně oceli PH15-7Mo, 17-7PH, AM-350, AM-355, aj. 

 Austenitické precipitačně vytvrditelné oceli – jejich teplota Ms leží 

hluboko pod pokojovou teplotou a k transformaci na martenzit tak nedochází. 

Požadované pevnosti je dosahováno precipitací intermetalických fází 

v austenitické matrici. Nejznámější představitelkou této skupiny je ocel 

A-286. 

8.1 Martenzitické precipitačně vytvrditelné oceli (maraging) 

 

Precipitačně zpevněné vysokopevnostní oceli tvoří speciální skupinu 

martenzitických ocelí s extrémně vysokou pevností a dobrou houževnatostí, obr. 8.1 

[70]. O příslušnosti do této skupiny ocelí nerozhoduje primárně jejich chemické 

složení, ale mechanismus zpevňování, kterým je vylučování intermetalických fází v 

matrici téměř bezuhlíkového martenzitu. Ze spojení názvů martenzitické přeměny 

(Martensite) a stárnutí (age hardening) vznikl i název této skupiny ocelí. 

 

 
Obr. 8.1: Vztah mezi tažností a pevností vysokopevných ocelí [71] 
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Přísada okolo 18 hm. % Ni k nízkouhlíkové oceli má totiž za následek vznik velké 

hystereze mezi teplotami překrystalizace při ohřevu a během ochlazování, obr. 8.2 

[71]. Zatímco při ochlazování vzniká z austenitu měkký martenzit při teplotě okolo 

200 °C, během ohřevu začíná jeho zpětná transformace na austenit až při teplotách 

okolo 500 °C. A právě tato hystereze umožňuje využít pro zpevnění ocelí typu 

maraging intermetalické fáze. Legující prvky, jako je např. molybden, kobalt, titan a 

jiné, mají v austenitu, na rozdíl od martenzitu, vysokou rozpustnost, avšak během 

bezdifúzní přeměny při teplotě cca 200 °C vzniká přesycený tuhý roztok. Během 

následujícího ohřevu tak dochází při teplotách 450-500 °C k precipitaci velmi 

jemných koherentních nebo semikoherentních částic intermetalických fází na bázi 

FeTi, Fe3Ti, Ni3Mo, Ni3Ti, Fe2Mo, aj., což má za následek velmi významné 

precipitační zpevnění. 

 

Obr. 8.2: Metastabilní fázový diagram Fe-Ni [71 

 

8.1.1 Chemické složení ocelí typu maraging 

 

První oceli typu maraging byly vyvinuty v 50. letech minulého století. Zpočátku to 

byly nízkouhlíkové (do 0,03 hm. % C) oceli, jejichž hlavním legujícím prvkem byl nikl 

v množství 8-25 hm. %. Šlo především o oceli obsahující 20 a 25 hm. % Ni s 
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přísadou 1,4 % hm. Ti; 0,3 % hm. Al a 0,4 hm. % Nb [72]. Po ochlazení z auste-

nitizační teploty byla jejich struktura tvořena nízkouhlíkovým, měkkým martenzitem 

a výsledných vlastností se dosahovalo stárnutím při teplotách 430-510 °C. 

Nevýhodou této první generace vysokopevných ocelí maraging však byla nízká 

úroveň houževnatosti. 

Nová generace maraging ocelí proto využívala základní legující bázi s 18 hm. % Ni 

s dalším dolegováním kobaltem a molybdenem a titanem [73]. Tato skupina 

dosáhla zřejmě největšího rozšíření, a to zejména v letectví a kosmonautice, kde je 

jedním z klíčových požadavků i vysoký poměr pevnosti k hmotnosti. Nevýhodou této 

skupiny maraging ocelí je však jejich nižší korozivzdornost, a tedy omezená 

použitelnost např. v námořních aplikacích. Tento nedostatek byl odstraněn u další 

skupiny maraging ocelí, které obsahují 8-15 hm. % Cr a řadí se tak ke 

korozivzdorným ocelím s použitím i v prostředí obsahujícím chloridy [70, 74]. 

Nedostatek kobaltu, k němuž došlo v 70. letech minulého století, a jeho vysoká 

cena vedl k vývoji maraging ocelí bez kobaltu, resp. s jeho sníženým obsahem, 

které sice nedosahují tak vysokých pevností a hlavně mají nižší houževnatost, ale 

jsou výrazně levnější a k jejich masovějšímu rozšíření tak mohlo dojít i v jiných 

oborech, jako je např. automobilový průmysl nebo výroba nástrojů [75]. 

Hlavním legujícím prvkem ve všech těchto ocelích je nikl, ovšem u tzv. levných 

(„lean“) značek je částečně nahrazován manganem až do maximálního přípustného 

množství 6 hm. %, a to bez snížení teploty Mf pod teplotu pokojovou [76, 77]. 

Nicméně, u těchto ocelí je problém s dosahováním vysoké houževnatosti, protože 

mangan společně s fosforem segreguje na hranice austenitických zrn a způsobuje 

předčasné interkrystalické lomy [78]. 

Nejmladší skupinu ocelí pak představují oceli typu TRIP-maraging, které pro 

zpevnění využívají jak efektu transformačně indukované plasticity během 

deformačně indukované transformace metastabilního austenitu na martenzit, tak 

vzniku velmi jemných částic intermetalických fází v martenzitu s vysokou hustotou 

dislokací během stárnutí [79]. 

 

Jak bylo uvedeno výše, hlavní legurou v maraging ocelích je nikl. Nikl jednak 

stabilizuje austenit a umožňuje jeho transformaci na martenzit, jednak snižuje 

rozpustnost některých prvků v matrici, ale hlavně snižuje interakční energii mezi 

dislokacemi a intersticiálními atomy, což usnadňuje relaxaci matrice a snižuje 
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náchylnost ke křehkému lomu. Podobný vliv má i kobalt, který navíc zvyšuje teplotu 

počátku martenzitické transformace. Kobalt také snižuje energii vrstevných chyb, 

čímž podporuje jejich tvorbu, brání průchodu dislokací touto plošnou poruchou a 

zvyšuje tak úroveň zpevnění. 

Molybden jednak vytváří intermetalické zpevňující fáze (Ni3Mo, Ni3(Mo,Ti), Fe2Mo), 

ale také snižuje koeficient difúze některých prvků, což má za následek omezení 

jejich přednostní precipitace a ve výsledku zvyšuje houževnatost ve stavu po 

stárnutí. Segregace atomů molybdenu na hranicích zrn během tuhnutí oceli pak 

rovněž zvyšuje houževnatost a izotropii vlastností oceli. Bylo zjištěno, že 

v kombinaci s kobaltem, který omezuje rozpustnost molybdenu v oceli a zvyšuje tak 

podíl intermetalických fází precipitujících z tuhého roztoku, molybden velmi 

významně zpevňuje ocel ve stavu po vytvrzení, obr. 8.3 80. 

Dalším významným zpevňujícím prvkem je titan. Titan vytváří intermetalické fáze 

NiTi a Ni3Ti, ale zároveň zjemňuje výchozí austenitické zrno tvorbou karbonitridu 

Ti(C,N) na jeho hranicích. Hliník, který se rovněž podílí na precipitačním zpevnění 

tvorbou intermetalické fáze Ni3Al, však zhoršuje tažnost jak ve výchozím stavu, tak i 

po stárnutí. Přísada chrómu zvyšuje odolnost proti korozi a také se mírně 

spolupodílí na zpevnění tuhého roztoku. U některých značek se pro zpevnění 

používá i přísada mědi (PH15-5, PH15-7). Předpokládá se, že shluky (clustery) 

atomů mědi mohou sloužit jako místa heterogenní nukleace pro částice 

zpevňujících fází na bázi Ni a Ti. Měď může rovněž přispívat k precipitačnímu 

zpevnění tvorbou jemných částic  - Cu. U ocelí typu maraging se požaduje vysoká 

čistota a ani obsah křemíku by neměl překročit 0,1 hm. %, kdy začíná zhoršovat 

plasticitu. Samozřejmostí je minimalizace obsahů povrchově aktivních prvků, hlavně 

pak fosforu, jako prvku významně segregujícího na hranicích zrn a síry, jejíž inkluze 

rovněž značně snižují plasticitu oceli. Nežádoucími příměsemi jsou však také uhlík 

a dusík. Zvyšují totiž hustotu bodů, které kotví dislokace a tvoří karbidy a nitridy, 

vylučující se hlavně na hranicích zrn. To má za následek snížení plastických 

vlastností. 
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Obr. 8. 3: Vliv kombinace molybdenu a kobaltu na tvrdost oceli maraging ocelí [80] 

 

8.1.2 Tepelné zpracování ocelí typu maraging 

 

Všechny skupiny ocelí typu maraging se vyznačují nízkou tvrdostí a pevností ve 

výchozím stavu a mohou svých vysokopevnostních vlastností dosáhnout až po 

aplikaci speciálního tepelného zpracování, které zahrnuje austenitizaci při teplotě 

nad asi 820°C s ochlazením na vzduchu nebo ve vodě, jejímž cílem je vznik 

měkkého nízkouhlíkového martenzitu s přípustným výskytem zbytkového austenitu 

v množství do 10 %. Pokud je jeho obsah vyšší, používá se zmrazování na nízkou 

teplotu. V důsledku vysoké koncentrace niklu a velmi nízkého obsahu uhlíku 

nedochází k výraznému transformačnímu zpevnění a tvrdost po zakalení se 

pohybuje u většiny maraging ocelí na úrovni cca. 30 HRC. Poté následuje samotný 

proces precipitačního vytvrzení, který se může lišit v závislosti na typu oceli, ale 

který vždy zahrnuje stárnutí při teplotě asi 450 až 550°C s dobou výdrže asi 3-

6 hodin následované ochlazováním na vzduchu. Během stárnutí se v martenzitu 

vylučují disperzní částice intermetalických fází, obsahující hlavně Mo a Ti. Jejich 

účinkem se zvyšuje tvrdost až vysoko nad 60 HRC, tedy více než dvojnásobek 

původní hodnoty tvrdosti čerstvého martenzitu. 

Navýšení pevnostních vlastností je možno také realizovat pomocí vysokoteplotního 

mechanického zpracování (VTMZ) po deformaci zhruba 60 % při cca 870 °C 

v austenitu, čím je možno dosáhnout úrovně Rm = cca 1950 MPa. Poté následuje 



51 

identické zpracování stárnutím jako v předchozím případě. Pokud je deformace 

austenitu realizována v oblasti cca 550 °C, tj. nízkoteplotním mechanickým 

zpracováním (NTMZ), pak mez pevnosti vzroste na cca 2050 MPa. Je nutno ale 

počítat také s poklesem tažnosti na úroveň okolo 6-8 % [81]. 

 

Precipitace intermetalických fází během stárnutí maraging ocelí se vyznačuje [82]: 

 značnou disperzitou částic, jejich minimální velikosti dosahují 5-20 nm a 

mezičásticová vzdálenost je asi 100 nm, tedy významně nižší než se 

dosahuje u karbidů, 

 rovnoměrnou distribucí částic a jejich relativně malým vlivem na zkřehnutí 

v důsledku jejich vylučování v měkké matrici. Tento vliv se však zvyšuje 

s rostoucím objemovým podílem intermetalických fází, 

 vyšší úrovní zpevnění oproti karbidům. Precipitační zpevnění v bezuhlíkovém 

martenzitu dosahuje 20-40 HRC oproti 3-10 HRC v případě precipitace 

karbidů. Je to důsledek vyššího objemového podílu, menší velikosti částic a 

menší mezičásticové vzdálenosti intermetalických fází, 

 rozdílnou kinetikou oproti precipitaci karbidů. V případě maraging ocelí 

s niklem narůstá intenzívně jejich tvrdost již během 10-15 minut, avšak 

maxima dosahuje až po 5-10 hodinách oproti 30-40 minutám u zpevnění 

karbidy, 

 vyšší teplotou a delší dobou pro přestárnutí, tedy zhrubnutí částic a s tím 

spojený pokles tvrdosti a pevnosti oceli. 

 

Martenzit v ocelích typu maraging je ovšem metastabilní a při dostatečně dlouhé 

výdrži dochází k jeho přeměně na austenit i pod teplotou As (austenit start). Tento 

reverzní austenit má vysokou koncentraci niklu, a proto zůstává, podobně jako je 

tomu například i u supermartenzitických ocelí, stabilní i po následném ochlazení 

oceli po stárnutí a nemůže být přeměněn na martenzit dokonce ani po vymražení. 

Je však možné jej transformovat deformací za studena, čehož se právě využívá 

u nových TRIP-maraging ocelí [75]. 

Zbytkový i reverzní austenit mají značný vliv na finální vlastnosti oceli. Reverzní 

austenit neobsahuje kvůli vysoké rozpustnosti legujících prvků žádné precipitáty, 

má velmi výrazně nižší pevnost, ale také vyšší houževnatost i plasticitu. Přítomnost 

austenitu ve struktuře také výrazně rozšiřuje oblast homogenní plastické 



52 

deformace, což je velmi užitečné při operacích, jako je např. hluboké tažení. 

Uvádí se také, že reverzní austenit zvyšuje koeficient deformačního zpevnění oceli, 

čehož může být rovněž využito u nových TRIP-maraging ocelí pro získání 

dodatečného zpevnění po plastické deformaci za studena [83]. 

 

8.1.3 Vlastnosti a použití ocelí typu maraging 

 

Oceli typu maraging mají spoustu výborných technologických vlastností, které je 

možné charakterizovat následovně: 

 ultravysoká pevnost při pokojové teplotě, která se zachovává až do asi 

350 °C, 

 jednoduché tepelné zpracování, které má za následek minimální tvarovou 

deformaci, 

 vysoká rozměrová stabilita během tepelného zpracování i během 

dlouhodobého provozu, 

 nízký součinitel deformačního zpevnění a dobrá plasticita, což umožňuje 

použití všech druhů tváření za tepla i za studena s vysokou úrovní 

deformace, 

 vyšší lomová houževnatost ve srovnání s ocelí zušlechtěnou na podobnou 

pevnost, 

 nízký obsah uhlíku, což vylučuje problémy s oduhličením, 

 vhodnost pro vytvrzování různými technologiemi povrchového zpracování, 

 dobrá obrobitelnost, zejména v kaleném stavu, 

 dobrá svařitelnost. 

 

Jejich další vlastnosti, mezi které lze zařadit i korozivzdornost u značek 

obsahujících chróm, se u jednotlivých skupin mohou lišit podle toho, za jakým 

specifickým účelem byla daná značka vyvinuta. 

Soubor specifických vlastností tak předurčuje oceli typu maraging k použití na 

konstrukce, pracující v podmínkách vysokého zatížení, včetně zatížení dynami-

ckého. Navíc je z nich možné vyrábět součásti komplikovaných tvarů. Používají se 

především v kosmické technice a v leteckém, lodním, zbrojním a strojírenském 

průmyslu. Při konstrukci kosmických lodí jsou z těchto ocelí stavěné raketové 

motory s průměrem nad 6,5 m, které vyžadují použití materiálů s vysokou pevností 
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a odolností proti korozi v plynech. V leteckém průmyslu se používají při výrobě 

katapultů a podvozků letadel, v lodním průmyslu se mimo jiné používají při 

konstrukci speciálních podmořských plavidel a jiných hlubinných konstrukcí, jakož i 

ventilátorů lodních generátorů. Ve zbrojařství byly využity na výrobu hlavní 

rychlopalných děl, což umožnilo asi čtyřnásobně zvýšit jejich životnost. Ve 

strojírenství jsou používány mimo jiné na části parních turbín, součástky 

spalovacích motorů, závodních automobilů, železničních vagónů, obráběcích strojů, 

na ozubená kola, ložiska, spojovací elementy, pružiny a lopatky ventilátorů. Lze 

uvést také přesné nářadí, charakteristické velkou stabilitou rozměrů i součástky 

hodinek. Systematicky narůstá využití ocelí maraging na výrobu nářadí, typicky 

forem na tlakové lití slitin hliníku a zinku, trnů, kovacích zápustek, frézovacích 

hlavic, forem pro vstřikování plastů a jiné. 

Možnosti širšího uplatnění ocelí maraging jsou však limitovány jejich vysokou cenou 

(asi 5 x překračují cenu nízkolegovaných ocelí s vysokou pevností). V souvislosti s 

tím se použití ocelí maraging omezuje na ty aplikace, kde přináší vysoké 

ekonomické efekty. 
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9 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Základním cílem předkládané disertační práce bylo komplexní studium fyzikálně 

metalurgických charakteristik nízkouhlíkových supermartenzitických ocelí. Byly 

studovány dva typy ocelí: 

 středně legovaná supermartenzitická ocel typu 13Cr6Ni2,5Mo, 

 supermartenzitické vytvrditelné oceli na bázi 12 hm. % Cr a 11 hm. % Ni.  

 

Hlavní cíle studia supermartenzitické oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo byly následující: 

 optimalizace režimu tepelného zpracování na jakost, studium vlivu 

jednotlivých parametrů tepelného zpracování na strukturní charakteristiky a 

základní mechanické vlastnosti oceli, 

 ověření možností využití termodynamického modelování k predikci 

strukturního stavu supermartenzitických ocelí po různých režimech tepelného 

zpracování, 

 návrh technologie svařování, realizace svarového spoje, detailní 

charakterizace struktury, mechanických a technologických vlastností 

homogenního svarového spoje,  

 hodnocení korozní odolnosti základního materiálu i homogenního svarového 

spoje s využitím elektrochemických a ponorových zkoušek. 

 

V případě vytvrditelných supermartenzitických ocelí s obsahy cca 12 hm. % Cr a 

11 hm. % Ni existuje pouze velmi málo informací o vlivu dlouhodobé expozice 

v teplotním intervalu cca 425 - 550 °C na možný rozvoj tzv. 475 °C křehkosti. 

V rámci disertační práce byl experimentálně studován vliv stárnutí ocelí 

s obchodním označením Custom 465 a MLX 17 při teplotě 475 °C po dobu 1000, 

2000 a 3000 hod. na: 

 základní mechanické vlastnosti, 

 strukturní změny probíhající v průběhu stárnutí. 

Cílem těchto experimentálních prací bylo lepší pochopení vzájemných vztahů mezi 

parametry zpracování a/nebo expozice, mechanickými vlastnostmi a strukturními 

charakteristikami hodnocených  supermartenzitických vytvrditelných ocelí s obsahy 

cca 12 hm. % Cr a 11 hm. % Ni.  
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

V této části disertační práce jsou uvedeny výsledky získané na dvou provozních 

tavbách reprezentujících skupinu středně legovaných ocelí typu 13Cr6Ni2,5Mo a 

rovněž na dvou ocelích ze skupiny supermartenzitických vytvrditelných ocelí na bázi 

12 %Cr a 11 %Ni s přísadou Mo, legovaných dále titanem a/nebo hliníkem 

s obchodními názvy Custom 465, resp. MLX 17. 

Mechanické vlastnosti studovaných ocelí byly hodnoceny pomocí výsledků měření 

tvrdosti, tahových zkoušek a zkoušek vrubové houževnatosti. Mikrostrukturní 

parametry hodnocených vzorků byly charakterizovány pomocí kombinace svěrtelné 

mikroskopie (mikroskop Olympus GX 51), řádkovací elektronové mikroskopie na 

mikroskopu Quanta 450 FEG vybaveném analyzátory pro energiově disperzní 

mikroanalýzu (EDX) a difrakci zpětně odražených elektronů (EBSD). Podíl 

reverzního austenitu ve studovaných ocelích byl stanoven pomocí rtg difrakční 

analýzy na rtg. difraktometru Bruker-AXS D8 Advance. Substrukturní analýza byla 

provedena na prozařovacím elektronovém mikroskopu JEM 2100 vybaveném EDX 

analyzátorem. Ke studiu byly použity jak extrakční uhlíkové repliky, tak i tenké 

kovové fólie. Tenké fólie byly připraveny technikou elektrolytického odlešťování na 

zařízení Tenupol. Fázová analýza studovaných vzorků byla provedena za použití 

kombinace elektronové difrakce a EDX analýzy. Termodynamické modelování bylo 

provedeno za použití software Thermocalc s využitím databáze TCFE 7. 

10 OCELI NA BÁZI 13 %Cr-6 %Ni-2,5 %Mo 

K experimentálnímu studiu mikrostruktury a vlastností byly použity dvě komerční 

tavby z oceli 13Cr6Ni2,5Mo vyrobené v elektrické obloukové peci s následným 

zpracováním na zařízení VOD (vacuum oxygen decarburization). Chemické složení 

a základní mechanické vlastnosti materiálu po provozním tepelném zpracování jsou 

pro obě sledované tavby uvedeny v kapitole 10.1. 

Experimentální práce byly zaměřeny na: 

 laboratorní simulaci tepelného zpracování na jakost zahrnující detailní rozbor 

vlivu parametrů zpracování na základní mechanické vlastnosti a 

mikrostrukturu studované oceli. Získané výsledky byly využity při návrhu 

optimálních parametrů provozního tepelného zpracování, 
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 ověření možnosti využití termodynamického modelování k predikci fázového 

složení studované oceli po tepelném zpracování na jakost, 

 hodnocení svařitelnosti a detailní analýzu vlastností a mikrostruktury 

homogenního svarového spoje, 

 zkoušky bodové a mezikrystalové koroze svařence. 

10.1 Výchozí vlastnosti sledovaných taveb 

 

Výsledky tavebních analýz obou hodnocených taveb z oceli 13Cr6Ni2,5Mo jsou 

uvedeny v tabulce 10.1. U tavby č. 1 se ani přes opakovanou aplikaci VOD procesu 

nepodařilo dosáhnout doporučeného obsahu uhlíku pod 0,015 hm. %. 

 

Tabulka 10.1: Výsledky tavebních analýz studovaných taveb, hm. % 

Označení C S Mn Si P Cu Ni Cr Mo V Ti Al N 

tavba č. 1 0,017 0,0015 0,55 0,30 0,03 - 6,17 12,98 2,37 0,03 0,10 0,017 0,01 

tavba č. 2 0,0124 0,003 0,51 0,26 0,014 0,086 6,33 12,53 2,33 0,028 0,13 0,042 0,01 

 

Z tavby č. 1 o hmotnosti 50t byl vyroben výkovek tělesa čerpadla [84] a také 

bezešvá trubka o průměru 324 mm s tloušťkou stěny 16 mm, na které byl 

realizován vlastní experimentální program ověřování a optimalizace užitných 

vlastností. Trubka byla vyválcována na trati s poutní stolicí a dvouválcovou děrovací 

stolicí Mannesmannova typu 85, poté byla vychlazena na teplotu okolí a následně 

po ohřevu na 970-980°C kalibrována na konečný vnější průměr. Tento ohřev sloužil 

zároveň pro austenitizaci v rámci tepelného zpracování na jakost, po kterém 

následovalo interkritické žíhání na teplotě 580 °C. Parametry provozního tepelného 

zpracování na jakost byly navrženy na základě výsledků komplexní laboratorní 

simulace tepelného zpracování, která je detailně popsána v kap. 11. V tabulce 10.2 

jsou uvedeny výsledky zkoušek mechanických vlastností a vrubové houževnatosti 

dosažené na trubce v dodaném stavu, tj. po provozním tepelném zpracování. 

 

I v případě tavby č. 2 se jednalo o komerční tavbu o hmotnosti 50 tun, která byla 

vyrobena identickou ocelárenskou technologií jako tavba č. 1 (EOP s následným 

zpracováním na zařízení VOD). Aplikací procesu VOD se u této tavby podařilo 

dosáhnout doporučeného obsahu uhlíku pod 0,015 hm. %. 
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Tabulka 10.2: Výsledky zkoušek mechanických vlastností a vrubové houževnatosti 

Tavba 
Mechanické vlastnosti při 20°C KV J 

HV 10 
Rp0.2 MPa Rm [MPa] A [%] podélný příčný 

1 841 929 21,3 166/184/177 131/144/144 314 

2 902 974 12,5 161/165/163 142/139/135 326 

11 SIMULACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ 

Supermartenzitické oceli, které se značně využívají pro konstrukci podhladinových 

potrubních systémů mezi těžebními mimopobřežními plošinami a pobřežím se musí 

vyznačovat vyváženou úrovní pevnostních vlastností a houževnatosti. Hodnoty 

mechanických vlastností těchto ocelí lze efektivně řídit parametry tepelného 

zpracování na jakost. Důležitou roli hrají především parametry finálního popouštění, 

resp. interkritického žíhání martenzitu. Proto byl vliv tepelného zpracování na 

vlastnosti oceli 13Cr6Ni2,5Mo komplexně sledován pomocí laboratorní simulace 

tepelného zpracování, která byla provedena v laboratořích MATERIÁLOVÉHO A 

METALURGICKÉHO VÝZKUMU, s. r. o., Ostrava [86. 

11.1 Tavba č. 1 

Na jednotlivých segmentech dodané trubky byla provedena simulace tepelného 

zpracování sestávající z austenitizace při teplotě 970 °C s výdrží 1 hodinu a 

vychlazením na vzduchu. Následné interkritické žíhání bylo provedeno při teplotách 

540, 560, 580, 590, 600, 610, 620, 640, 660, 680 a 700 °C s dobou výdrže 6 hodin 

a s ochlazením na vzduchu. Aplikované teploty byly zvoleny tak, aby zahrnovaly jak 

oblast pod teplotou Ac1, tak i nad ní, přičemž v intervalu teplot 580-620 °C byly 

teploty žíhání odstupňovány s krokem 10 °C. Výsledky tahové zkoušky při pokojové 

teplotě jsou uvedeny v tabulce 11.1 a na obr. 11.1 a 11.2. 

 

Výsledky simulace tepelného zpracování potvrdily očekávaný výrazný pokles 

pevnostních vlastností při teplotách popouštění pod teplotou Ac1 a jejich opětovný 

nárůst s rostoucí teplotou žíhání nad Ac1. Minimální úrovně meze kluzu bylo 

dosaženo při teplotách 580 a 600 °C a tomu rovněž odpovídala nejnižší úroveň 

meze pevnosti, třebaže její pokles i následný nárůst byly významně pozvolnější (viz 

poměr Rp0.2/Rm). Plastické vlastnosti nevykazovaly v intervalu teplot 540 až 600 °C 

žádné výrazné změny. Při teplotách žíhání nad 600 °C docházelo 

k postupnému poklesu jak tažnosti, tak i kontrakce. Velmi podobný, avšak obrácený 



58 

průběh s minimem okolo 600 °C vykazovala křivka podílu reverzního austenitu ve 

výsledné mikrostruktuře. Údaje o podílu reverzního austenitu a výsledky zkoušek 

rázem v ohybu prováděné podle ČSN ISO 148-1 při pokojové teplotě jsou uvedeny 

v tab. 11. 2 a na obr. 11. 3. 

 
Tabulka 11.1: Výsledky tahové zkoušky při pokojové teplotě 

Tpop. 

[°C] 

Rp0.2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
Rp0.2/Rm 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

540 952 988 0,96 19,2 72,7 

560 846 937 0,90 20,2 73,9 

580 649 868 0,75 22,9 73,3 

590 552 865 0,64 21,2 71,7 

600 554 863 0,64 22,5 72,2 

610 598 885 0,68 19,8 70,0 

620 686 906 0,76 16,7 66,5 

640 753 925 0,81 15,4 65,7 

660 806 953 0,85 14,6 65,7 

680 848 990 0,86 12,5 64,0 

700 881 1006 0,88 12,4 64,9 

 

 

Obr. 11. 1: Závislost pevnostních vlastností tavby 1 na teplotě interkritického žíhání 
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Obr. 11. 2: Závislost plastických vlastností tavby 1 na teplotě interkritického žíhání 

 

 

Tabulka 11.2: Hodnoty vrubové houževnatosti a obsah reverzního austenitu 

Tpop. 

[°C] 

KCV 

[Jcm-2] 

Reverzní  

[%] 

540 204 4 

560 201 13 

580 203 18 

590 208 26 

600 200 30 

610 190 17 

620 175 9 

640 185 5 

660 182 5 

680 186 3 

700 179 2 

 

Hodnoty vrubové houževnatosti se při žíhání v teplotním intervalu 540–700  C nijak 

výrazně neměnily. Množství reverzního austenitu v mikrostruktuře narůstalo až do 

teploty 600 °C, kdy jeho podíl činil 30 %, a při vyšších teplotách popouštění 

docházelo opět k postupnému poklesu jeho obsahu. Po žíhání na teplotě 700 °C 

pak množství reverzního austenitu v mikrostruktuře činilo pouze 2 %. Získané 
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výsledky dokumentují, že u studované oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo není růst podílu 

reverzního austenitu ve výsledné struktuře spojen s plynulým zvyšováním hodnot 

vrubové houževnatosti. Maximálnímu obsahu reverzního austenitu neodpovídá 

nejvyšší hodnota nárazové práce. To je v rozporu se zkušenostmi s tepelným 

zpracováním klasických COR ocelí (13/4, příp. 13/6). Tento jev úzce souvisí 

s intenzivní precipitací částic intermetalických fází v kovové matrici během žíhání na 

teplotách kolem 600 °C, viz kap. 11.3. 

 

 
Obr. 11.3: Závislost vrubové houževnatosti a obsahu reverzního austenitu (R.A.) na teplotě 

žíhání, tavba 1 

 

Laboratorní tepelného zpracování tak potvrdilo, že se obsah reverzního austenitu 

ve výsledné struktuře se výrazně mění v závislosti na teplotě žíhání a s tím dochází 

také k ovlivnění komplexu materiálových vlastností těchto ocelí.  

 

Na základě výsledků laboratorní simulace tepelného zpracování studované oceli 

byly navrženy dvě varianty provozního tepelného zpracování, a to: 

A. Jednostupňové žíhání: 970 °C/2 h/vzduch+600 °C/6 h/vzduch 

B.  Dvoustupňové žíhání: 970 °C/2h/vzduch+670 °C/6h/vzduch+600 °C/6h/vzduch 

 
Pro stanovení vlivu navrženého dvoustupňového žíhání na výsledné vlastnosti 

studované oceli byly po laboratorní simulaci obou těchto variant tepelného 
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zpracování provedeny zkoušky mechanických vlastností v rozsahu podobném jako 

u simulačního tepelného zpracování. Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny 

v tabulce 11.3.  

 

Tabulka 11.3: Výsledky tahové zkoušky při pokojové teplotě, hodnoty nárazové 

práce a podíl reverzního austenitu po jedno- a dvoustupňovém interkritickém žíhání 

Č. zkoušky 1 2 3 Xstř. s 1 2 3 Xstř. s 

TZ Jednostupňové (A) Dvoustupňové (B) 

Rp0.2 

[MPa] 
542 543 542 542 0,47 576 588 587 584 5,40 

Rm 

[MPa] 
874 864 874 871 4,70 864 864 863 864 0,47 

A5 

[%] 
18,4 18,0 20,0 18,8 0,86 18,4 18,0 18,0 18,1 0,19 

Z 

[%] 
70,0 70,0 71,0 70,3 0,47 66,0 66,0 67,0 66,3 0,47 

KCV 

[Jcm-2] 
187 180 184 184 2,88 171 166 166 168 2,36 

Reverzní  

[%] 
- - - 22 - - - - 21 - 

 

Získané výsledky ukazují, že i pouhé jednostupňové interkritické žíhání zaručuje 

dosažení srovnatelné úrovně mechanických vlastností, jaké byly zjištěny při 

simulaci vlivu teploty žíhání a jaké jsou požadovány pro potrubí používaná při 

podmořské těžbě ropy a plynu, resp. jaké jsou uvedeny v materiálové specifikaci 

[87. Ani obsah reverzního austenitu v mikrostruktuře nevykazoval po aplikaci obou 

navržených variant tepelného zpracování žádné výrazné rozdíly. To znamená, že 

významný pozitivní účinek dvoustupňového popouštění na množství reverzního 

austenitu ve výsledné mikrostruktuře a zároveň na úroveň vrubové houževnatosti 

nebyl provedeným experimentem na předmětné oceli potvrzen [88]. Naopak, 

vrubová houževnatost po dvoustupňovém žíhání byla mírně nižší než po žíhání 

jednostupňovém. 
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11.2 Tavba č. 2 

 

Experimentální program ověření vlastností této tavby, u které bylo dosaženo 

požadovaného velmi nízkého obsahu uhlíku, byl prakticky identický jako v případě 

tavby č. 1, avšak s omezením horní teploty žíhání na 660 °C, jelikož z výsledků 

hodnocení předchozí tavby vyplynulo, že vyšší teploty nejsou z pohledu optimálního 

podílu reverzního austenitu ve výsledné mikrostruktuře a dosahovaných 

mechanických vlastností vhodné. Konkrétní režim tepelného zpracování této tavby 

tak sestával z austenitizace při teplotě 970 °C s výdrží 1 hodinu následovanou 

vychlazením na vzduchu. Žíhání bylo prováděno při teplotách 540, 560, 580, 590, 

600, 610, 620, 640 a 660 °C s dobou výdrže 6 hodin a následným ochlazením na 

vzduchu. Výsledky tahových zkoušek při pokojové teplotě jsou uvedeny v tabulce 

11.4 a na obr. 11.4 a 11.5. 

 

Tabulka 11.4: Výsledky tahových zkoušek při pokojové teplotě 

Tpop. 

[°C] 

Rp0.2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
Rp0.2/Rm 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

540 873 921 0,95 22,9 73,0 

560 888 928 0,96 22,5 73,0 

580 842 905 0,93 20,8 72,0 

590 740 870 0,85 21,9 71,5 

600 735 871 0,84 22,5 71,5 

610 620 873 0,71 17,5 70,0 

620 581 854 0,68 18,8 70,0 

640 714 907 0,79 16,3 69,0 

660 749 909 0,82 15,0 67,5 

 

Minima pevnostních vlastností bylo dosaženo při teplotě 620 °C, přičemž pokles 

hodnot meze kluzu byl výraznější než pokles meze pevnosti (poměr Rp0.2/Rm ). Při 

teplotách žíhání nad 620 °C docházelo k postupnému růstu pevnostních vlastností, 

ale k poklesu úrovně tažnosti docházelo již od teploty 580 °C. 
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Obr. 11. 4: Závislost pevnostních vlastností tavby 2 na teplotě žíhání 

 

 

 

Obr. 11. 5: Závislost plastických vlastností tavby 2 na teplotě žíháníí 

 

Výsledky zkoušky vrubové houževnatosti při pokojové teplotě a podíl reverzního 

austenitu v mikrostruktuře jsou v tabulce 11. 5 a na obrázku 11. 6. 
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Tabulka 11.5: Výsledky zkoušky vrubové houževnatosti a obsah reverzního austenitu 

Tpop. 

[°C] 

KCV 

[Jcm-2] 

Reverzní  

[%] 

540 245 5 

560 241 3 

580 225 8 

590 230 22 

600 229 24 

610 217 15 

620 221 15 

640 210 7 

660 199 7 

 

Hodnoty vrubové houževnatosti při žíhání v teplotním intervalu 540 až 660 °C 

nevykazovaly žádné výrazné změny, zatímco množství reverzního austenitu se 

postupně zvyšovalo až do teploty 600 °C a při vyšších teplotách došlo k prudkému 

poklesu podílu reverzního austenitu ve výsledné mikrostruktuře. Obdobně jako 

v případě tavby 1 nebyl růst podílu reverzního austenitu ve výsledné mikrostruktuře 

doprovázen zvyšováním hodnot vrubové houževnatosti, tj. maximum podílu 

reverzního austenitu nekorespondovalo s nárůstem vrubové houževnatosti. 

 

 

Obr. 11.6: Závislost vrubové houževnatosti a podílu reverzního austenitu na teplotě žíhání, 

tavba 2 
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Změny pevnostních vlastností jsou v dobré shodě s výsledky získanými u 

klasických COR ocelí, jak bylo ukázáno na obr. 5.7 v kapitole 5 této práce 48, 89]. 

Důsledkem stabilizace reverzního austenitu ve výsledné mikrostruktuře při teplotách 

žíhání mírně nad Ac1 je výrazný pokles pevnostních vlastností. V průběhu 

ochlazování z teplot žíhání nad 600 °C však ve struktuře dochází ke zpětné 

transformaci části austenitu vzniklého v průběhu interkritického žíhání na martenzit. 

Objemový podíl tohoto tzv. „čerstvého“ martenzitu, vzniklého zpětnou transformací 

nestabilního austenitu, roste se zvyšující se teplotou interkritického žíhání. To je 

doprovázeno růstem pevnostních vlastností a zároveň poklesem plasticity 

materiálu. 

 

Stabilizace reverzního austenitu v průběhu interkritického žíhání klasických ocelí 

13Cr/(4 - 6)Ni(+Mo) těsně nad teplotou Ac1 je obvykle doprovázena nárůstem 

hodnot vrubové houževnatosti. V případě obou taveb studované supermartenzitické 

oceli se však tento jev významněji neprojevil, došlo pouze k určitému zbrzdění 

poklesu hodnot KCV, resp. k jejich mírnému navýšení při teplotách bezprostředně 

okolo teploty Ac1, obr. 11.3, 11.6. Pro objasnění tohoto jevu byla provedena 

strukturně fázová analýza studované oceli, jejíž výsledky jsou diskutovány 

v kapitole 11.3. 

 

11.3 Mikrostruktura 

 

V případě tavby č. 1 byly výsledky simulace tepelného zpracování dále doplněny 

detailním mikrostrukturním rozborem, který byl proveden na vzorcích 

charakterizujících tři dílčí kroky tepelného zpracování. Jednalo se o tyto režimy: 

1. Normalizace: 970 °C/1 h/vzduch, 

2. Normalizace + jednostupňové interkritické žíhání: 970 °C/1h/+600 °C/6h/vzduch, 

3. Normalizace + jednostupňové interkritické žíhání:970 °C/1h/+690 °C/6h/vzduch. 
 

Tyto teploty odpovídají typické teplotě normalizačního žíhání (970 °C), interkritické 

žíhání při teplotě 600 °C umožňuje stabilizovat až 30 obj. % reverzního austenitu a 

interkritické žíhání při 690 °C pak může být použito jako první režim při 

dvoustuňovém žíhání [88]. 
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Metalografická analýza vzorku podrobeného austenitizaci při teplotě 970 °C bez 

následného žíhání ukázala, že mikrostruktura je tvořena martenzitem s malým 

podílem (<1 %) protáhlých útvarů -feritu, obr. 11.7 a 11.8. Velikost původního 

austentického zrna dosahovala hodnot G=6, 7(4). Substruktura laťkového 

martenzitu s vysokou hustotou dislokací je dokumentována na obr. 11.9. Při 

detailním studiu substruktury pomocí uhlíkových replik v TEM bylo zjištěno, že 

austenitizace při 970 °C nepostačuje k úplnému rozpuštění částic sekundárních 

fází. 

  

Obr. 11.7: Mikrostruktura po 
normalizaci, tavba 1 

Obr. 11.8: Mikrostruktura po 
normalizaci, tavba 1 

 

 

 

Obr. 11.9: Substruktura martenzitu po normalizaci tavba 1 

 

200m 50m 
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Na obrázku 11.10 jsou zobrazeny primární MX částice na extrakční uhlíkové 

replice. Tyto částice se vytvořily během tuhnutí oceli a často nukleovaly na 

hlinitanových vměstcích. EDX spektrum primární fáze MX uvedené na obr. 11.11 

ukazuje, že se jedná o nitrid titanu. 

 

Obr. 11.10: Primární částice MX ve 

vzorku po normalizaci 

 

Obr. 11.11: EDX spektrum primárních 

částic MX 

 

Kromě hrubých částic MX bylo do extrakčních replik také vyextrahováno mnoho 

jemných precipitátů, obr. 11.12. Tyto precipitáty byly rovněž identifikovány jako 

titanem bohaté částice MX. Bodový difraktogram této fáze je dokumentován na 

obr. 11.13.  

Obr. 11.12: Sekundární částice MX ve 

vzorku po normalizaci

 

 

Obr. 11.13: Bodový difraktogram  

sekundární částice MX, osa 

zóny [111]

Malé sekundární částice MX byly obohaceny molybdenem, což je typické pro MX 

fázi vznikající v martenzitu nebo ve feritu typické. Je pravděpodobné, že se jedná o 
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částice, které vznikly v průběhu výroby trubky. Austenitizační teplota 970 °C byla 

příliš nízká pro rozpuštění těchto titanem bohatých částic fáze MX. Jemné 

sekundární částice fáze MX (o velikosti cca 100 nm) při této teplotě účinně brzdily 

růst austenitického zrna, což potvrzují výsledky metalografického hodnocení 

velikosti původního austenitického zrna. Chemické složení primárních i 

sekundárních částic typu MX je shrnuto v tabulce 11.6. 

 

Tabulka 11.6: Chemické složení částic MX, hm. % 

Fáze Ti Cr Fe Mo 

primární MX 97,3±0,4 1,0±0,1 1,7±0,2 - 

sekundární MX 81,7±5,5 2,8±1,0 0,5±0,2 15,0±5,5 

 

Následné interkritické žíhání martenzitu při teplotě 600 °C mělo za následek 

vytvoření útvarů reverzního austenitu ve tvaru nespojitých lamel přednostně podél 

hranic martenzitických latěk a precipitaci jemných částic austenitu podél hranic 

původních austenitických zrn 49, 86. Distribuce a morfologie částic reverzního 

austenitu v zotavené martenzitické matrici jsou dokumentovány na obr. 11.14 a, b. 

 

 

a)      b)

Obr. 11.14: Lamely reverzního austenitu ve vyžíhaném   martenzitu, 

a) zobrazení ve světlém poli, 

b) zobrazení v tmavém poli v reflexi 200  

 

Většina austenitických lamel zůstala stabilní i po ochlazení na pokojovou teplotu. 

Všechny austenitické lamely uvnitř jednoho původního austenitického zrna měly 
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stejnou krystalografickou orientaci. Podrobná TEM analýza odhalila ve vzorku po 

žíhání na 600 °C tři typy sekundárních fází: MX (TiX), M23C6 a Lavesovu fázi typu 

Fe2Mo. Chemické složení těchto minoritních fází je shrnuto v tabulce 11. 7. 

 

Tabulka 11.7: Chemické složení částic minoritních fází, hm. % 

Fáze Si Ti Cr Fe Ni Mo 

M23C6 0,3±0,1 - 57,3±2,2 16,0±0,8 1,5±0,4 24,9±3,1 

Lavesova fáze 3,6±0,5 - 15,2±2,5 26,0±0,4 2,5±0,3 52,7±2,6 

sekundární MX  50,4±5,8 8,1±0,5 10,2±3,0 - 31,4±5,4 

 

Žíhání martenzitu při 690 °C mělo za následek tvorbu vysokého objemového podílu 

austenitu. Během ochlazování na pokojovou teplotu se ale většina austenitických 

ostrůvků rozpadla na „čerstvý“ martenzit. Podíl stabilního reverzního austenitu ve 

struktuře oceli po žíhání na 690 °C byl menší než 5 obj. % [88]. Distribuce útvarů 

„čerstvého“ martenzitu je uvedena na obr. 11. 15a, 11. 15b. Žíhání na 690 °C bylo 

také doprovázeno intenzivní precipitací v martenzitu. Na obr. 11.15a je 

dokumentováno síťoví precipitátů vyloučených podél hranice původního 

austenitického zrna a na obr. 11. 15b pak preciptáty na rozhraních mezi „čerstvým“ 

a popuštěným martenzitem. 

 

Obr. 11.15a: Síťoví precipitátů podél 

hranice původního austenitického zrna po 

žíhání na teplotě 690 °C 

 

Obr. 11.15b: Precipitáty vyloučené podél 

rozhraní čerstvý/popuštěný martenzit po 

žíhání na teplotě 690 °C 
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Analýza minoritních fází odhalila existenci tří fází: MX, M23C6 a Lavesovy fáze. 

Bodové difraktogramy karbidu M23C6 a Lavesovy fáze jsou znázorněny na 

obr. 11.16 a 11.17. Difraktogramy Lavesovy fáze se vyznačují výrazným protažením 

reflexí, což souvisí s velkým počtem defektů v bazální rovině (001). Chemické 

složení sekundárních fází stanovené pomocí EDX je shrnuto v tab. 11.8. 

 

Obr. 11.16: Bodový difraktogram karbidu 

M23C6, osa zóny 112]

Obr. 11.17: Bodový difraktogram 

Lavesovy fáze Fe2Mo, osa zóny 2-23 

 

Tabulka 11.8: Chemické složení částic sekundárních fází, hm. % 

Fáze Si Ti Cr Fe Ni Mo 

M23C6 0,4±0,2 - 56,5 ±0,9 20,7 ±1,5 1,4±0,3 21,1±1,2 

Lavesova fáze 2,30,1 - 9,9±0,5 32,2 ±0,9 0,8±0,1 54,6±1,1 

sekundární MX - 55,96,4 4,7±1,2 0,9±0,6 - 38,4±6,9 

 

 

Získané hodnoty tak potvrdily výsledky uvedené v práci 36, a to že při teplotách 

interkritického žíhání probíhá kromě částečné reaustenitizace také intenzivní 

precipitace částic Lavesovy fáze typu Fe2Mo v martenzitu. Precipitace této 

intermetalické fáze byla u studovaných taveb oceli 13Cr6Ni2,5Mo potvrzena 

v celém sledovaném teplotním intervalu interkritického žíhání. Částice této fáze se 

vylučovaly jak na hranicích původních austenitických zrn, tak i na rozhraní 

martenzitických latěk. S rostoucí teplotou žíhání bylo upřednostňováno vylučování 

částic precipitátu na hranicích původních austenitických zrn, obr. 11.18, 11.19 49. 
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Obr. 11.18: Precipitace podél hranice 

původního zrna austenitu po žíhání na 

690°C  49 

Obr. 11.19: EDX spektrum 

Lavesovy fáze49 

 

Intenzívní precipitace částic Lavesovy fáze typu Fe2Mo v průběhu interkrirického 

žíhání je důsledek vysokého obsahu molybdenu ve studované supermartenzitické 

oceli. Precipitace této fáze nebyla nikdy u starších značek ocelí 13 % Cr, 4–6 % Ni 

s obsahy do ~ 0,5 % Mo pozorována [39, 89, 90]. 

11.4 Modelování a simulace termodynamicky rovnovážného stavu  

 

V průběhu vývoje nových značek ocelí je obvykle značné úsilí věnováno 

optimalizaci jejich chemického složení. Z hlediska strukturní stability ocelí je 

předmětem zájmu termodynamická stabilita jednotlivých fází, které se mohou 

v dané multikomponentní soustavě tvořit. V závislosti na technologických 

parametrech se oceli po finálních výrobních operacích mohou nacházet 

v metastabilním strukturním stavu, tj. jejich fázové složení se může významně 

odlišovat od termodynamicky rovnovážného stavu. 

V současnosti se zřejmě nejčastěji pro stanovení rovnovážného fázového složení 

ocelí používá přístup založený na výpočtu fázových rovnováh pomocí 

semiempirické metody CALPHAD (Calculatinon of Phase Diagrams), tedy výpočtu 

fázových diagramů z termodynamických modelů za pomoci parametrů získaných z 

experimentálních dat. Tato technika, která je založena na minimalizaci celkové 

Gibbsovy energie soustavy za konstantní teploty, tlaku a chemického složení tak 

umožňuje kombinovat termodynamická data, fázové diagramy a vlastnosti atomů do 

jediného uceleného a konzistentního modelu [91-93].  
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Rovnovážný stav vykazuje nejnižší možnou hodnotu Gibbsovy energie soustavy, 

přičemž musí být splněny podmínky zákona zachování hmotnosti, náboje a 

stechiometrie. Pro popis termodynamického chování neideálních fází v kovových 

soustavách se používá tzv. vícemřížkový model fází [94, 95]. Tento model je 

založen na představě, že v krystalové struktuře fáze obsazují složky několik druhů 

poloh, které nejsou krystalograficky ekvivalentní. Soubor ekvivalentních poloh 

jednoho typu tvoří tzv. podmřížku [96, 97]. Řešením fázové rovnováhy se rozumí 

určení fázových dat (typ a počet fází v rovnováze, jejich podíl a složení) a 

termodynamických dat (chemické potenciály a aktivity složek, molární Gibbsova 

energie soustavy, entropie složek nebo entalpie fází). Tyto výpočty vyžadují přímou 

zpětnou vazbu na experimentální výsledky. V současné době se jedná o funkční a 

výkonnou metodu se širokým spektrem aplikací, pomocí které lze provádět výpočet 

termodynamických vlastností i simulaci transformací ve vícesložkových systémech. 

Softwarové balíky THERMOCALC (termodynamické výpočty) a DICTRA (kinetické 

výpočty) byly vyvinuty v Royal Institute of Technology ve Stockholmu [98]. 

Spolehlivost a přesnost takového výpočtů je samozřejmě kriticky závislá na 

spolehlivosti a množství údajů, které jsou o jednotlivých sloučeninách a fázích k 

dispozici v databance termodynamických dat [92]. Výsledky výpočtů pak umožňují 

predikci chování materiálů za konkrétních podmínek.  

Na obr. 11.20 jsou graficky zobrazeny výsledky výpočtu rovnovážných fází získané 

pomocí programu ThermoCalc pro zkoumanou ocel 13Cr6Ni2,5MoTi v intervalu 

teplot od 400 do 1200 °C 99. Výpočet předpokládá, že při 970 °C se rovnovážná 

mikrostruktura bude skládat z austenitu a malého objemového podílu fáze MX, což 

je v plném souladu s experimentálními výsledky. Při teplotě 600 °C a 690 °C pak 

výpočet předpokládá jako rovnovážné precipitáty fáze MX, M23C6 a chí-fázi.  

Chí-fáze je intermetalická fáze s kubickou prostorově centrovanou mříží s 

mřížkovým parametrem a = 0,89 nm. V duplexní nerezavějící oceli UNS S31803 

bylo stanoveno následující chemické složení chí-fáze: 1 hm. % Si, 24 hm. % Cr, 

2 hm. % Mn, 60 hm. % Fe, 4 hm. % Ni a 11 hm. % Mo [100]. 
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Obr. 11.20: Vypočtené množství rovnovážných fází v oceli 13Cr6Ni2,5MoTi, databáze 

TCFE 7 (FCC_A1: austenit, BCC_A2: ferit, FCC_A1#2: fáze MX 99 

 

Experimentální studium oceli 13Cr6Ni2,5Mo prokázalo, že interkritické žíhání 

martenzitu na teplotách 600 °C a 690 °C bylo doprovázeno částečnou reverzní 

transformací martenzitu na austenit a intenzivní precipitací tří minoritních fází: MX, 

M23C6 a Lavesovy fáze typu Fe2Mo. Precipitační procesy byly intenzivnější při 

teplotě 690 °C. Objemové podíly fází MX a M23C6 byly malé, zato precipitace 

Lavesovy fáze, která byla jednoznačně identifikována na základě výsledků 

elektronové difrakce a EDX analýzy, byla intenzívní a tato fáze také tvořila nejhrubší 

částice.  

Výsledky provedené analýzy ukázaly, že fázové složení studované oceli po 

tepelném zpracování na jakost je částečně odlišné od výpočtů termodynamicky 

rovnovážného stavu pomocí software ThermoCalc. To může souviset buď 

s nedostatečnou kvalitou termodynamických dat v použité databázi TCFE 7, kdy 

Lavesova fáze byla považována za metastabilní fázi, nebo s relativně krátkými časy 

interkritického žíhání, které nebyly dostatečné pro dosažení termodynamicky 

rovnovážného stavu. 
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12 OVĚŘENÍ SVAŘITELNOSTI SUPERMARTENZITICKÝCH OCELÍ 

Pro ověření svařitelnosti a technologického postupu svařování byla použita trubka o 

průměru 324 mm a tloušťce stěny 16 mm vyrobená z tavby 1. Chemické složení i 

mechanické vlastnosti trubky z této oceli po provozním tepelném zpracování byly 

uvedeny v tab. 10.1 a 10.2. Jako přídavný materiál byl použit trubičkový drát o 

 1,2 mm výrobce ESAB, a. s., s podobným složením jako základní materiál, 

označený OK TUBROD 15.55, tabulka 12.1. 

 

Tabulka 12.1: Chemické složení přídavného materiálu, hm. % 

OK TUBROD 15.55 (drát ø 1.2 mm) 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu 

0,012 1,73 0,39 0,009 0,013 12,50 6,90 2,62 0,53 

 

 

12.1 Zhotovení svarového spoje 

 

Pro výrobu svarového spoje trubky daných rozměrů byl zvolen tupý spoj typu V, 

jehož hrany byly mechanicky opracovány s úhlem rozevření 70°. Tvar a rozměry 

svarových hran jsou zobrazeny na obr. 12.1. Pro zamezení uniku ochranného plynu 

byl zhotoven přípravek, který byl přistehován na oba segmenty trubky z kořenové 

strany, a všechny mezery byly přelepeny folií, jak je dokumentováno na obr. 12.2. 

 

 
Obr. 12.1: Schéma homogenního svarového spoje 



73 

    
   a)      b) 

Obr. 12.2: Příprava kořene svaru a jeho zavaření, 

a) sestehování kořene svaru,  

b) příprava na zavaření kořenové housenky 

 

Svarový spoj trubky byl proveden v poloze PA (vodorovná shora), obr. 12.3, kořen 

svaru byl zhotoven netavící se elektrodou v argonu (metoda 141, TIG, GTAW), 

konkrétně za použití ochrany argonem 4.6 z vnější strany kořene, resp. na straně 

výplně směsného plynu označeného podle ČSN EN ISO 14175 M12-ArC-0.5 101, 

který obsahuje kromě argonu 0,5 % CO2. Výplň svaru pak byla provedena pomocí 

trubičkového drátu pulsním svařováním (metoda FCAW). Použití ochranného plynu 

s malým přídavkem CO2 je nezbytné pro dobrou stabilitu oblouku a dostatečnou 

penetraci housenek při pulzním svařování supermartenzitických ocelí procesem 

GTAW [102]. 

 

Při svařování byl použit předehřev 80 °C, mezihousenková (interpass) teplota byla 

max. 100 °C. Po svařování byl zařazen dohřev po dobu 16 hodin při teplotě 250 °C, 

ovšem klasické PWHT provedeno nebylo. 
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Obr. 12.3: Výroba svarového spoje 

 

Svarový spoj byl pak podroben nedestruktivním kontrolám ultrazvukem podle ČSN 

EN 1714 103 magnetickou práškovou metodou podle ČSN EN 1290 04 a 

zkouškou prozářením podle ČSN EN 1435 v třídě B 105. Svarový spoj byl poté 

podroben komplexnímu hodnocení vlastností, jehož výsledky jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. 

 

12.2 Provedené zkoušky svarového spoje 

 

U svarového spoje byly provedeny následující analýzy, zkoušky a hodnocení: 

 analýza chemického složení základního materiálu a svarového kovu, 

 zkouška lámavosti bočním ohybem, 

 měření průběhu tvrdosti přes svarový spoj, 

 tahové zkoušky základního materiálu v podélném a tangenciálním směru, 

 tahová zkouška napříč svarovým spojem, 

 zkoušky rázem v ohybu základního materiálu, svarového spoje s lokalizací 

vrubu v linii ztavení a ve svarovém kovu, 

 hodnocení makrostruktury a mikrostruktury základního materiálu, tepelně 

ovlivněné oblasti a svarového kovu, 

 hodnocení mezikrystalové koroze. 
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12.2.1 Analýza chemického složení 

 

V tab. 12.2 jsou dokumentovány výsledky kontrolních analýz chemického složení 

základního materiálu a svarového kovu, požadované chemické složení 

supermartenzitických ocelí typu 13Cr6Ni2,5Mo podle [84] a dále směrné chemické 

složení přídavného materiálu (výrobce ESAB). Oproti hodnotám předepsaným ve 

specifikaci byla u svarového kovu zjištěna nižší koncentrace manganu (1,23 hm. % 

oproti deklaraci výrobce 1,7-2,1 hm. %), vyšší obsah fosforu (0,020 hm. % oproti 

max. 0,015 hm. % podle výrobce) a také přítomnost titanu, který není v deklaraci 

výrobce uveden vůbec. 

 

Tabulka 12.2: Chemické složení základního materiálu a svarového kovu, hm. % 

 C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Ti N 

Specifikace 
max. 

0,015 

max. 

0,70 

max. 

0,50 

max. 

0,020 

max. 

0,002 

max. 

0,20 

6,0-

7,0 

11,9-

12,7 

max. 

2,4 

0,002-

0,013 

0,003-

0,013 

max. 

0,015 

ESAB 0,02 
1,7-

2,1 

0,20-

0,50 

max, 

0,015 

max, 

0,015 

0,4-

0,6 

6,5-

7,5 

12,5-

13,5 

2,4-

2,6 
- - - 

Analýza SK 0,03 1,23 0,35 0,020 0,008 0,33 6,47 12,69 2,42 0,01 0,06 - 

Analýza ZM 0,02 0,57 0,31 0,027 0,002 0,12 6,15 13,20 2,28 0,037 0,10 - 

 Specification for Seamless Linepipe-13%Cr steel doc. No. DXXX-S-00-R-SP-014 

 Složení přídavného materiálu podle výrobce 

 

Výsledky analýz kyslíku a dusíku v základním materiálu a ve svarovém kovu jsou 

uvedeny v tabulce 12.3. Obsahy kyslíku ve svarovém kovu jsou přibližně o jeden 

řád vyšší než v základním materiálu, zcela však odpovídají literárním údajům o 

typickém obsahu kyslíku ve svarech zhotovených metodou GTAW [65. Vzhledem 

k vysoké afinitě kyslíku k titanu byly ve svarovém kovu přítomny četné globulární 

oxidy na bázi titanu. 

 

 

Tabulka 12.3: Výsledky analýzy kyslíku a dusíku ve svarovém kovu, hm. % 

Oblast O N 

ZM 0,0033 – 0,0032 – 0,0032 0,0170 

SK 0,0277 -  0,0289 – 0,0313 0,0147 
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12.2.2 Výsledky tahových zkoušek 

 

Mechanické vlastnosti základního materiálu trubky byly ověřeny tahovými 

zkouškami v podélném a tangenciálním směru prováděnými dle ČSN EN ISO 

6892-1 [106] při laboratorní teplotě a v podélném směru při teplotě 150 °C dle ČSN 

EN ISO 6892-2 [107]. Dále byly při laboratorní teplotě a při teplotě 150 °C 

provedeny tahové zkoušky na tělesech odebraných příčně přes svarový spoj. 

Naměřené hodnoty jsou spolu s požadavky 87 uvedeny v tabulce 12.4. 

 

Výsledky tahových zkoušek potvrdily, že svarový spoj vyhovuje po všech stránkách 

příslušným požadavkům. V případě obou zkoušek napříč svarovým spojem došlo 

k porušení v základním materiálu, což svědčí o vyšší úrovni pevnosti svarového 

kovu oproti základnímu materiálu To je typické pro většinu svarových spojů 

vyrobených pomocí tzv. „matching“ přídavných materiálů. 

 

 

Tabulka 12.4 Výsledky tahových zkoušek svarového spoje 

Stav, místo odběru 
Tzk  

[ºC] 

Rp0.2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
Rp0.2/Rm 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

Specifikace* 20, 150 550-750 750-950 > 0,9 > 20  

ZM, podélně, 600 ºC/9hod. 20 741 916 0,80 21 69 

ZM, podélně, 600 ºC/9hod. 150 697 831 0,84 20 71 

Svar napříč 20 - 915 - - 70 

Svar napříč 150 - 836 - - 70 

*  Specification for Seamless Linepipe – 13%Cr stel doc. No. DXXX-S-000-R-SP-014 

 

 

12.2.3 Měření profilu tvrdosti přes svarový spoj. 

 

Měření tvrdosti HV 10 bylo provedeno přes všechny oblasti svarového spoje ve 

třech liniích v souladu s ČSN EN 1043-1 [108. Linie měření byly umístěny 2 mm 

pod vnějším povrchem spoje, 2 mm pod povrchem v kořenové oblasti spoje a ve 

středu výšky svaru. Naměřené hodnoty tvrdosti jsou shrnuty v tab. 12.5 a profily 

tvrdosti jsou ukázány na obr. 12.4, přičemž přechod SK-TOO je označen 
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čárkovanou svislou čarou příslušné barvy a přechod TOO-ZM je označen čarou 

tečkovanou. 

 

Tabulka 12.5: Výsledky měření tvrdosti HV 10 přes svarový spoj 

Oblast měření 
Oblast 

svarového spoje 
HVmin. HVmax. HVstř. SD 

2mm pod 

povrchem 

ZM 283 299 289±5 

TOO 287 330 306±16 

SK 287 319 306±8 

Střed svaru 

ZM 320 384 339±14 

TOO 338 410 381±27 

SK 358 380 362±19 

2 mm pod 

povrchem 

v kořenové 

oblasti 

ZM 272 327 287±14 

TOO 299 319 304±7 

SK 292 309 298±8 

 

 

 

Obr. 12. 4: Profil tvrdosti HV 10 přes svarový spoj 
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Nejvyšší hodnoty tvrdosti byly naměřeny v hrubozrnné TOO v těsné blízkosti 

rozhraní SK/TOO ve středu výšky svaru, kdy v jednom případě byla zjištěna tvrdost 

až 410 HV. Podle ČSN EN ISO 15614-1 [109] je pro skupinu materiálů s více než 

4 % hm. Ni nejvyšší přípustná hodnota tvrdosti HV 10 pro tepelně nezpracované 

svary 400 HV. Z hodnot v tab. 12.5 a z grafu na obr. 12.4 je patrné, že ve třech 

případech hodnoty tvrdosti v blízkosti rozhraní SK/TOO ve středu výšky svaru mírně 

překročily mezní hodnotu. V podpovrchových oblastech svarového spoje byly 

naměřené gradienty tvrdosti mnohem menší. 

 
Rozdíly ve střední úrovni tvrdosti po tloušťce stěny trubky nasvědčují na strukturní 

heterogenitu po provozním tepelném zpracování trubky. Vysoká tvrdost v TOO i ve 

svarovém kovu souvisí s absencí reverzního austenitu v martenzitické matrici a 

nízkým stupněm popuštění martenzitu (dohřev na 250 °C). Lokální změny tvrdosti 

svarového kovu lze vysvětlit skutečností, že se jedná o multihousenkový svar. 

 

12.2.4 Zkoušky lámavosti v ohybu 

 

Zkouška lámavosti svarového spoje byla provedena bočním ohybem podle ČSN EN 

910 [110]. Svarový spoj byl ohýbán do úhlu 120 ° a 180 °, přičemž průměr 

ohýbacího trnu činil 40 mm, tedy čtyřnásobek tloušťky stěny trubky. Výsledek 

zkoušek byl ve všech případech vyhovující, zkoušky byly po ohybu bez 

detekovatelných trhlin, což svědčí o dokonalém provaření svaru a vhodně 

zvolených parametrech svařování. Vzhled ohnutých zkoušek je dokumentován 

na obr. 12. 5. 

 
Obr. 12.5: Zkoušky lámavosti bočním ohybem 
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12.2.5 Zkoušky rázem v ohybu základního materiálu a svarového spoje 

 

V rámci ověřování vrubové houževnatosti svarového spoje byla provedena zkouška 

rázem v ohybu s V-vrubem na zkušebních tělesech odebraných příčně ze 

základního materiálu ve stavu po tepelném zpracování na jakost dvěma režimy: 

970 °C/2 h+600 °C/6 h a 970 °C/2 h+600 °C/9 h a rovněž ve stavu po svaření a 

ošetření dohřevem na teplotě 250 °C po dobu 16 h. Dále byla zkouška rázem 

v ohybu provedena dle ČSN EN 10 045-1 [111] na zkušebních tělesech s vrubem 

lokalizovaným v linii ztavení svarového spoje a ve svarovém kovu ve stavu po 

svařování a ošetření dohřevem. Výsledky zkoušek rázem v ohybu při teplotě 

zkoušení –40 ºC jsou zpracovány v tabulce 12.6. Naměřené hodnoty vyhovují 

s dostatečnou rezervou požadavku, tj. 27 J při -40 ºC. Poněkud snížená úroveň 

vrubové houževnatosti byla naměřena pro svarový kov, ale dosažené hodnoty 

odpovídají hodnotám pro svarový kov drátu OK 15.55. 

 

Tabulka 12.6: Výsledky zkoušek rázem v ohybu při teplotě zkoušení -40 ºC 

Místo odběru, stav PWHT 
KVmin 

[J] 

KVstř 

[J] 

ZM, příčně, 600 ºC/6 hod. 145 149 

ZM, příčně, 600 ºC/9 hod. 130 135 

ZM, příčně + dohřev 115 116 

SK, dohřev 42 43 

Linie ztavení, dohřev 87 98 

 

12.2.6 Hodnocení odolnosti vůči mezikrystalové korozi 

 

Přestože supermartenzitické oceli obsahují velmi nízké obsahy uhlíku, publikované 

výsledky hodnocení svarových spojů nasvědčují, že svařování může vyvolat 

zvýšení náchylnosti tepelně ovlivněné zóny k mezikrystalové korozi [87]. V této 

souvislosti bylo provedeno hodnocení odolnosti vůči mezikrystalové korozi na 

zkušebních tělesech odebraných jednak ze základního materiálu a jednak ze 

svarového spoje (zkušební tělesa byla zhotovena tak, aby střed zkoušky ležel v linii 

ztavení svarového spoje). Zkušební tělesa o rozměrech 80x20x4mm byla 

exponována ve vroucím standardním roztoku 100g CuSO4
.5H2O+10 %H2SO4 
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v jednom litru vodného roztoku po dobu 24 hodin. Po exponování byly zkoušky 

ohýbány o 90 °, aby došlo k rozevření případných mezikrystalových trhlin. Zkoušky 

po ohybu nevykazovaly žádné trhliny ani v základním materiálu ani ve svarovém 

kovu, obr. 12.6. 

 
Tepelně ovlivněná oblast     Základní materiál 

Obr. 12. 6 Zkouška odolnosti vůči mezikrystalové korozi po ohybu 

 

12.2.7 Strukturní rozbor svarového spoje 

 

Mikrostrukturní změny v tepelně ovlivněné zóně základního materiálu závisí 

především na chemickém složení oceli, na maximální teplotě svařovacího cyklu 

v dané lokalitě a na rychlosti následného ochlazování. Ohřev supermartenzitických 

ocelí na teploty pod Ac1 vede k rozvoji precipitačních procesů, nad teplotou Ac1 

probíhá částečná reaustenitizace, nad teplotou Ac3 je mikrostruktura plně 

austenitická, nad teplotou Ac4 se v oceli začíná tvořit -ferit a nad teplotou Ac5 je 

mikrostruktura plně feritická. Hodnoty překrystalizačních teplot jsou závislé na 

rychlosti ohřevu. Při dilatometrickém studiu kritických teplot oceli 13Cr6Ni2,5Mo 

byly zjištěny hodnoty uvedené v tabulce12. 7. 

 

Tabulka 12.7: Hodnoty kritických teplot oceli 13Cr6Ni2,5Mo, podle 12 

Ac1 (°C) Ac3 (°C) Ac4 (°C) Ac5 (°C) 

554 719 1372 1417 

  

Při studiu mikrostruktury tepelně ovlivněné zóny supermartenzitických ocelí směrem 

od linie ztavení do základního materiálu lze očekávat výskyt následujících pásem 

12, 61: 
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1. K zóně ztavení přiléhá úzké hrubozrnné pásmo, které bylo během svařování 

plně feritické. V průběhu ochlazování -ferit transformoval na austenit a 

následně na martenzit. V tomto pásmu se zpravidla vyskytuje malé množství 

-feritu. 

2. Pásmo, které bylo v průběhu svařovacího cyklu ohřáto do dvoufázové oblasti 

. Po ochlazení svarového spoje zůstává v této oblasti zachován zvýšený 

objemový podíl -feritu a austenit transformuje na martenzit. 

3. Oblast jemnozrnné překrystalizace, která byla během svařovacího cyklu 

ohřáta do oblasti austenitu. Během ochlazování svarového spoje austenit 

transformuje na martenzit. Není zcela jasné, zda vzhledem k vysokým 

rychlostem ohřevu a ochlazování během svařovacího cyklu dochází rovněž 

k rozpadu reverzního austenitu přítomného ve výchozí mikrostruktuře.  

4. Interkriticky žíhané pásmo, kde v průběhu svařování došlo k částečné zpětné 

transformaci martenzitu na austenit. V oblasti přežíhané vysoko nad Ac1 lze 

očekávat zpětnou transformaci austenitu na čerstvý martenzit, zatímco 

v oblasti žíhané těsně nad teplotou Ac1 může dojít ke stabilizaci reverzního 

austenitu v martenzitické matrici. Informace o chování reverzního austenitu 

přítomného v mikrostruktuře ve výchozím stavu během svařovacího cyklu do 

pásma interkritických teplot nejsou k dispozici.  

5. Pásmo martenzitu, který byl během svařování popuštěn na teplotě pod Ac1. 

Během popouštění pod teplotou Ac1 lze v martenzitu a na rozhraní reverzní 

austenit/martenzit očekávat precipitaci částic karbidů. 

 
Schématické znázornění jednotlivých pásem v tepelně ovlivněné oblasti svarového 

spoje v závislosti na maximální teplotě svařovacího cyklu je uvedeno na 

obrázku 12.7 [61]. 
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Obr. 12. 7: Schématické znázornění pásem TOO supermartenzitické oceli [61] 
 

Je však třeba vzít v úvahu, že mikrostruktura tepelně ovlivněné zóny může být 

významně modifikována při kladení následující housenky ve vícevrstvých svarových 

spojích. V přežíhaných oblastech se vyskytují všechna výše popsaná pásma 

tepelně ovlivněné zóny. Lze očekávat lokální zjemnění austenitického zrna, vzrůst 

obsahu -feritu a rovněž precipitaci karbidů. Precipitace karbidických částic je 

považována za příčinu vzniku náchylnosti svarových spojů k mezikrystalové korozi, 

která byla v některých případech prokázána 112. 

 

12.2.7.1 Makrostruktura svarového spoje 

 

Na obr. 12.8 je ukázán celkový pohled na naleptaný svarový spoj, kdy je jasně 

patrná poměrně rovnoměrná makrostruktura svarového spoje včetně vycezenin 

v základním materiálu trubky usměrněných ve směru tváření. Na obrázku 12.9 je 

makrostruktura svaru zobrazena při větším zvětšení, kde je patrná tepelně 

ovlivněná oblast (TOO) se dvěma zřetelně odlišnými kontrasty, licí charakter 

svarového kovu (SK), způsob kladení jednotlivých housenek a relativně široká 

tepelně ovlivněná oblast dosahující 2 až 5 mm. 
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Obr. 12. 8: Makrolept svarového spoje  

 

 

Obr. 12. 9: Detailní snímek makroleptu svarového spoje 

12.2.7.2 Mikrostruktura svarového spoje 

 

Mikrostrukturní rozbor byl proveden pomocí světelné mikroskopie s cílem 

charakterizovat zásadní změny mikrostruktury během teplotního cyklu při svařování. 

Hodnocení mikrostruktury bylo provedeno v neleptaném i leptaném stavu za použití 

leptadla pro chromové oceli 10N roztoku NaOH, který umožňuje selektivní naleptání 

-feritu. Na níže uvedených snímcích mikrostruktur svarového spoje jsou v levém 

sloupci mikrostruktury po naleptání v NaOH a v pravém sloupci pak snímky 

mikrostruktury naleptané v roztoku kyseliny chromové. 

Základní mikrostruktura svarového kovu byla hrubá, s licím uspořádáním. Byla 

tvořena martenzitem s malým množstvím -feritu, obr. 12.10 až 12.12. Podíl -feritu 

     10mm 
 

5 mm 
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ve svarovém kovu byl nejvyšší v blízkosti zóny ztavení a také v oblastech 

svarového kovu, které byly tepelně ovlivněny při kladení následující housenky, obr. 

12.10. V těchto oblastech, ohřátých do oblasti austenitu, bylo také pozorováno 

zjemnění mikrostruktury. 

  

   a)        b) 

Obr. 12. 10:Mikrostruktura svarového kovu, a) leptáno v NaOH, b) leptaný stav 

  

   a)        b) 

Obr. 12. 11: Detail mikrostruktury svarového kovu, a) leptáno v NaOH, b) leptaný stav 

  

   a)        b) 

Obr. 12. 12: Detail mikrostruktury svarového kovu s vyšším podílem  -feritu, a) leptáno v 

NaOH, b) leptaný stav 
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V přehřáté oblasti tepelně ovlivněné zóny bezprostředně přiléhající k zóně ztavení 

došlo k výraznému zhrubnutí mikrostruktury, obr. 12.13. V této zóně byl základní 

materiál ohřát až do feritické oblasti, tj. nad teplotu Ac5, obr. 12.7. 

 

 

Obr. 12. 13: Hrubozrnná struktura na rozhraní SK-TOO a detail 1. pásma TOO 

 

Během ochlazování se  -ferit rozpadl na austenit a následně na martenzit. 

V martenzitické struktuře se útvary -feritu vyskytovaly pouze v malém množství a 

zvýšené množství -feritu bylo v přehřátém pásmu TOZ pozorováno pouze v těch 

lokalitách, které byly tepelně ovlivněny při kladení následující housenky. V těchto 

oblastech pak byly útvary -feritu přednostně vyloučeny podél hranic austenitických 

zrn. 

 

Schéma mikrostrukturních změn probíhajících v přehřátém pásmu tepelně 

ovlivněné zóny supermartenzitických ocelí je znázorněno na obr. 12.14. V průběhu 

ohřevu během svařovacího cyklu je při teplotě Ac5 dosaženo úplné transformace 

austenitu na -ferit a následně dochází k růstu zrna -feritu. Vzhledem k vysokým 

teplotám ohřevu v této oblasti lze předpokládat, že rovnovážného stavu je dosaženo 

velmi rychle a -ferit má prakticky homogenní složení. V průběhu ochlazování 

dochází k rozpadu -feritu na směs alotriomorfního, intragranulárního a 

Widmannstättenova austenitu. Při dalším ochlazování dochází k rozpadu austenitu 

na laťkový martenzit. 
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Obr. 12. 14: Schéma vývoje mikrostruktury v hrubozrnné oblasti TOZ. A-alotriomorfní 

austenit, W-Widmannstättenův austenit, I-intragranulární austenit [113, 114]. 

 
 
Na přehřáté pásmo navazovalo tenké pásmo s mikrostrukturou tvořenou směsí 

martenzitu a -feritu, obr. 12.15a, b. Toto pásmo bylo během svařování ohřáto do 

teplotního intervalu existence dvoufázové struktury austenit + -ferit. Stabilizace 

významného množství -feritu ve výsledné mikrostruktuře pravděpodobně souvisí 

s přerozdělením legujících a intersticiálních prvků mezi austenit a -ferit během 

ohřevu do dvoufázové oblasti. Výsledky experimentálního studia přerozdělení 

základních substitučních prvků mezi původní austenit a -ferit v dvoufázovém 

pásmu tepelně ovlivněné zóny oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo jsou uvedeny 

v tabulce 12.8. Je evidentní, že navzdory velmi krátkému ohřevu oceli v průběhu 

svařovacího cyklu, určité přerozdělení substitučních prvků mezi austenitem a 

-feritem nastalo. V průběhu svařovacího cyklu určitě došlo i k přerozdělení 

intersticiálních prvků mezi austenitem a -feritem, poněvadž rozpustnost těchto 

prvků v obou fázích je výrazně odlišná. 
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Tabulka 12.8: Výsledky semikvantitativní mikroanalýzy -feritu a martenzitu 

ve dvoufázové oblasti TOZ (2. pásmo) oceli 13Cr6Ni2,5Mo, hm. % 

Fáze Cr Ni Mo 

-ferit 13,5±0,9 4,8±1,0 2,6±0,4 

martenzit 11,7±0,3 7,0±0,4 1,7±0,2 

 

 

 

a)        b) 

Obr. 12. 15: Mikrostruktura přechodu ZM-TOO, b) detail mikrostruktury druhého pásma TOO 

 

Mikrostrukturní změny probíhající v průběhu svařovacího cyklu v dvoufázové oblasti 

austenit + -ferit jsou schématicky znázorněny na obr. 12.16. Během svařovacího 

cyklu dochází k částečné transformaci austenitu na -ferit. Částice -feritu 

přednostně nukleují na hranicích zrn austenitu a v menší míře i uvnitř zrn austenitu. 

Navzdory  velmi krátkým časům ohřevu dochází k přerozdělení jak intersticiálních, 

tak i substitučních prvků. Stupeň přerozdělení prvků a rychlost následného 

ochlazování jsou kritické parametry, které řídí množství -feritu ve výsledné 

mikrostruktuře. Podle [113, 114] při rychlém ochlazování zůstávají v mikrostruktuře 

zachovány jak intergranulární, tak i intragranulární částice -feritu, zatímco při 

pomalých rychlostech ochlazování dochází k částečnému rozpouštění především 

intragranulárních částic -feritu. 
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Obr. 12. 16: Schéma vývoje dvoufázové struktury TOO v pásmu austenit + -ferit [113, 114] 

 

V navazujícím pásmu TOO byla pozorována jemnozrnná mikrostruktura tvořená 

martenzitem, obr. 12.17a, b. Tato oblast byla během svařování ohřáta do oblasti 

austenitu. Nelze vyloučit, že ve výsledné jemnozrnné jehlicovité martenzitické 

mikrostruktuře bylo stabilizováno určité množství austenitu. Je totiž možné, že 

původní útvary reverzního austenitu, které byly ve výchozí mikrostruktuře 

stabilizovány v důsledku jejich obohacení především o uhlík a nikl, 

netransformovaly během krátkodobého teplotního svařovacího cyklu na martenzit.  

 

a)         b) 
Obr. 12. 17: Detail mikrostruktury třetího pásma TOO, a) leptáno v NaOH, b) leptaný stav 
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V interkriticky žíhaném pásmu, které představuje nízkoteplotní dvoufázovou oblast 

(4. pásmo TOO), byly pozorovány lokální rozdíly v leptatelnosti martenzitu, 

obr. 12.18. Toto pásmo je během svařování žíháno v intervalu teplot Ac1 – Ac3. Při 

ohřevu na teplotu blízkou hodnotě Ac3 bude výsledná mikrostruktura obsahovat 

kromě silně zotaveného martenzitu výrazný podíl čerstvého martenzitu. Obdobně 

jako v předchozím případě mohou být v mikrostruktuře zachovány i původní útvary 

reverzního austenitu. V oblasti ohřáté těsně nad Ac1 bude výsledná mikrostruktura 

tvořena směsí zotaveného martenzitu a útvarů reverzního austenitu, obr. 12. 19. 

V pásmu jemnozrnné překrystalizace i v interkriticky žíhaném pásmu jsou 

zachovány řádky částic -feritu, které byly přítomny ve výchozí mikrostruktuře 

základního materiálu, a lze předpokládat, že dohřev svarového spoje po svaření 

vede nejen k popuštění čerstvého martenzitu, ale zároveň i ke stabilizaci částic 

reverzního austenitu v kovové matrici. 

 

 

Obr. 12. 18: Mikrostruktura 4. pásma TOO - výrazné rozdíly v leptání martenzitu na pravé 

straně obrázku 

 

 

a)        b)  
Obr. 12. 19: Detail mikrostruktury 4. pásma TOO, a) vysoko nad Ac1, b) těsně nad Ac1 
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Mikrostruktura tepelně neovlivněného základního materiálu byla tvořena 

popuštěným martenzitem s tmavě se leptajícími vycezeninami, ve kterých byly 

přítomny útvary -feritu, obr. 12.20. Uvnitř útvarů -feritu se vyskytovaly jemné 

částice precipitátu. Přítomnost částic reverzního austenitu v mikrostruktuře nebylo 

možné za použití mikroskopie prokázat. 

 

 

Obr. 12. 20: Mikrostruktura základního materiálu 

 

13 KOROZNÍ ZKOUŠKY OCELI 13Cr6Ni2,5MoTi 

Hlavním cílem této kapitoly bylo porovnání a zhodnocení odolnosti 

supermartenzitických ocelí typu 13Cr6Ni2,5MoTi ve stavu po tepelném zpracování 

(kalení, interkritické žíhání) a po svařování. Z tohoto důvodu byly provedeny a 

vyhodnoceny elektrochemické a ponorové korozní zkoušky podle následujících 

standardů: 

 G61-86 Standard Test Method for Conducting Cyclic Potentiodynamic 

Polarization Measurements for Localized Corrosion Susceptibility of Iron, 

Nickel, or Cobalt-Base Alloy 115]. 

 G48-09 Standard Test Method for Pitting and Crevice Corrosion Resistence of 

Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution [116]. 

 EN 114-72 Zjišťování stálosti nerezavějících ocelí proti mezikrystalové korozi – 

Korozní zkouška v roztoku kyseliny sírové – síranu měďnatého - zkouška 

podle Monypenny-Strausse (ISO 3651/2-1998) [117]. 

 ISO/CD 12732 Method for Electrochemical potentiokinetic Reactivation test 

(Based on Cihaľs Method) [118]. 
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Z chemického složení obou experimentálních taveb je možno spočítat ekvivalenty 

jejich odolnosti proti celkové, bodové, resp. štěrbinové korozi a odhadnout kritické 

teploty bodové koroze. Výsledky těchto výpočtů jsou shrnuty pro obě hodnocené 

tavby v tabulce 13.1. Kritickou teplotu CPT pro standardní prostředí 6% FeCl3 je 

možné podle normy ASTM G 48 vypočítat ze vztahu: 

 

CPT = 2,5Cr + 7,6Mo + 31,9N − 41       (6) 

 

Všechny vztahy uvedené v tabulce 13.1 však platí za předpokladu, že se jedná o 

homogenní chemické složení. V případě nehomogenního složení, např. v oblasti 

svarového spoje, se bude materiál chovat odlišně. 

 

Tabulka 13.1: Charakteristiky odolnosti proti korozi experimentálních taveb  

Tavba Vzorky CGI PREN CPT 

1 T1/1,T1/2, T1/3 SV, SVTZ 7,4 20,38 8,5 

2 T2/1, T2/2, T2/3 7,9 20,96 10 

 Z každé oblasti materiálu byly zkoušeny 2 nebo 3 vzorky (T1/1,T1/2, T1/3, SV1,  

  SV2, SV3, SVTZ1 a SVTZ2). 

 

 

Vzhledem k rozdílnému obsahu uhlíku v hodnocených tavbách byly ke korozním 

zkouškám základního materiálu zvoleny vzorky z obou taveb. V případě hodnocení 

korozní odolnosti svarového spoje pak byly použity svary vyrobené z tavby č. I 

s vyšším obsahem uhlíku. Z obou základních materiálů byly připraveny 3 vzorky 

rozměrů cca 52x27x7 mm a identické vzorky byly vyrobeny také ze svarových 

spojů. Jelikož se supermartenzitické oceli používají ve stavu po kalení a 

jednonásobném nebo dvojnásobném popouštění, byly pro korozní zkoušky 

základního materiálu vybrány tři alternativní stavy tepelného zpracování. U 

korozních zkoušek svarových spojů byly srovnávány stavy bez PWHT a po aplikaci 

PWHT. Parametry tepelného zpracování včetně označení jednotlivých vzorků 

připravených z obou taveb uvádí tab. 13.2. 
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Tabulka 13.2: Tepelné zpracování vzorků pro korozní zkoušky 

Označení vzorků Teplota/čas/ochlazovací prostředí 

T1/1, T2/1 970 °C/1 hod/vzduch 

T1/2, T2/2 970 °C/1 hod/vzduch + 600 °C/6 hod/vzduch 

T1/3, T2/3 970°C/1 hod/vzduch + 670 °C/6 hod/vzduch + 600 °C/6 hod/vzduch 

SV1, SV2, SV3 Svar bez tepelného zpracování 

SVTZ1, SVTZ2 Svar po TZ: 645 °C/10 min/vzduch 

 

Zkoušené povrchy všech vzorků, jejichž rozměry byly 52x27x7 mm, byly 

metalograficky vybroušeny na SiC papírech č. 60 až 1200 za účelem dosažení 

stejné jakosti povrchu a pro lepší rozlišení vlivu rozdílného tepelného zpracování, 

popř. svařování. Na ostatních stranách vzorků byly zachovány původní drsnější 

povrchy po třískovém obrábění z důvodu posouzení vlivu stavu povrchu na korozně 

elektrochemické charakteristiky a korozní odolnost. Dva vzorky se svarovými spoji 

(SV3 a SVTZ1) měly na vnější straně svarové housenky původní zokujený povrch. 

Nejprve byly prováděny elektrochemické zkoušky, při kterých je poškození vzorků 

menší, a pro zvýšení reprodukovatelnosti byly tyto zkoušky na jednotlivých vzorcích 

opakovány. Zkoušky byly prováděny ve dvou různě aktivovaných roztocích, 

v prvním případě se jednalo o klidný, stagnující roztok s volným přístupem vzduchu, 

kdežto ve druhém případě byl roztok míchaný probubláváním vzduchu [119]. 

 

13.1  Zkoušky bodové koroze  

13.1.1 Potenciodynamická metoda 

 

Tato metoda, založená na principu měření hodnot potenciálů a průběhu 

polarizačních křivek, je v současnosti jednou z nejvíce využívaných metod pro 

porovnání a hodnocení odolnosti ocelí proti bodové korozi 115. Obecně platí, že 

čím jsou vyšší hodnoty jednotlivých potenciálů bodové koroze, tím je i vyšší 

odolnost proti bodové korozi.  

Zkouška odolnosti základního materiálu proti bodové korozi tak byla prováděna 

v 1M roztoku NaCl při teplotě 25 °C v souladu s 115 a prokázala u obou taveb 

oceli 13Cr6Ni2,5Mo nižší odolnost po interkritickém žíhání ve srovnání s kaleným 

stavem. Cyklické polarizační křivky obou taveb měřené v klidném roztoku jsou 
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porovnány na obr. 13.1 a 13.2, na obrázku 13.3 je ukázán průběh obdobných 

polarizačních křivek pro materiál první tavby zkoušený v roztoku aktivovaném 

probubláváním vzduchu. Polarizační křivky byly zaznamenány jak v lineárních, tak i 

semilogaritmických stupnicích, které umožňují lépe zaznamenat řádové změny 

proudové hustoty a kde bylo možné odečíst přibližné hodnoty korozních potenciálů 

Ecor (J  10-8 až 10-9 A/m2). Příklad průběhu polarizačních křivek pro první tavbu 

v aktivovaném roztoku zobrazený v semilogaritmické stupnici je ukázán na obrázku 

13.4. Malé ostré píky proudové hustoty pozorované na tomto obrázku v pasivních 

oblastech pod potenciálem depasivace souvisejí s rozpouštěním vměstků nebo 

precipitátů. Na obrázcích 13.5 až 13.10 jsou ukázány cyklické polarizační křivky 

svarového spoje a svarového spoje po tepelném zpracování jak v lineární, tak i 

semilogaritmické stupnici po zkoušce v klidném roztoku a v roztoku aktivovaném. 

 

 

Obr. 13.1: Cyklické polarizační křivky 

první tavby (T1/1, T1/2 a T1/3), klidný 

roztok 

 

Obr. 13.2: Cyklické polarizační křivky 

druhé tavby (T2/1, T2/2 a T2/3), klidný 

roztok

 

Obr. 13.3: Cyklické polarizační křivky 

první tavby (T1/1, T1/2 a T1/3), 

probublávaný roztok 

 

Obr. 13.4: Cyklické polarizační křivky 

první tavby (T1/1, T1/2 a T1/3), 

probublávaný roztok, semilogaritmická 

stupnice
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Obr. 13.5. Cyklické polarizační křivky 

svarového spoje (SV1, SV2 a SV3), klidný 

roztok 

Obr. 13.6. Cyklické polarizační křivky 

svarového spoje (SV1, SV2 a SV3), klidný 

roztok, semilogaritmická stupnice 

 

 

Obr. 13.7: Cyklické polarizační křivky 

svarového spoje (SV1, SV2 a SV3), 

probublávaný roztok 

 

 

Obr. 13.8: Cyklické polarizační křivky 

svarového spoje (SV1, SV2 a SV3), 

probublávaný roztok, semilogaritmická 

stupnice 

 

 

Obr. 13.9: Cyklické polarizační křivky 

svarového spoje po TZ (SVTZ1 a SVTZ2 ), 

klidný roztok 

Obr. 13.10: Cyklické polarizační křivky 

svarového spoje po TZ (SVTZ1 a SVTZ2), 

klidný roztok, semilogaritmická stupnice 
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Na polarizačních křivkách byly patrné zlomy při potenciálu depasivace Edz 

(potenciál průrazu nebo pittingu), který byl také stanoven při konvenční proudové 

hustotě 100 μA/cm2 (ozn. Edk). Dále byl při vratném potenciálu Ev patrný prudký růst 

proudové hustoty J, a to až do hodnoty cca 1 mA/cm2, kdy nastává změna směru 

polarizace se stejnou rychlostí polarizace. Při zpětné polarizaci byl zaznamenán 

další růst proudové hustoty až k maximální hodnotě Jmax. a následně postupné 

snižování proudové hustoty k potenciálu repasivace Er, kde korozní body přecházejí 

z aktivního do pasivního stavu. Potenciál repasivace Erk byl stanoven pro konvenční 

hodnotu proudové hustoty J=10 µA/cm2. Výsledky zkoušky bodové koroze jsou 

souhrnně zpracovány v tab. 13.3 pro metalograficky broušený povrch vzorků a v 

tabulce 13.4 pro povrch vzorků, který byl pouze mechanicky opracován broušením 

nebo frézováním. 

 

Tabulka 13.3: Výsledky stanovení náchylnosti oceli k bodové korozi (1,0M NaCl, 

25 °C, podle ASTM G61) na metalograficky broušeném povrchu 

Vzorek 
Ecor 

mV 

Edz 

mV 

Edk 

mV 

Ev 

mV 

Eri 

mV 

Erk 

mV 
n 

d 

mm 

h 

mm 
Poznámky 

T1/1 
+39 201 206 221 -21 13    

- 
-10 216 223 237 17,5 24 8 0,35 0,105 

T1/2 
51 119 128 156 -53 -26    

- 
-18 169 175 193 -52,5 -17 12 0,42 0,090 

T1/3 
+26 108 118 152 -49 -16    

- 
-114 145 151 179 -21 -12 8 0,41 0,100 

T2/1 
-31 183 188 204 -86 -3,0    

- 
-68 190 196 239 -11 3,0 21 0,35 0,080 

T2/2 

-212 76 -23 83 -128 -164 6   štěrbinová 

koroze 

8 x 0,3 mm 
-245 (73) -4 104 (-264) -175    

T2/2 
-55 48 49 63 7,5 11    

- 
-150 128 131 135 -38 -31 27 0,20 0,100 

T2/3 
-223 41 42 51 -34 -34    

- 
-211 87 63 103 -77 -73 12 0,26 0,093 

SV1 
-95 216 219 232 -18 -5,2    svarový kov 

-108 180 188 237 16 17,4 8 0,44 0,115 rozhraní SK 

SV2 
+68 155 161 182 -79 -32    rozhraní ZM 

-78 170 178 199 -63 -15 23 0,41 0,170 - 
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Tabulka 13. 3: pokračování 

SV3 
+79 176 180 192 -57 -28    ZM 

-46 142 151 183 -63 -24 19 0,35 0,176 - 

SVTZ1 
+70 239 242  -59 -16    rozhraní ZM 

-43 278 280 290 -70 -26 6 0,50 0,25  

SVTZ2 
-13 175 180 199 (-167) -22    rozhraní ZM 

-168 150 161 195 -57 -15 6 0,43 0,183  

Poznámky: Ecor – korozní potenciál, Edz –potenciál depasivace stanovený podle zlomu na 

polarizační křivce, Edk –potenciál depasivace stanovený konvenčně pro 100 mA/cm
2
, Eri –potenciál 

repasivace stanovený z průsečíku (intersection) na polarizační křivce, Erk – potenciál repasivace při 

konvenční hodnotě 10 mA/cm
2
 

n – počet korozních bodů (důlků), d – max. průměr důlku, h – max. hloubka důlku  

1. cyklus– roztok klidný stagnující, volný přístup vzduchu,  

2. cyklus - roztok míchaný probubláváním vzduchu,  

š. k.  – štěrbinová koroze, r. - rozhraní 

 

Tabulka 13.4: Výsledky stanovení náchylnosti oceli k bodové korozi (1,0M NaCl, 

25 °C, podle ASTM G61) na dodaném povrchu (frézovaném, hrubě broušeném) 

Vzorek 
Ecor 

[mV] 

Edz 

mV 

Edk 

mV 

Ev 

mV 

Eri 

mV 

Erk 

mV 

Obrobený 

povrch 
Poznámky 

T1/1 
-363  -278   -375 

fréz./broušen 
koroze v prohlubních po 

frézování -380  +84 144 40,5 29 

T1/2 
-357 -287 -287 64 -36 -36 

fréz./broušen 
bez bodové koroze, koroze 

-482  -380 -185 -442 -455 v prohlubních po frézování 

T1/3 
-390  -332 -24  -350 

fréz./broušen 
11 korozních bodů 

-201 122 129 149 -1,5 -0,5 štěrbinová kor.15x0,2mm 

T2/1 
-374 - -297 -260 - -478 

fréz./broušen 
rovnoměrná koroze 

podél prohlubní -480 - -435 -323 - -466 

T2/2 
-205 75 92 126 -13,8 -13,4 

broušen 
20 korozních bodů 

-102 125 132 161 -97 12,0  

T2/3 
-268 120 140 165 -14,5 -13,7 

broušen 
17 korozních bodů 

-110 138 151 193 1,8 3,1  

SV1 
-193 50 81 158 -32 8 

frézován 
pásmo 12 kor. bodů ve 

svaru 1-2 mm od okraje  -110 100 137 162 1,0 18 

SV2 
42 154 163 181 -52 13 

frézován 
20 bodů v pásmu 4-7mm 

od rozhraní svaru do ZM -48 163 186 208 -69 7,5 

SVTZ2 
24 112 137 170 -93 -7,0 

frézován 
26 rovnoměrně rozdělených 

kor. bodů v ZM a ve svaru -105 156 167 198 -119 +3,5 

Poznámky: Z důvodu svarové housenky a okují na dodané straně vzorku SV3 a SVTZ1 nebylo 

možno uskutečnit měření. Povrch broušený (br.), povrch frézovaný (fr.) 
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Hodnoty korozních potenciálů Ecor, potenciálů depasivace Edk a repasivace Erk jsou 

graficky porovnány také na obr. 13.11 a 13.12. Nižší odolnost proti bodové korozi 

ve stavu po interkritickém žíhání lze vysvětlit vznikem chemických heterogenit při 

tvorbě reverzního austenitu a precipitaci částic Lavesovy fáze 120. 

 

 

 

Obr. 13.11: Porovnání odolnosti vzorků proti bodové korozi, klidný roztok  

 

 

Obr. 13.12: Porovnání odolnosti vzorků proti bodové korozi, aktivovaný roztok  
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Zkouška bodové koroze prokázala nižší odolnost oceli ve stavu po interkritickém 

žíhání ve srovnání se stavem po kalení (tab. 13.3 a 13.4, obr. 13.11 a 13.12) u 

obou sledovaných taveb. V souladu s chemickým složením, konkrétně koncentrací 

uhlíku, byly zjištěny nižší hodnoty potenciálů depasivace na vzorcích tavby s nižším 

obsahem uhlíku (T2) ve srovnání s ostatními vzorky. Naopak hodnoty potenciálu 

repasivace byly pro všechny vzorky (T1, T2, SV, SVTZ) na srovnatelné úrovni. Na 

obrobeném povrchu, tj. ve stavu po frézování nebo hrubém broušení, byly 

naměřené hodnoty korozních potenciálů ve srovnání se vzorky s metalograficky 

přebroušeným povrchem nižší, jak vyplývá z údajů uvedených v tab. 13.3 a 13.4 a 

na obrázku 13.13. Poměrně nízké hodnoty potenciálů (Edk, Erk) je možno vysvětlit 

znečištěním (kontaminací, např. z obráběcího nástroje) základního materiálu 

v prohlubních po frézování, které nebyly odstraněny následným broušením. 

 

 

Obr. 13.13: Porovnání odolnosti vzorků proti bodové korozi, broušený povrch 

 

Při metalografickém hodnocení vzorků korozně exponovaných svarů pomocí 

stereomikroskopu bylo pozorováno rovnoměrné rozdělení korozních bodů jak 

v základním materiálu, tak i ve svarovém kovu. V tepelně ovlivněné zóně svarů 

nebyla zjištěna zvýšená náchylnost k bodové korozi, což pravděpodobně souvisí 

s krátkou dobou žíhání po svaření. Příklady bodové koroze po cyklické 

potenciodynamické zkoušce v různých oblastech vzorků SV1 a SVTZ1 jsou 

dokumentovány na obr. 13.14.  
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Obr. 13.14: Příklady bodové koroze na hodnocených vzorcích 

a) základní materiál (vzorek T1), 

b) základní materiál (T2), 

c) svarový kov (SV1), 

d) svarový kov po TZ (SVTZ1) 

 

13.1.2 Expoziční zkouška (podle ASTM G 48) 

 

Tato zkouška je používaná jako srovnávací a přejímací zkouška pro korozivzdorné 

oceli a niklové slitiny obsahující 15-30 %Cr a 2-20 %Mo [116]. Uvedená zkouška je 

založená na expozici vzorků v oxidačním chloridovém prostředí a umožňuje 

hodnotit odolnost ocelí vůči bodové i štěrbinové korozi, včetně stanovení kritických 

teplot. Výsledky ponorové zkoušky se kvalitativně shodovaly s výsledky 

potenciodynamické metody. Vyšší korozní hmotnostní úbytky a vznik větších 

korozních bodů byl zaznamenán na vzorcích po interkritickém žíhání, a to 

především po jednostupňovém žíhání ve srovnání s dvoustupňovým, jak je patrné 

z tab. 13.5 pro dvojice vzorků T1/1 a T1/3 nebo T2/2 a T2/3. Zvýšené korozní 

úbytky vzorků SV3 a SVTZ1, které byly testovány s okujemi v oblasti svaru, byly 

způsobeny štěrbinovým efektem a odpadáváním okují v důsledku podkorodování. 

2   mm  

2   mm 

2   mm a) b) 

2   mm  
c) d) 
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Korozní úbytky všech hodnocených vzorků jsou graficky zpracovány na obr. 13.15. 

Při ponorové zkoušce vzorků svarových spojů nebylo zjištěno přednostní napadení 

rozhraní mezi svarovým kovem a základním materiálem. Větší množství korozních 

bodů bylo zjištěno na menších plochách vzorků, které byly orientovány při ponorové 

zkoušce nahoru. Rozměrově větší korozní body (o průměru až 1 mm, viz tab. 13. 5) 

vznikaly přednostně na plochách, které nebyly metalograficky přebroušeny. 

V průměru větší korozní body vznikaly po interkritickém žíhání ve srovnání 

s kaleným stavem. Podobně byla zkoušená ocel ve stavu interkriticky žíhaném více 

náchylná na štěrbinovou korozi Celkově pak lze konstatovat, že se u této zkoušky 

jemně broušený povrch jevil mírně odolnější než povrch ve stavu po obrábění. 

 

Tabulka 13. 5: Výsledky expoziční zkoušky ve standardním roztoku 6%FeCl3, 3°C,24h 

vzorek 

rozměry 
vzorků 

mm 

plocha 
S 

cm2
 

hmotnost 
mo 

g 

úbytek 

m 

g 

koroze 
K 

gm-2
 

Poznámky 
(místo, počet, velikost korozních 

bodů velikost štěrbiny) 

T1/1 52,0x26,8x6,85 38,7 74,3744 0,0801 20,8 

- 15 kor. bodů na všech plochách  

(0,2mm) 
- 4 větší kor. body na malé horní ploše 

(1,5 mm) 
- bez štěrbinové koroze 

T1/2 51,7x26,9x6,83 38,5 74,2143 0,3956 102,5 

- hrany-8 větších kor. bodů hran (2mm)  
- velká broušená plocha-10 kor. bodů 
- značka – 3 korozní body 
- dodaná (neupravená) strana  
 (40x1mm) – štěrbinová koroze 

T1/3 51,8x26,8x6,85 38,6 74,5725 0,2119 54,9 

- malé plochy -15 kor. bodů (0,4 mm) 
- dodaná plocha - štěr. koroze 50x1mm. 
- 1 korozní důlek 
- boční broušená plocha - 21 korozních 

bodů o 0,5 mm 

T2/1 52,6x28,7x6,7 41,1 77,3292 0,1395 33,9 

-malé plochy - 14 kor. bodů (0,7 mm) 
- velká broušená plocha - 11 drobných 
korozních bodů 

- dodaná plocha - štěr. kor. (80x2 mm) 

T2/2 52,5 x30,0 x6,6 42,4 79,7222 0,3285 77,5 
- malá horní plocha- 9 menších kor. b. 
- štěr. koroze na obou stranách (stejná) 
- velké plochy - po 5 korozních bodech 

T2/3 52,6 x30,0x6,7 42,6 81,8374 0,3180 74,6 

- velká broušená plocha-5 kor. bodů  

(do  1mm)  
- horní malá plocha- 2 korozní body 
- štěrb. koroze pod páskou - 70x1mm 

SV1 51,9x27,2x7,0 39,3 76,3634 0,0811 20,6 

- malé plochy - 18 korozních bodů 

- hrany - 7 korozních bodů do 1mm 
- svarový kov - 8 kor. bodů – 0,4mm 
- velká dodaná plocha-štěr. k. (6+2mm) 

SV2 52,0x27,2x7,05 39,5 76,8395 0,1569 39,7 

- svar - 10 menších kor. bodů (0,3mm)  
- na hranách ZM – 15 větší kor. bodů 
 (do 1,5mm)  
- malé plochy - 6 kor. bodů 
- štěrbinová koroze (6x3mm)  
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Tabulka 13. 5: pokračování 

vzorek 

rozměry 
vzorků 

mm 

plocha 
S 

cm2
 

hmotnost 
mo 

g 

úbytek 

m 

g 

koroze 
K 

gm-2
 

Poznámky 
(místo, počet, velikost korozních 

bodů velikost štěrbiny) 

SV3 
52,0x27,2x7,0 

+ svar 
(40) 81,2421 0,7434 188,7 

- svar – 9 drobných kor. bodů (0,2mm) 
-u vybroušené hrany - „nožová“ koroze 
 (1mm) 
-housenka - 5 korozních důlků do 2 mm 
- základní materiál - 5 korozních bodů 
- š. kor. pod okujemi, odpadávání okují 

SVTZ1 
52,0x27,1x6,9 

+ svar 
(40) 81,1961 0,5022 128,4 

-jedna strana ZM - mnoho  korozních 
bodů (35)  

-svarová housenka – protáhlé, mělké 
korozní důlky do 5x2mm 

- svarový kov - 4 kor. body do 0,3mm  
- š.k. pod okujemi, odpadávání okují 

SVTZ2 52,0x27,0x7,0 39,2 76,7990 0,1112 28,4 

- malé plochy – 12 korozních bodů 
- delší hrany - 15 korozních bodů 

- svar - 1 korozní bod o 0,8 mm 
- hranice SK/ZM – 1 korozní bod 
 (0,4mm)  

Poznámky: zkratky k.b. – korozní bod(y), š.k. – štěrbinová koroze, mo – počáteční hmotnost 

 

 

Obr. 13.15: Korozní úbytky hodnocených vzorků po zkoušce ASTM G-48 

13.2  Mezikrystalová koroze 

 

Vzhledem k praktickým aplikacím supermartenzitických ocelí typu 13Cr6Ni2,5Mo 

byly zvoleny dvě metody pozorování a vyhodnocení mezikrystalové koroze, a to 

elektrochemická metoda (DL EPR) a ponorová zkouška (Monypenny-Strauss). 
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13.2.1 Elektrochemická metoda (DL EPR) 

 

Metoda EPR je v současnosti velmi využívanou metodou nejen v oblasti stanovení 

odolnosti ocelí proti mezikrystalové korozi, ale také např. k náchylnosti ke 

koroznímu praskání nebo ke změnám složení a struktury hodnocených materiálů. 

Na polarizačních křivkách po popouštění, obr. 13. 16 a tab. 13. 6, jsou u vzorků 

ozn. T1/2, T1/3, T2/2 a T2/3 zaznamenány dva píky, které odpovídají dvěma 

oblastem s rozdílným chemickým složením. 

     

    

Obr. 13. 16: Polarizační křivky (smyčky) v souřadnicích proudová hustota J - potenciál E 

 

První maximum při nižším potenciálu odpovídá vyžíhanému martenzitu 

obohacenému o Cr a Mo, druhé maximum je podmíněné austenitem s vyšším 

obsahem Ni (Mn, C). Vzájemné poměry těchto maxim jsou podmíněny množstvím 

chemicky rozdílných fází a rychlostí jejich rozpouštění. V souladu s Faradayovým 

zákonem je prošlý náboj úměrný velikosti rozpouštěného povrchu a proudové 

intenzitě v daném časovém intervalu. Posuv maxim je pak úměrný množství 

příslušných prvků. 

Na základě metody DL-EPR byla prokázána vyšší odolnost materiálu v zákalném 

stavu ve srovnání se stavy popuštěnými, a to jak podle velikosti proudové hustoty Jp 

a Jr, tak i podle jejich reaktivačních poměrů Jr/Jp a Qr/Qp, obr. 13.17 a 13.18. 
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Hodnoty proudových hustot i reaktivačních poměrů Jp/Jr se vztahují k největším 

píkům. První dvě měření se prováděla na stejném místě (cyklus s klidným 

roztokem), třetí cyklus byl s mícháním roztoku probubláváním vzduchu.  

 

Tabulka 13. 6: Výsledky stanovení náchylnosti oceli k mezikrystalové korozi 

metodou DL-EPR (0,5M H2SO4 + 0,01M KSCN, 25 °C) 

Vzorek 
Ecor 

[mV] 

Jp 

[mA.cm-2] 

Jr 

[mA.cm-2] 

Jr/Jp 

[%] 

Qp 

[C.cm-2] 

Qr 

[C.cm-2] 

Qr/Qp 

[%] 
Pozn. 

T1/1 

-405 16,06 0 0 0,73 0 0 1pík 

-412 19,59 0 0 1,47 0 0 1pík 

-396 23,72 0 0 1,93 0 0 1pík 

T1/2 

-417 28,30 28,28 99,9 2,688 1,919 71,4 2 píky 

-436 34,30 29,25 85,2 4,515 20,60 45,6 2 píky 

-433 39,75 30,88 77,7 5,411 2,241 41,4 2píky 

T1/3 

-418 40,38 35,53 88,0 3,778 2,840 75,2 2 píky 

-441 44,03 36,23 82,3 5,560 3,027 54,4 2 píky 

-438 50,55 42,40 83,9 6,560 3,254 49,6 2píky 

T2/1 

-405 23,76 0 0 1,31 0,00067 0 1pík 

-414 24,69 0,008 0,032 1,359 0,00127 0,093 1pík 

-402 31,13 0,006 0,019 1,725 0,00047 0,027 1pík 

T2/2 

-411 18,90 9,83 96,3 2,218 1,711 77,1 2 píky 

-425 35,18 30,05 85,4 4,152 2,176 52,4 2 píky 

-425 47,60 32,03 67,3 6,268 2,37 37,8 2píky 

T2/3 

-411 34,03 30,65 90,1 2,776 2,469 88,9 2 píky 

-431 38,48 30,88 80,2 4,496 2,739 60,9 2 píky 

-430 41,88 31,73 75,8 5,152 2,765 53,7 2píky 

SV1 

-406 28,53 11,13 39,0 1,722 0,747 43,3 1pík, na ZM 

-416 37,08 13,53 36,5 2,773 0,935 33,7 1pík, 

-412 45,53 15,45 33,9 3,57 1,081 30,3 1pík 

SV1 

-402 23,18 2,925 12,6 1,338 0,195 14,6 1pík, na SK 

-412 25,55 5,170 20,2 2,033 0,386 19,0 1pík 

-402 33,25 5,485 16,5 4,369 0,412 9,43 1pík 

SV2 

-408 27,88 12,92 46,3 1,792 0,922 51,5 1pík, na ZM 

-421 37,53 14,65 39,0 3,012 1,061 33,2 1pík, 

-412 46,88 16,91 36,1 3,829 1,230 32,1 1pík 

SV2 

-403 22,05 2,90 13,2 1,277 0,2097 16,4 1pík, 1/2 SK 

-415 26,40 3,765 14,3 1,688 0,2781 16,5 1pík 

-409 37,03 4,360 11,8 2,561 0,308 12,0 1pík 

SV3 

-402 23,26 5,755 24,7 1,472 0,434 29,5 1pík, 1/2 SK 

-415 27,65 7,193 26,0 2,035 0,557 27,4 1pík 

-413 34,58 8,37 24,2 2,573 0,642 24,9 1pík 

SV3 -400 22,47 3,143 14,0 1,306 0,225 17,2 1 pík, SK 

SVTZ1 

-397 24,03 16,34 68,0 1,647 1,104 67,0 1pík, na SK 

-403 33,13 19,83 59,9 2,744 1,355 49,4 1pík 

-400 38,45 21,48 55,9 3,251 1,501 46,2 1pík 

SVTZ2 

-405 21,51 12,50 58,1 1,528 0,930 60,9 1pík, 1/2 SK 

-414 30,73 15,79 51,4 2,658 1,161 43,7 1pík 

-409 41,48 18,12 43,7 3,577 1,360 38,0 1pík 

Poznámky: k. r. – klidný roztok (bez míchání s volným přístupem vzduchu), m.p.v. – míchání 

roztoku probubláváním vzduchu 
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Obr. 13.17: Porovnání náchylnosti k MKK na základě DL-EPR (2 cykly), pro T1/1 a T2/1 

jsou hodnoty Qr/Qp=0. Modrý sloupec – ZM, červený sloupec – SK 

 

 

Obr. 13.18: Porovnání náchylnosti k MKK na základě poměrů Jr/Jp (3 cykly), pro zakalený 

stav T1/1 a T2/1 jsou poměry Jr/Jp=0. Modrý sloupec – ZM, červený sloupec – SK 

 

Ze získaných hodnot vyplynulo, že u svarových kovů byly zjištěny nižší hodnoty Jr a 

Jp i nižší reaktivační poměry Jr/Jp, resp. Qr/Qp ve srovnání se základním materiálem. 

Dané měření se z důvodů zjištění oblasti s nejvyšším možným zcitlivěním a 

náchylnosti k mezikrystalové korozi provádělo na rozhraní základního materiálu a 

svarového kovu. 
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13.2.2 Ponorová zkouška (Monypenny-Strauss) –EN 114 72 

 

Tato normovaná zkouška mezikrystalové koroze, která rozděluje oceli na vyhovující 

nebo nevyhovující z hlediska odolnosti proti korozi, je přednostně používaná u 

přejímacích zkoušek a atestů.  

Během ponorové zkoušky došlo k částečnému naleptání makrostruktury svarového 

spoje.  

 

 

  

Obr. 13. 19: Příklady necelistvosti na rozhraní základního materiálu a svarového kovu u 

vzorku ozn. SV1 (a, b) a SV3 (c, d) 

a) částečně naleptaná struktura svarového kovu a necelistvosti typu trhliny, 

b) mezikrystalové korozní napadení a částečné zviditelnění struktury,  

c) rozhraní základního materiálu a svarového kovu SV3, 

d) výskyt prohlubně (důlku s možností šíření trhliny) na vnějším povrchu u vzorku ozn. SV3. 

 

Jak je patrné z obr. 13. 19, byly na rozhraní svaru a základního materiálu nalezeny 

necelistvosti typu trhlin nebo pórovitosti. V základním materiálu u rozhraní se 

svarovým kovem byla také zaznamenána mezikrystalová koroze a vypadávání zrn, 

na straně svarového kovu pak byly také více naleptány části dendritů v rámci licích 

zrn. Dále bylo zaznamenáno vyšší korozní napadení vzorků v interkriticky žíhaném 

200 m a). b). 

c). d). 

200 m 

200 m 200 m 



106 

stavu ve srovnání se stavem po kalení a vzorky zkoušené po dvoustupňovém 

žíhání vykazovaly intenzivnější naleptání než ve stavu po jednostupňovém žíhání. 

 

Na daných vzorcích byla po této zkoušce provedena také ohybová zkouška, při níž 

byl vzorek střídavě ohýbánem o 90° okolo válcovité plochy o poloměru 2,5 mm. Po 

ohybu byly pod lupou zjištěny drobné makrotrhliny na vzorku SV3 na rozhraní mezi 

základním materiálem a svarovým kovem. Při ohybu došlo k ulomení vzorku SVTZ1 

ve svarovém kovu. 

 

 

14  DISKUSE VÝSLEDKŮ OCELÍ TYPU 13Cr6Ni2,5MoTi 

 

Ze srovnání výsledků získaných při optimalizaci tepelného zpracování 

supermartenzitické oceli 13Cr6Ni2,5Mo s obecnými poznatky o tepelném 

zpracování ocelí typu COR 13/4 resp. 13/6 vyplývá, že ve studované 

supermartenzitické oceli zvyšování podílu stabilního reverzního austenitu 

v zotaveném martenzitu po interkritického žíhání při teplotách mírně nad Ac1 nebylo 

doprovázeno zvyšováním hodnot nárazové práce, srovnej obr. 5. 7 a obr. 11. 6. To 

úzce souvisí se skutečností, že v oceli 13Cr6Ni2,5Mo dochází během interkritického 

žíhání kromě částečné reaustenitizace také k intenzivním precipitačním procesům 

v martenzitu. Jedná se především o precipitaci intermetalické Lavesovy fáze typu 

Fe2Mo a malý podíl precipitátu je rovněž tvořen karbidy M23C6 a TiX. Precipitace 

ovlivňuje úroveň mechanických vlastností a zvyšuje chemickou heterogenitu kovové 

matrice, což má nepříznivý vliv na korozní odolnost oceli. 

Na základě výsledků laboratorní simulace tepelného zpracování byly navrženy 

optimalizované režimy tepelného zpracování s jednostupňovým nebo 

dvoustupňovým interkritickým žíháním. Provozní ověření těchto režimů tepelného 

zpracování bylo provedeno na výkovku čerpadla 70. Komplexní režim provozního 

tepelného zpracování je uveden na obr. 14. 1. Mechanické vlastnosti výkovku 

čerpadla po aplikaci tohoto režimu tepelného zpracování byly vyhovující, tab. 14.1. 
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Obr. 14.1: Režim provozního tepelného zpracování výkovku čerpadla 70 

 

Tabulka 14. 1: Výsledky mechanických zkoušek a obsah reverzního austenitu ve 

výkovku čerpadla po tepelném zpracování na jakost 70 

Vzorek 

 

Reverzní  

[ˇ%] 

Rp0.2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

KCV 

[J/cm2] 

1 18 913 1035 23,6 62,1 134, 135,145 

2 15 905 1027 23,6 63,0 143, 148, 148 

 

Výsledky získané při studiu vlastností homogenního svarového spoje 

supermartenzitické oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo dokumentují, že technologie 

svařování, přídavný materiál a parametry svařování byly zvoleny vhodně pro 

dosažení celistvého svaru s požadovanými vlastnostmi. Použitý přídavný materiál 

typu OK TUBROD 15.55 obsahoval titan, přestože výrobce přídavného materiálu 

(firma ESAB) tento prvek v materiálové specifikaci neuvádí. Přítomnost poměrně 

vysokého obsahu titanu v přídavném materiálu je překvapivá, poněvadž vzhledem k 

vysoké afinitě tohoto prvku ke kyslíku zpravidla dochází v průběhu svařování k jeho 

vyhoření. Ve většině případů je v přídavných materiálech titan minimálně částečně 

substituován niobem. Obsah kyslíku ve svarovém kovu zhotoveného homogenního 

svarového spoje odpovídal běžné úrovni pro svary zhotovené technologií GTAW 

(cca 0,03 hm. %). V důsledku vysoké afinity kyslíku k titanu byly ve svarovém kovu 

přítomny četné globulární částice oxidů titanu. Přestože supermartenzitické oceli 

obsahují velmi nízké obsahy uhlíku, publikované výsledky hodnocení svarových 
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spojů nasvědčují, že svařování může vyvolat zvýšení náchylnosti tepelně ovlivněné 

zóny k mezikrystalové korozi. Provedené zkoušky ve vroucím standardním roztoku 

neprokázaly náchylnost studovaného svaru k mezikrystalové korozi. Výsledky 

získané v rámci této práce potvrzují, že homogenní svarové spoje 

supermartenzitické oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo ve stavu bez žíhání po svaření mohou 

dosahovat požadované mechanické vlastnosti a zároveň mohou vykazovat i dobrou 

odolnost vůči mezikrystalové korozi. 

V souladu s výsledky korozních zkoušek na standardních materiálech COR 13/4 a 

13/6 bylo i u studované supermartenzitické oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo prokázáno, že 

vznik lokálních chemických heterogenit v kovové matrici spojených se stabilizací 

útvarů reverzního austenitu a intenzívní precipitací Lavesovy fáze typu Fe2Mo 

během interkritického žíhání snižuje odolnost oceli vůči bodové korozi. 

 

15 VLIV STÁRNUTÍ NA VLASTNOSTI NEREZAVĚJÍCÍCH VYTVRDI-

TELNÝCH OCELÍ 

 

Tato část práce byla věnována problematice stárnutí nerezavějících martenzitických 

precipitačně vytvrditelných ocelí a jeho vlivu na mechanické vlastnosti. O ocelích 

s vysokým obsahem chrómu je známo, že mohou za zvýšených teplot podléhat 

zkřehnutí vyvolanému buď rozpadem na dva uspořádané roztoky (zkřehnutí při 

475 °C) nebo precipitací chrómem bohaté křehké fáze . Martenzitické precipitačně 

vytvrditelné oceli se obsahem chrómu nacházejí na spodní hranici, která je 

potřebná pro vznik křehkosti, a v literatuře se nevyskytují žádné poznatky o vlivu 

dlouhodobé expozice na zvýšené teplotě na možnost jejího vývinu. Proto bylo 

dalším cílem práce posoudit rozvoj křehkosti a změny vlastností dvou značek 

nerezavějících martenzitických precipitačně vytvrditelných ocelí po dlouhodobém 

žíhání (1000, 2000 a 3000 hodin) při teplotě 475 °C. 

 

15.1 Oceli CUSTOM 465 a MLX 17 

 

Ocel CUSTOM 465 je obchodní značka oceli vyráběné společností Carpenter a 

patří do skupiny nerezavějících martenzitických precipitačně vytvrditelných ocelí pro 

použití v náročných aplikacích v letecké dopravě i při těžbě ropy a zemního plynu, 
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kde je požadována pevnost v tahu přesahující 1380 MPa (200 ksi). Unikátní 

kombinace vysoké pevnosti, houževnatosti, únavové pevnosti a korozivzdornosti je 

získána po stárnutí nízkouhlíkového martenzitu v rozmezí teplot 537 až 593 °C. 

Původně byla vyvinuta pro podvozky velkých dopravních letadel, ale používá se 

také na vysoce namáhané součásti čerpadel a části vrtných souprav při těžbě ropy 

a plynu v extrémních podmínkách, na části parních turbín a rovněž i při výrobě 

chirurgických nástrojů [121]. 

Odolnost proti celkové korozi má srovnatelnou s austenitickou ocelí AISI 304 a 

vyznačuje se také vysokou lomovou houževnatostí. Jedná se o ocel na bázi 

11 % Ni a 12 % Cr, na jejímž precipitačním vytvrzení se podílí molybden a titan. Její 

směrné chemické složení je uvedeno v tab. 15. 1, dosažitelné mechanické 

vlastnosti po čtyřech různých stupních vytvrzení při teplotě 510 °C (H950), 525 °C 

(H975), 535 °C (H1000) a 565 °C (H1100) pak v tab. 15.2. 

 

Tabulka 15.1: Směrné chemické složení ocelí Custom 465 a MLX 17, hm. % 

Custom 465 

Cmax. Pmax. Simax. Mnmax. Smax. Ni Cr Mo Ti Al 

0,02 0,015 0,25 0,25 0,01 10,75-11,25 11,0-12,5 0,75-1,25 1,5-1,8 - 

MLX 17 

Cmax. Pmax. Simax. Mnmax. Smax. Ni Cr Mo Ti Al 

0,02 - 0,25 0,25 0,01 10,25-11,25 11-12,5 1,75-2,25 0,20-0,50 1,35-1,75 

 

Tabulka 15.2: Typické vlastnosti oceli Custom 465 [119] 

Stav 
Teplota 

[°C] 
Rp0.2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 
[%] 

Z 
[%] 

KV 
[J] 

HRC 

H 950 

+23 

1669 1765 13 62 30 49,5 

H 975 1620 1703 13 61 37 48,0 

H 1000 1510 1593 15 63 56 47,5 

H 1050 1386 1482 17 66 71 45,5 

 

Ocel MLX 17 (X1CrNiMoAlTi 12-11-2) je obchodní značka oceli vyráběné 

společností Aubert & Duval a také patří do skupiny nerezavějících martenzitických 

vytvrditelných ocelí. Je to precipitačně vytvrditelná ocel s vysokou čistotou a 

s vyváženou pevností a houževnatostí i vynikající odolnosti proti únavě. Vyznačuje 

se rovněž dobrou odolností vůči korozi a koroznímu praskání pod napětím. 
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Vykazuje také velmi dobrou svařitelnost a její svařování se s výhodou provádí 

v nevystárnutém stavu. Stárnutí prováděné až po svařování totiž umožňuje 

vytvrzení jak základního materiálu, tak i svarového spoje [123]. 

Při vývoji této oceli byla pozornost zaměřena na dosažení meze pevnosti až 

1700 MPa (247 ksi) spolu s vysokou tažností a houževnatostí. 

Směrné chemické složení oceli MLX 17 je uvedeno v tab. 15. 1; dosažitelné 

mechanické vlastnosti pro dva režimy vytvrzování (při teplotách 510 °C a 530 °C) 

jsou uvedeny v tab. 15. 3. 

 

Tabulka 15. 3: Mechanické vlastnosti oceli MLX 17 [121] 

Stárnutí 
Rp0.2 Rm A5 KV 

[MPa] [%] [J] 

510 °C 1610 1725 11 25 

535 °C 1500 1590 12 45 

 

Podobně jako ocel Custom 465 je i ocel MLX 17 s výhodou používána 

v nejnáročnějších aplikacích jako jsou konstrukční díly pro letecký průmysl, díly 

raket, části parních turbín, vysokotlakých čerpadel a ventilů a také při off-shore 

těžbě ropy a plynu. 

15.2 Zkřehnutí ocelí při 475 °C 

 

Křehkost při 475 °C (475 °C embrittlement) se vyskytuje u slitin na bázi Fe-Cr, které 

obsahují od 12 do 70 hm. % chrómu. Tento jev může být příčinou významných 

změn vlastností u ocelí, které jsou dlouhodobě exponovány v rozmezí teplot 425 až 

550 °C. Zkřehnutí je doprovázeno zvýšením tvrdosti a přechodové teploty 

houževnatý-křehký lom. Za příčinu zkřehnutí je primárně považována oblast 

nemísitelnosti v binárním fázovém diagramu Fe–Cr, kdy při teplotách pod cca 

550 °C se tuhý roztok  rozpadá na oblasti bohaté chrómem (´) a oblasti 

ochuzené o chróm obr. 4. 3. Fáze α´ je nemagnetická, obsahuje 61 až 83 hm. % Cr 

a má kubickou prostorově centrovanou mřížku [125]. V závislosti na teplotě a 

chemickém složení probíhá rozpad tuhého roztoku  buď spinodálním rozpadem 

nebo nukleací a růstem fáze α´ [126]. Spinodální rozpad patří do skupiny 

homogenních fázových transformací. Je to proces, při kterém oblasti bohaté a 

naopak chudé na chróm vznikají náhodnými přeskoky atomů, které vedou ke 

změnám lokálního chemického složení. V oblasti pod tzv. chemickou spinodálou 



111 

vedou tyto fluktuace k poklesu celkové Gibbsovy volné energie systému. V případě 

spinodálního rozpadu proto neexistuje žádná energetická bariéra pro nukleaci 

částic a celý proces probíhá samovolně mechanismem difúze proti koncentračnímu 

spádu [126].  

Rychlost a rozsah zkřehnutí je funkcí obsahu chrómu; obecně platí, že nejméně 

100 hodin výdrže na teplotě je zapotřebí pro zkřehnutí ocelí s nízkým a středním 

obsahem chrómu, slitiny s vysokým obsahem chrómu mohou vykazovat ztrátu 

tažnosti a houževnatosti už při mnohem kratších časech, např. u duplexní oceli 

může dojít ke zkřehnutí již po 15 minutách výdrže na teplotě 475 °C [127]. 

Legující prvky, jako je Mo, Co, Cr, Si, Nb, Al, Ti a P urychlují nástup křehkosti při 

475 °C. Také deformace za studena podporuje vznik fáze α´ a urychluje zkřehnutí. 

Zkřehnutí při 475 °C má za následek i výrazné snížení odolnosti proti korozi 

pravděpodobně v důsledku selektivního napadení feritu bohatého železem. 

Zkřehnutí může být odstraněno krátkodobým ohřevem na teplotu v rozmezí 550 až 

600 °C, kdy dochází k obnovení mechanických vlastností a korozní odolnosti na 

úroveň odpovídající výchozímu stavu [125]. 

Obsahy chrómu v ocelích Custom 465 a MLX 17 se nachází v blízkosti spodní 

hranice, která je považována za kritickou z hlediska možnosti zkřehnutí ocelí 

mechanismem rozpadu tuhého roztoku  během dlouhodobého žíhání při teplotách 

v rozmezí cca 425 – 550 °C. V tab. 15.4 je uveden vliv expozice po dobu 1 000 hod. 

na teplotách 371, 427 a 482 °C na mechanické vlastnosti oceli Custom 465, která 

byla během tepelného zpracování na jakost stárnuta na teplotě 535 °C, tab. 15.2 

123. 

 

Tabulka 15.4: Vliv dlouhodobého žíhání na teplotách 371, 427 a 482 °C na 

mechanické vlastnosti oceli Custom 465 při pokojové teplotě 123  

Stárnutí 
Rp0.2 Rm A5 KV 

[MPa] [%] [J] 

316 °C/ 1000 hod. 1510 1600 18 41 

371 °C/ 1000 hod. 1558 1655 16 34 

427 °C/1000 hod. 1579 1689 15 24 

482 °C/ 1000 hod. 1448 1531 20 43 
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Ze srovnání údajů uvedených v tab. 15.3 a 15.4 vyplývá, že dlouhodobá expozice 

na teplotách 371 a 427 °C byla doprovázena mírným sekundárním vytvrzením a 

zároveň postupným poklesem hodnot nárazové práce. Nicméně údaje pro teplotu 

expozice 482 °C naznačují na pokles pevnostních vlastností a zároveň zvýšení 

úrovně nárazové práce. 

Pro objasnění vlivu dlouhodobého žíhání ocelí Custom 465 a MLX 17 na teplotě 

475 °C byl v rámci této disertační práce proveden detailní rozbor mechanických 

vlastností a struktury po žíhání po dobu 1000, 2000 a 3000 hod. 

 

15.3 Vlastnosti a struktura ocelí Custom 465 a MLX 17 po tepelném 

zpracování na jakost 

 

Pro materiálové rozbory byly použity vzorky z tvářených tyčí o  140 mm z ocelí 

Custom 465 a MLX 17. Jednalo se o příčné řezy – segmenty o tloušťce cca 30 mm, 

které byly ve stavu po tepelném zpracování na jakost (zušlechtění). Detaily 

tepelného zpracování jsou uvedeny v tabulce 15. 5. 

 

Tabulka 15. 5: Režimy tepelného zpracování na jakost 

Ocel Teplota/čas/ochlazovací prostředí 

Custom 465 
982 °C/1 h/olej + ochlazování 10 °C/ h do 350 °C/výdrž 30 min + 

ohřev 10 °C/min. na 524 °C/8 h/voda 

MLX 17 
840 °C/2 h/olej + ochlazování 10 °C/hod. do 350 °C/výdrž 30 min +  

ohřev 10 °C/min. na 532 °C/8 h/voda 

 

Při hodnocení materiálových vlastností ve výchozím stavu byly provedeny 

následující analýzy: 

 kontrolní chemický rozbor, 

 měření tvrdosti, tahová zkouška, 

 zkouška vrubové houževnatosti, 

 stanovení bodů přeměn, 

 analýza mikrostruktury, 

 analýza substruktury. 
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15.3.1 Chemické složení ocelí Custom 465 a MLX 17 

 

Výsledky kontrolního chemického rozboru obou ocelí jsou uvedeny v tab. 15. 6 a 

15. 7. Chemické složení obou ocelí vyhovuje směrnému chemickému složení 

předmětných značek ocelí, které je definováno v jejich materiálových listech, viz 

tab. 15.1 [122, 124  

 

Tabulka 15. 6: Výsledky kontrolního rozboru chemického složení studované tyče z 

oceli Custom 465, hm. % 

 C S P Mn Si Ni Cr Mo Ti Al V W Cu 

vzorek 0,01 0,001 0,006 0,01 0,048 10,82 11,07 0,93 1,55 0,054 0,003 0,006 0,57 

 

Tabulka 15. 7: Výsledky kontrolního rozboru chemického složení studované tyče z 

oceli MLX 17, hm. % 

 C S P Mn Si Ni Cr Mo Ti Al V W Cu 

vzorek 0,02 0,001 0,007 0,08 0,01 11,05 11,70 2,06 0,36 1,52 0,009 0,012 0,032 

 

15.3.2 Mechanické vlastnosti ocelí Custom 465 a MLX 17 

 

Pro analýzu základních mechanických vlastností byla z obou ocelí vyrobena 

zkušební tělesa pro tahovou zkoušku dle [106] s průměrem pracovní části  6 mm 

a měřenou délkou l=5do. Tělesa byla vůči původní tyči orientována v tangenciálním 

směru. Zkoušky rázem v ohybu byly provedeny dle [111] na zkušebních tělesech 

Charpy s V-vrubem o rozměrech 5x10x55 mm.  

Experimentálně stanovené mechanické vlastnosti při pokojové teplotě jsou shrnuty 

v tab. 15. 8. Zatímco mez kluzu je u obou ocelí vyšší než požadovaná, zejména pak 

u oceli MLX 17, v případě meze pevnosti většina hodnot leží velmi těsně pod 

požadovaným minimem. Naopak velikost nárazové práce je dostatečně vysoká, 

protože uvedených hodnot bylo dosaženo na zkušebních tělesech s polovičním 

příčným průřezem ve srovnání se standardními zkušebními tělesy. 
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Tabulka 15. 8: Výsledky tahových zkoušek a zkoušek KV při pokojové teplotě 

Ocel Vzorek 
Rp 0.2 Rm A5 Z 

HV30 
KV 

MPa % J 

Custom 

465 

C 0/1 1532 1619 12,0 43,8 - 17 

C 0/2 1531 1615 10,7 44,1 500 20 

Požadavek 1520 1620 10 - - 20 

MLX 17 

M 0/1 1573 1623 11,0 57,8 - 17 

M 0/2 1557 1610 10,7 57,8 502 18 

Požadavek 1520 1620 10 - - 20 

 

15.3.3 Stanovení bodů přeměn 

 

Body přeměn, které se stanovovaly jak při ohřevu, tak i při ochlazování, byly 

stanoveny na kalicím dilatometru DIL 805A firmy Bähr. Dilatometrická měření 

probíhala u obou ocelí v identickém režimu, který zahrnoval ohřev rychlostí 

3 °C /min. v intervalu teplot 20-520 °C, ohřev v oblasti přeměn (520 – 650 °C) 

rychlostí 1 °C/min. a následně ohřev rychlostí 3 °C /min. až na teplotu 950 °C. 

Účelem zpomalení rychlosti ohřevu v oblasti očekávaných fázových přeměn bylo 

stanovení teplot přeměn blízkých rovnovážným hodnotám. Stanovení bodů přeměn 

při ochlazování pak probíhalo na vzorcích ohřátých rychlostí 5 °C /min. až na 

teplotu 950 °C, po které následovala výdrž 10 min. a ochlazování rychlostí 

3 °C/min. až na teplotu 35 °C. Stanovené body přeměn obou studovaných ocelí 

jsou shrnuty v tabulce 15. 9. 

 

Tabulka 15. 9: Dilatometricky stanovené body přeměn ocelí Custom 465 a MLX17 

Ocel AC1 °C AC3 °C Ms °C 

Custom 465 589 738 131 

MLX17 586 746 136 

 

Teplota konce martenzitické transformace Mf byla u obou ocelí nižší než teplota 

ukončení měření (35 °C), a proto nemohla být stanovena. I přes vysoký obsah niklu 

v obou ocelích jsou hodnoty teploty Ac1 relativně vysoké a nacházejí se zhruba 
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50 °C nad obvykle doporučovanou maximální teplotou vytvrzování. To by mělo, za 

předpokladu, že se v ocelích nevyskytují výrazné segregace, postačovat 

k zamezení částečné zpětné reaustenitizace matrice během vytvrzovacího žíhání. 

 

15.3.4 Mikrostruktura ocelí ve výchozím stavu 

 

Mikrostruktura obou ocelí byla studována na standardně připravených 

metalografických výbrusech orientovaných v podélném směru původních tyčí. 

Velikost původního austenitického zrna byla hodnocena dle ČSN EN ISO 643. 

Mikrostruktura obou studovaných ocelí je dokumentována na obr. 15. 4 a 15. 5. 

Mikrostruktura byla v obou případech tvořena popuštěným laťkovým martenzitem. 

Velikost původního austenitického zrna oceli Custom 465 odpovídala číslu G=6. 

Mikrostruktura oceli MLX 17 byla mnohem jemnozrnnější a velikost původního 

austenitického zrna odpovídala hodnotě G = 10. Nekovové vměstky, které byly 

pozorovány v kovové matrici obou ocelí, byly tvořeny fází TiX, obr. 15. 5. 

V mikrostruktuře oceli Custom 465 byly pozorovány výraznější segregační pásy, 

což souvisí s rozdíly v  ocelárenských technologiích aplikovaných při výrobě 

diskutovaných ocelí, obr. 15. 4 a 15. 5. 
 

      
Obr. 15. 4: Mikrostruktura tyče z oceli Custom 465, podélný směr 

 

      
Obr. 15. 5: Mikrostruktura tyče z oceli MLX 17, podélný směr 
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Při detailní analýze mikrostruktury na vzorcích oceli Custom 465 byly 

v segregačních pásech pozorovány ve vystárnutém martenzitu útvary světlého 

kontrastu, obr. 15. 6. Za použití rtg difrakční analýzy bylo zjištěno, že 

v martenzitické matrici ocelí Custom 465 i MLX 17 je přítomno cca 5-7 hm. % 

austenitu, tab. 15. 10. Útvary světlého kontrastu ve vystárnutém martenzitu tedy 

odpovídají austenitu. Morfologie těchto útvarů austenitu naznačuje, že se nejedná o 

zbytkový austenit, který by měl vytvářet filmy mezi martenzitickými laťkami. 

Přestože teplota stárnutí martenzitu byla významně nižší než teplota Ac1, je 

pravděpodobné, že v segregacích obohacených o nikl může být tato teplota 

výrazně snížena. To by během stárnutí mohlo vést ke vzniku malého podílu 

reverzního austenitu v segregačních pásech. 

 

 

Obr. 15.6: Útvary světlého kontrastu v segregačním pásu, ocel Custom 465 

 

Tabulka 15.10: Výsledky kvantitativní rtg difrakční fázové analýzy ve vzorcích ocelí 

Custom 465 a MLX 17 po tepelném zpracování na jakost 

Vzorek 
-Fe 

[% hm.] 

-Fe 

[% hm.] 

C1 93,16 6,84 

C2 93,54 6,46 

C3 92,96 7,04 

Xstr  STD 93,2  0,3 6,8  0,3 

M1 94,57 5,57 

M2 94,24 5,76 

M3 94,63 5,37 

Xstr  STD 94,5  0,2 5,5  0,2 

Pozn.: C1, C2 a C3 jsou vzorky oceli Custom 465, M1, M2 a M3 jsou vzorky oceli MLX 17, Xstr. je 

střední hodnota a STD je standardní odchylka  
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15.3.5 Substruktura ve výchozím stavu 

 

Obě studované oceli patří do skupiny nízkouhlíkových martenzitických ocelí, u nichž 

se finálních užitných vlastností dosahuje vytvrzovacím žíháním, během kterého 

dochází k precipitaci jemných částic minoritních fází, především intermetalických 

fází. Precipitace z přesyceného tuhého roztoku patří k transformacím řízeným difúzí 

a je podmíněná dostatečnou pohyblivostí substitučních atomů v matrici, ke které 

dochází až při teplotách kolem 500 °C. Maximálního precipitačního vytvrzení je 

dosaženo při vzniku jemných částic s koherentním, příp. semikoherentním 

mezifázovým rozhraním s matricí. Mezi legující prvky používané pro vytvrzení 

martenzitických ocelí, patří především titan, hliník, molybden, wolfram, měď a nikl. 

Kinetika precipitace je difúzní proces a závisí na teplotě a době žíhání. Maximálního 

vytvrzení se obvykle dosahuje při teplotě okolo 500 °C, při zvyšování teploty 

(přestárnutí) dochází sice k poklesu pevnosti, ale zároveň se zvyšuje plasticita a 

houževnatost. 

 
Studium substruktury a precipitačních reakcí bylo u obou ocelí provedeno pomocí 

prozařovací elektronové mikroskopie za použití extrakčních uhlíkových replik a 

tenkých kovových fólií. K identifikaci minoritních fází byla použita rtg spektrální 

mikroanalýza (EDX a elektronová difrakce. Charakter precipitace ve vzorku oceli 

Custom 465 po tepelném zpracování na jakost (tab. 15.5) je dokumentován na TEM 

snímcích tenkých kovových fólií na obr. 15. 7a až 15. 7c. Během stárnutí na teplotě 

524 °C probíhala v martenzitu k intenzivní precipitace nanometrických částic.  

 

   a)       b) 
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   c) 

Při analýze minoritních fází na extrakčních uhlíkových replikách byly zjištěny 

následující fáze: 

 částice MX (TiX) bohaté titanem, které obsahovaly proměnlivé množství 

molybdenu, obr. 15. 8. Četnost výskytu částic této fáze byla relativně malá, 

což souvisí s velmi nízkými obsahy intersticiálních prvků v oceli, 

 částice obsahující titan a nikl, jejichž stechiometrie odpovídala fázi Ni3Ti, obr. 

15. 9, tabulka 15. 11. Tyto nanometrické částice představovaly nejdůležitější 

minoritní fázi z hlediska vytvrzení martenzitické matrice v oceli Custom 465, 

 komplexní, relativně hrubé částice obsahující molybden, titan, chróm a 

železo, obr. 15. 10. Na základě jejich chemického složení lze soudit, že se 

jedná o fázi M6X. Četnost výskytu těchto částic, převážně podél hranic 

původních austenitických zrn, byla relativně malá (nízký obsah 

intersticiálních prvků). 

  

Obr. 15. 8: EDX spektrum fáze MX(TiX) 

 

Tabulka 15. 11: Výsledky semi-

kvantitativní EDX analýzy Ni3Ti, hm. % 

 

 

Č.měř. Ti Cr Fe Ni 

1 22,6 6,0 6,7 64,7 

2 23,8 4,3 2,1 69,8 

3 27,0 9,1 1,9 62 

XstrSTD 24,51,86 6,51,99 3,62,22 65,53,23 

Obr. 15.7 a až 15.7c: Charakter 

precipitace ve vystárnutém martenzitu 

slitiny Custom 465, zobrazení ve 

světlém poli 
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Obr. 15. 9: EDX spektrum fáze Ni3Ti 

 

Obr. 15. 10: EDX spektrum fáze M6X 

 

Stav precipitace v oceli MLX 17 po stárnutí na teplotě 532 °C je dokumentován na 

na obr. 15.11 a až 15.11 c. V kovové matrici je vysoká hustota nanometrických 

částic, které jsou základní příčinou vytvrzení vystárnutého martenzitu. 

a)         b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

Obr. 15.11 a až 15.11 c: Charakter 

precipitace ve vystárnutém martenzitu 

slitiny MLX 17, TEM, tenká kovová fólie, 

zobrazení ve světlém poli 
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Při analýze částic minoritních fází vyextrahovaných do extrakčních uhlíkových replik 

byly v oceli MLX 17 identifikovány následující typy fází: 

 částice bohaté titanem (fáze TiX) s proměnlivým zastoupením molybdenu, 

obr. 15. 12. Vysoký podíl molybdenu v jemných částicích TiX svědčí o tom, 

že k jejich precipitaci došlo během vytvrzovacího žíhání, tab. 15.12, 

 jemné částice obsahující především molybden, chróm a železo, obr. 15.13, 

tab. 15. 13. Z výsledků semikvantitativní EDX analýzy lze soudit, že se jedná 

o intermetalickou Lavesovu fázi typu Fe2Mo. Částice této fáze představovaly 

nejdůležitější minoritní fázi ve vystárnutém martenzitu oceli MLX 17, 

 malý podíl jemných částic byl tvořen fází Mo2C, obr. 15. 14, 

 částice komplexních fosfidů typu M2P, obr. 15. 15. Četnost výskytu těchto 

částic byla malá. 

 

 
Obr. 15. 12: EDX spektrum fáze TiX 

Tabulka 15.12: Výsledky semikvanti-

tativní analýzy jemných částic TiX, 

hm. % 

Č.měření Ti Cr Mo 

1 61,8 0,8 37,4 

2 45,2 4,5 50,3 

3 44,0 4,3 51,7 

XstrSTD 50,38,12 3,21,7 46,56,44 

  

 

 

Obr. 15. 13: EDX spektrum jemných částic precipitátu 
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Tabulka 15. 13: Výsledky semikvantitativní EDX analýzy částic Fe2Mo, hm. % 

Č. měření Si Cr Fe Ni Mo 

1 2,6 22,6 37,1 4 33,6 

2 2 20,2 37,4 3,2 37,2 

3 2,1 21,3 37,8 2,7 36,1 

Xstr   STD 2,20,3 21,41,0 37,40,3 3,30,5 35,61,5 

 

 

Obr. 15.14: EDX spektrum částic fáze Mo2C  Obr. 15. 15: EDX spektrum z fosfidické 

částice M2P 

 

Intenzivní precipitace částic Lavesovy fáze typu Fe2Mo během stárnutí martenzitu 

je důsledek vysokého obsahu molybdenu v oceli MLX 17. Nicméně tato ocel je 

rovněž legována významnou přísadou hliníku, tab. 15.7, a proto by bylo rovněž 

možné během stárnutí očekávat precipitaci částic fází typu Ni3(Ti,Al) nebo NiAl. 

Částice těchto fází se však po stárnutí martenzitu v oceli MLX 17 na teplotě 532 °C 

nepodařilo identifikovat. To může souviset s rozdíly v kinetice precipitace 

jednotlivých diskutovaných intermetalických fází. 

Výsledky rtg difrakční analýzy v tab. 15.10 svědčí o tom, že ve vystárnutém 

martenzitu oceli MLX 17 bylo po tepelném zpracování na jakost stabilizováno cca 

5,5 hm. % austenitu. Morfologie částic austenitu nasvědčuje, že se jedná o reverzní 

austenit, přestože teplota vytvrzování martenzitu byla o cca 50 °C nižší než 

dilatometricky stanovená teplota Ac1. To pravděpodobně souvisí s chemickou 

heterogenitou kovové matrice. 
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15.4 Analýza vlivu dlouhodobého stárnutí při 475 °C na vlastnosti ocelí 

CUSTOM 465 a MLX 17 

Martenzitické vytvrditelné oceli Custom 465 a MLX 17 obsahují cca 12 hm. % Cr, a 

proto u nich nelze během expozice v teplotním intervalu cca 425 - 550 °C vyloučit 

nebezpečí rozpadu  tuhého roztoku za vzniku chrómem bohatých ´částic. Tato 

fázová nestabilita, která je spojována s jevem zkřehnutí při 475 °C, by měla být 

doprovázena vytvrzením matrice a poklesem úrovně její houževnatosti. V tab. 15. 4 

[123] jsou uvedeny výsledky hodnocení mechanických vlastností oceli Custom 465 

tepelně zpracované stárnutím na teplotě 535 °C po expozici při 316, 371, 427 a 

482 °C po dobu 1000 hodin. Tyto výsledky ukazují, že při nižších teplotách 

dlouhodobé expozice dochází k dalšímu vytvrzení doprovázenému poklesem 

plasticity i nárazové práce, kdežto při nejvyšší zkušební teplotě (482 °C) již naopak 

pevnost klesá a plasticita i vrubová houževnatost roste.  

Vzhledem k tomu, že kinetika strukturních změn, které probíhají pod teplotou 

500 °C, je velmi pomalá, je otázkou, zda je doba výdrže 1000 hodin dostatečn pro 

studium jevů strukturní nestability v diskutovaných supermartenzitických 

vytvrditelných ocelích na bázi 12 hm. % Cr a 11 hm. % Ni. Třebaže jsou tyto oceli 

primárně určeny pro práci při teplotách do cca 300 °C, nelze zcela vyloučit, že za 

určitých podmínek by mohlo při jejich exploataci dojít i k překročení tohoto limitu. 

Pro tyto mezní stavy je důležité detailně znát možné jevy strukturní nestability. 

Proto byl experimentální program hodnocení vlastností a struktury těchto ocelí 

doplněn o studium vlivu dlouhodobého stárnutí po dobu 1000, 2000 a 3000 hodin 

při teplotě 475 °C. 

 

15.4.1 Mechanické vlastnosti ocelí Custom 465 a MLX 17 po stárnutí při 475 °C 

 

Mechanické vlastnosti obou ocelí po stárnutí (475 °C/ 1000, 2000 a 3000 hod.), byly 

zkoušeny při pokojové teplotě na tělesech s kruhovým průřezem a průměrem 

pracovní části 6 mm orientované vůči původní tyči v tangenciálním směru. Výsledky 

tahových zkoušek při pokojové teplotě a výsledky měření tvrdosti jsou pro dané 

oceli shrnuty v tab. 15. 14.  

Střední hodnoty pro každou dvojici zkoušek se stejnou dobou stárnutí jsou 

v grafické podobě ukázány na obr. 15. 16 až 15. 19. Ze získaných výsledků 

vyplývá, že v průběhu stárnutí dochází k postupnému a víceméně plynulému, avšak 
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nikterak výraznému poklesu meze kluzu i meze pevnosti. Celkový pokles pevnosti 

tak dosáhl za 3000 hodin u oceli CUSTOM 465 na mezi kluzu 10 % a na mezi 

pevnosti 8 %. U oceli MLX 17 pak tento pokles činí 8 %, resp. 6 %. 

 

Tabulka 15. 14: Výsledky tahových zkoušek a tvrdost ocelí CUSTOM 465 a MLX 17 

po dlouhodobém stárnutí při 475 °C 

Vzorek 
Doba stárnutí 

hod. 

Rp0.2 Rm 
Rp0.2/Rm 

A5 Z 
HV 30 

MPa % 

C 1/1 
1000 

1461 1550 0,942 14,0 56,7 - 

C 1/2 1463 1555 0,941 14,0 56,7 494 

C 2/1 
2000 

1435 1528 0,939 14,0 56,7 - 

C 2/2 1435 1530 0,938 14,0 56,7 472 

C 3/1 
3000 

1376 1488 0,924 13,3 54,4 - 

C 3/2 1369 1480 0,925 15,0 57,9 460 

M 1/1 
1000 

1537 1590 0,967 12,0 62,0 - 

M 1/2 1530 1583 0,967 11,3 59,9 501 

M 2/1 
2000 

1494 1556 0,961 12,7 56,7 - 

M 2/2 1496 1556 0,962 13,3 59,9 502 

M 3/1 
3000 

1434 1516 0,946 13,7 58,8 - 

M 3/2 1435 1521 0,944 13,7 60,9 469 

Poznámka: Druhá číslice v označení vzorků označuje pořadové číslo vzorků 

 

 

 

Obr. 15. 16: Závislost pevnostních vlastností oceli CUSTOM 465 na době stárnutí při 475°C 
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Obr. 15. 17: Závislost pevnostních vlastností oceli MLX 17 na době stárnutí při 475 °C 
 
 

Plastické vlastnosti naopak v průběhu stárnutí narůstaly, přičemž u oceli CUSTOM 

465 došlo k prudkému nárůstu jak tažnosti, tak i kontrakce během 1000 hodin a 

poté se již oba parametry měnily jen minimálně. Celkový nárůst tažnosti tak činil za 

3000 hodin 24 % a kontrakce 28 %. U oceli MLX 17 narůstala tažnost plynule a po 

3000 hodinách byla o 26 % vyšší než ve výchozím stavu. Kontrakce se však během 

stárnutí měnila jen velmi nepatrně a celkový nárůst tak činil pouze asi 4 %. 

 

 

Obr. 15. 18: Závislost tažnosti a kontrakce oceli CUSTOM 465 na době stárnutí při 475 °C 
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Obr. 15. 19: Závislost plastických vlastností oceli MLX 17 na době stárnutí při 475 °C 
 
 

Hodnoty nárazové práce při pokojové teplotě v závislosti na době stárnutí při 475 °C 

jsou pro obě studované oceli uvedeny v tab. 15. 15 a na obr. 15. 20. Opět byla 

použita zkušební tělesa s průřezem 5x10 mm orientovaná v tangenciálním směru.  

 
 
Tabulka 15. 15: Výsledky zkoušek vrubové houževnatosti po stárnutí při 475 °C 

Vzorek 

Doba 
stárnutí 

hod. 

Teplota 

[°C] 

KV 

J 

Ø KV 

J 

1000 
1000 

+20 

16 
16 

C 1/2 15 

C 2/1 
2000 

16 
17 

C 2/2 17 

C 3/1 
3000 

18 
18 

C 3/2 18 

M 1/1 
1000 

+20 

6 
8 

M 1/2 10 

M 2/1 
2000 

6 
8 

M 2/2 10 

M 3/1 
3000 

11 
11 

M 3/2 10 

      Poznámka: Druhá číslice v označení vzorků označuje pořadové číslo vzorků 
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Hodnoty nárazové práce u oceli CUSTOM 465 se v průběhu stárnutí výrazně 

neměnily. U oceli MLX 17 došlo k výraznému poklesu hodnot nárazové práce pouze 

v průběhu prvních 1000 hodin stárnutí.  

 

 

Obr. 15. 20: Závislost vrubové houževnatosti na době stárnutí při 475 °C 

15.4.2 Fraktografický rozbor ocelí Custom 465 a MLX 17 po stárnutí při 475 °C 

 

Fraktografický rozbor lomových ploch byl proveden na rastrovacím elektronovém 

mikroskopu JEOL JSM 5510 v režimu sekundárních elektronů. Pro vlastní 

hodnocení byly vybrány vzorky, u kterých se předpokládalo, že by zde mohly 

existovat nejvýraznější rozdíly v mikromorfologii lomových ploch, a to zkoušky ve 

výchozím stavu (po tepelném zpracování na jakost) a po stárnutí při 475 °C po 

dobu 3000 hodin. Z každého materiálu byly pro dokumentaci vybrány vždy dvě 

přetržené tahové zkoušky a dvě přeražené zkoušky vrubové houževnatosti. 

 

15.4.2.1 Fraktografický rozbor zkoušek KV 

 

Mikromorfologie lomových ploch u všech studovaných vzorků byla tvořena 

kombinací mikromechanismů transkrystalického štěpného lomu a transkrystalického 

tvárného lomu s morfologií různorodých jamek. Četnost fazet transkrystalického 

štěpného lomu byla vyšší. Uvnitř jamek tvárného lomu se často vyskytovaly částice 

typu TiX. Fotodokumentace typické morfologie lomových ploch u jednotlivých 

přeražených zkoušek vrubové houževnatosti je uvedena na obr. 15. 21 až 15.24. 
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a)         b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)         d)  
Obr. 15. 21: Rozlomené zkušební těleso oceli MLX 17, vzorek M0/1 

a) vzhled lomové plochy vzorku – celkový pohled 

b) –d) lomové mikromechanismy štěpného a tvárného jamkového porušení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)         b)  
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c)         d)   
 

Obr. 15. 22: Rozlomené zkušební těleso oceli MLX 17, vzorek M3/1 

a) vzhled lomové plochy vzorku – celkový pohled 

b) –d) lomové mikromechanismy štěpného a tvárného jamkového porušení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)         b)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)         d)     
 

Obr. 15. 23: Rozlomené zkušební těleso oceli Custom 465, vzorek C0/1 

a) vzhled lomové plochy vzorku – celkový pohled 

b) –d) lomové mikromechanismy štěpného a tvárného jamkového porušení 
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a)         b)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)         d)  
 

Obr. 15. 24: Rozlomené zkušební těleso oceli Custom 465, vzorek C3/1 

a) vzhled lomové plochy vzorku – celkový pohled 

b) –d) lomové mikromechanismy štěpného a tvárného jamkového porušení 

 
Na lomových plochách jednotlivých vzorků, tj. po tepelném zpracování na jakost a 

po stárnutí 475 °C/3000 h, nebyly zaznamenány výraznější mikromorfologické 

rozdíly. Stárnutí na teplotě 475 °C zásadně neovlivnilo podíl jednotlivých 

mikromechanismů porušení na lomových plochách. 

 
15.4.2.2 Fraktografický rozbor přetržených tahových zkoušek 

 

Z vizuálního hlediska se lomové plochy všech studovaných vzorků, tj. po provozním 

zpracování na jakost i po stárnutí 475 °C/3000 hod., u obou ocelí jevily jako matné, 

houževnaté, s výrazným smykovým límcem. Lomové plochy byly tvořeny výhradně 

transkrystalickým tvárným lomem s  jamkami nepravidelné morfologie. 

Fotodokumentace typické mikroforfologie lomových ploch je uvedena na obr. 15. 25 

až 15. 28. V těchto jamkách byla často zaznamenána přítomnost částic obvykle 
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ostrohranných tvarů, které byly pomocí EDX analýzy zpravidla identifikovány jako 

fáze TiX, obr. 15.29. U vzorků z oceli MLX17 byly na lomových plochách 

zaznamenány četné trhlinky. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a)    b) 
a)         b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)         d)  
 

Obr. 15. 25: Číškový lom a mikromorfologie transkrystalického tvárného lomu, vzorek M0/1 

a) vzhled lomové plochy tahové zkoušky – celkový pohled 

b) –c) lomový mikromechanismus tvárného jamkového porušení 

 d) krátké trhliny na lomové ploše 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a)         b) 
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c)         d)     
 

Obr. 15. 26: Číškový lom a mikromorfologie transkrystalického tvárného lomu, vzorek M3/1 

a) vzhled lomové plochy tahové zkoušky – celkový pohled 

a) –c) lomový mikromechanismus tvárného jamkového porušení 

d) částice TiX v jamkách tvárného dutinového porušení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)         b)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)         d)     
 

Obr. 15. 27: Číškový lom a mikromorfologie transkrystalického tvárného lomu, vzorek C0/1 

a) vzhled lomové plochy tahové zkoušky – celkový pohled 

 b–c) lomový mikromechanismus tvárného jamkového porušení 

d) krátké trhliny a nekovové částice na lomové ploše 
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a)         b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)         d) 
Obr. 15. 28: Číškový lom a mikromorfologie transkrystalického tvárného lomu, vzorek C3/1 

a) vzhled lomové plochy tahové zkoušky – celkový pohled 

b–c) lomový mikromechanismus tvárného jamkového porušení 

d) krátké trhliny a nekovové částice na lomové ploše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 15. 29: EDX spektrum jemných částic 
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15.4.3  Mikrostruktura ocelí po stárnutí při 475 °C 

 

Mikrostruktura obou studovaných ocelí po stárnutí 475 °C/3000 hod. je 

dokumentována na obr. 15.30a a 15.30b. Ve vzorku oceli Custom 465 se ve 

vystárnutém martenzitu vyskytovaly světlé útvary nepravidelného tvaru a velikosti. 

Největší četnost těchto útvarů byla pozorována v segregačních pásech, 

obr. 15.30a. Velikost některých útvarů byla až několik desítek mikrometrů. V oceli 

MLX 17 byla distribuce těchto částic mnohem rovnoměrnější a střední velikost 

útvarů byla mnohem menší, obr. 15.30b. 

 

 

a)        b) 

Obr. 15.30: a) Mikrostruktura segregačního pásu v oceli Custom 465, vzorek C3/1, 

b) Mikrostruktura oceli MLX 17, vzorek M3/1 

 

 

V tab. 15. 16 jsou uvedeny výsledky kvantitativní rtg difrakční analýzy fází ve 

vzorcích studovaných ocelí po stárnutí 475 °C/3000 hod. Z uvedených výsledků je 

zřejmé, že v obou ocelích je ve vystárnutém martenzitu stabilizován relativně 

vysoký podíl austenitu. Ve srovnání se stavem po tepelném zpracování na jakost je 

podíl austenitu v obou ocelích více než dvojnásobný, srovnej tab. 15.10 a 15.16. 

Tento austenit byl ve vzorcích stabilizován během stárnutí na teplotě 475 °C, a 

proto se jedná o reverzní austenit, přestože teplota stárnutí (475 °C) byla výrazně 

nižší než teplota Ac1  v obou ocelích. 
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Tabulka 15.16: Výsledky kvantitativní rtg difrakční analýzy fází ve vzorcích po 

stárnutí 475 °C/3000 hod., hm. % 

Vzorek 
-Fe 

[% hm.] 
-Fe 

[% hm.] 

C3/2/1 87,98 12,02 

C3/2/2 88,36 11,61 

C3/2/3 89,10 10,90 

Xstr. STD 88,5  0,6 11,5  0,6 

M3/2/1 86,45 13,55 

M3/2/2 86,27 13,73 

M3/2/3 87,02 12,98 

Xstr.  STD 86,6  0,4 13,4  0,4 

 Poznámka: druhá číslice charakterizuje číslo vzorku, třetí číslice odpovídá pořadovému číslu 

analýzy 

 
Pro stanovení distribuce a velikosti částic austenitu ve vystárnutém martenzitu byla 

provedena EBSD analýza. Fázové mapy pro feritickou a austenitickou fázi jsou pro 

hodnocené oceli uvedeny na obr. 15.31 a 15. 33. V případě oceli Custom 465 byla 

analýza provedena v oblasti se segregačním pásem – orientován vertikálně 

přibližně ve středu šířky obr. 15.31a. Je zřejmé, že četnost a velikost austenitických 

útvarů v segregačním pásmu je mnohem větší než v okolní matrici. IPF mapa pro 

směr kolmý k povrchu vzorku (ND) na obr. 15.32a dokumentuje, že velikost 

původního austenitického zrna (paketů laťkového martenzitu) v oceli Custom 465 

byla velká, v oblasti segregačního pásu lze pozorovat zjemnění mikrostruktury. 

 

 
a)        b) 

Obr. 15.31: Distribuce útvarů reverzního austenitu v oceli Custom 465 po stárnutí 

475 °C/3000 hod., a) fázová mapa + velkoúhlové hranice zrn (  15°), b) legenda 
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a) 
Obr. 15.32: a) IPF mapa pro ND, ocel Custom 465 

b) legenda 

 

 

Na obr. 15.33a je uvedena fázová mapa feritu a austenitu v oceli MLX 17 po 

stárnutí 475 °C/3000 hod. I v tomto případě je distribuce útvarů reverzního austenitu 

v martenzitu nerovnoměrná, ale rozměry částic austenitu jsou mnohem menší než v 

případě oceli Custom 465. Na obr. 15.34a je uvedena IPF mapa pro směr kolmý k 

povrchu vzorku (ND), která dokumentuje, že velikost původního austenitického zrna 

v oceli MLX 17 byla mnohem menší než v případě oceli Custom 465, obr. 15.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)       b) 
Obr. 15.33: Distribuce útvarů reverzního austenitu v oceli MLX 17 po stárnutí 

475 °C/3000 hod., a) fázová mapa + velkoúhlové hranice zrn (  15°), b) legenda 

   b) 
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a)   
Obr. 15.34: a) IPF mapa pro ND +  

velkoúhlové hranice zrn (  15°), ocel MLX 17, 

b) legenda  

 

Heterogenní distribuce útvarů reverzního austenitu ve vystárnutém martenzitu má 

přímou souvislost s chemickým odmíšením během tuhnutí ocelí. Výsledky 

průměrného chemického složení v segregačních pásech a v okolní neodmíšené 

matrici stanovené pomocí EDX spektrální mikroanalýzy jsou v tab. 15.17 až 15.20. 

 

Tabulka 15.17: Výsledky semikvantitativní EDX analýzy v segregačních pásech ve 

vzorku C3/2, ocel Custom 465, hm. % 

Měření č. Ti Cr Ni Fe 

1 1,6 11,4 12,2 74,8 

2 1,8 11,6 12,8 73,9 

3 1,8 13,1 12,6 72,5 

Xstr  STD 1,7  0,09 12.0  0,76 12,5  0,25 73,7  0,95 

 

Tabulka 15.18: Výsledky semikvantitativní EDX analýzy v neodmíšené kovové 

matrici ve vzorku C3/2, ocel Custom 465, hm. % 

Měření č. Ti Cr Ni Fe 

1 1,4 11,8 9,2 77,9 

2 1,7 12,2 9,8 76,3 

3 1,2 12,5 10,2 76,1 

Xstr  STD 1,4  0,21 12,2  0,29 9,7  0,41 76,8  0,81 

   b) 
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Tabulka 15.19: Výsledky semikvantitativní EDX analýzy v segregačních pásech ve 

vzorku M3/2, ocel MLX 17, hm. % 

Měření č. Al Cr Ni Mo Fe 

1 2,0 11,9 11,5 1,9 72,7 

2 2,0 12,4 11,1 1,8 72,8 

3 1,8 12,0 11,9 2,6 71,7 

Xstr  STD 1,9  0,09 12,1  0,22   11,5   0,33 2,1  0,36 72,4  0,5 

 

Tabulka 15.20: Výsledky semikvantitativní EDX analýzy v neodmíšené kovové 

matrici ve vzorku M3/2, ocel MLX 17, v hm. % 

Měření č. Al Cr Ni Mo Fe 

1 2,1 11,8 10,3 3,7 72,3 

2 2,0 11,9 10,1 3,0 73,0 

3 1,9 11,8 10,3 2,9 73,0 

Xstr  STD 2,0 0,01 11,8  0,05   10,2  0,09 3,2  0,36 72,8  0,33 

 

Výsledky EDX semikvantitativních analýz svědčí o tom, že rozdíly v obsahu 

především niklu mezi segregačními pásy a okolní neodmíšenou matricí jsou 

výrazně větší u oceli Custom 465 než v případě oceli MLX 17. Nikl má významný 

vliv na pokles teploty Ac1 v ocelích, tab. 5.1. Pokles teploty Ac1 v segregačních 

pásech je příčinou pozorované přednostní nukleace útvarů reverzního austenitu 

v těchto oblastech.  

Jedním z obecně akceptovaných mechanismů stabilizace útvarů reverzního 

austenitu ve vystárnutém martenzitu je chemická stabilizace. Výsledky 

semikvantitativní EDX analýzy v hrubém útvaru reverzního austenitu v segregačním 

pásu vzorku C3/2 (ocel Custom 465), jsou uvedeny v tab. 15. 21. Obsah niklu 

v tomto útvaru reverzního austenitu je výrazně vyšší než v okolním segregačním 

pásu. Přerozdělení silně austenitotvorného niklu do austenitu vznikajícího během 

stárnutí na teplotě 475 °C vedlo ke stabilizaci těchto útvarů před zpětným rozpadem 

na martenzit v průběhu následného ochlazování na pokojovou teplotu. 

 

Tabulka 15.21: Chemické složení hrubého útvaru reverzního austenitu, 

semikvantitativní EDX analýza, vzorek C3/2, hm. % 

Ti Cr Ni Fe 

1,38 12,65 14,80 71,16 
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15.4.4  Substruktura ocelí po stárnutí při teplotě 475 °C 

 

Studium substruktury ocelí Custom 465 a MLX 17 bylo provedeno pouze na 

vzorcích po stárnutí při teplotě 475 °C po dobu 3000 hod. Na obr. 15.35 je pro ocel 

Custom 465 uveden snímek extrakční uhlíkové repliky s vyextrahovanými 

precipitáty. Ve vystárnutém martenzitu lze pozorovat vysokou četnost částic 

precipitátu, útvary bez precipitace odpovídají reverznímu austenitu. Rozpustnost 

legujících prvků v austenitické fázi je mnohem vyšší než v martenzitu/feritu, a proto 

v útvarech reverzního austenitu během dlouhodobé expozice při 475 °C, žádné 

precipitační procesy neprobíhaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15.35: Precipitace v oceli Custom 465 po stárnutí 475 °C/3000 hod., oblasti bez 

precipitátu odpovídají útvarům reverzního austenitu, extrakční uhlíková replika 

 
Na obr. 15.36a, b jsou uvedeny příklady distribuce částic minoritních fází ve 

vystárnutém martenzitu oceli Custom 465. Za použití EDX mikroanalýzy a 

elektronové difrakce byly na extrakčních replikách identifikovány následující 

minoritní fáze: 

 TiX. Jemné částice této fáze kromě titanu obsahovaly i významné množství 

molybdenu. 

 Ni3Ti, obr. 15.37. Obdobně jako v případě stavu po tepelném zpracování na 

jakost částice této intermetalické fáze představovaly nejdůležitější vytvrzující 

fázi. Vzhledem k nižší rozpustnosti legujících prvků v martenzitu při teplotě 

475 °C ve srovnání s teplotou stárnutí při tepelném zpracování na jakost 

(535 °C) lze předpokládat, že během stárnutí při 475 °C došlo k dodatečné 
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precipitaci částic této fáze. Stárnutí při teplotě 475 °C po dobu 3000 hod. 

nebylo doprovázeno hrubnutím částic této fáze.  

 M6X. Hrubé částice této fáze se obvykle nacházely na hranicích původních 

austenitických zrn. 

 velmi jemné částice fáze bohaté chrómem, obr. 15.38. Tyto částice lze 

považovat za produkty rozpadu tuhého roztoku . Přesné chemické složení 

těchto částic nebylo možné pomocí EDX zjistit, protože vzhledem k vysoké 

četnosti částic precipitátu na extrakčních replikách byl ve spektrech vždy 

přítomen signál z okolních částic Ni3Ti. Získané výsledky však nasvědčují, 

že chrómem bohaté částice rovněž obsahovaly určité množství železa a 

molybdenu. Typická velikost částic této fáze byla cca 10 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b) 

                                      a) b) 
Obr. 15.36a, b: Precipitace v martenzitu oceli Custom 465 po stárnutí  při 475 °C po dobu 

3000 hod., extrakční uhlíková replika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15.37: EDX spektrum fáze Ni3Ti                       Obr. 15.38: EDX spektrum Cr bohaté  
 částice 
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Při difrakční analýze částic precipitátu vyextrahovaných na uhlíkových replikách 

byly získány kružnicové difraktogramy s difrakčními kroužky odpovídajícími fázi 

Ni3Ti, obr. 15.39. Dobře definované kroužky, které by odpovídaly difrakci na 

atomových rovinách fáze ´ (Cr bohaté částice) pozorovány nebyly. To nasvědčuje, 

že podíl Cr bohatých částic na celkovém počtu částic precipitátu byl malý.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15.39: Kružnicový difraktogram fáze Ni3Ti, ocel Custom 465 
 

Typické příklady distribuce precipitátu ve vystárnutém martenzitu oceli Custom 465 

po stárnutí 475 °C/3000 hod. jsou uvedeny na obr. 15.40a až 15.40c. Většina částic 

uvnitř latěk martenzitu je tvořena fází Ni3Ti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      b) 
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c) 

 

Z výsledků provedeného strukturního rozboru vyplývá, že během stárnutí oceli 

Custom 465 na teplotě 475 °C probíhala dodatečná precipitace minoritních fází, 

které byly v martenzitu přítomny již po tepelném zpracování na jakost a navíc z 

tuhého roztoku  precipitovaly částice Cr bohaté fáze. Nicméně, vzhledem k 

malému podílu těchto částic na celkovém počtu precipitátů lze očekávat, že jejich 

příspěvek k precipitačnímu vytvrzení byl malý. 

 

Na obr. 15.41a až 15. 41c jsou uvedeny příklady distribuce a velikosti precipitátů v 

martenzitu oceli MLX 17 po stárnutí při teplotě 475 °C po dobu 3000 hod. Za použití 

EDX mikroanalýzy byly identifikovány následující typy minoritních fází: 

 TiX. Především malé částice obsahovaly kromě titanu i významné množství 

molybdenum. 

 Lavesova fáze typu Fe2Mo, obr. 15.42. Precipitace částic této fáze byla 

velmi intenzívní. Částice Laveovy fáze byly hlavním zdrojem precipitačního 

zpevnění vystárnutého martenzitu v oceli MLX 17. Nicméně rozměrová 

stabilita částic této fáze nebyla příliš vysoká. Po stárnutí 475 °C/ 3000 hod. 

dosahovaly částice Lavesovy fáze velikosti až cca 100 nm. 

 částice fáze bohaté Cr, které lze považovat za produkty rozpadu tuhého 

roztoku . Obr. 15.43 dokumentuje, že v částicích této fáze bylo kromě 

chrómu v menším množství přítomno i železo a molybden.  

 

 

Obr. 15.40a až 15. 40c: Distribuce 

částic precipitátu v oceli Custom 

465 po stárnutí 475 °C/3000 hod., 

tenká kovová fólie 
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Obr. 15.42: EDX spektrum Lavesovy fáze               Obr. 15.43. EDX spektrum Cr bohaté
  fáze 
 

Obdobně jako v případě oceli Custom 465 byly i v oceli MLX 17 ve stavu po stárnutí 

475 °C/3000 hod. pozorovány stejné fáze jako ve stavu po tepelném zpracování na 

Obr. 15.41a až 15. 41c: Precipitace 

v oceli MLX 17 po stárnutí na teplotě 

475 °C po dobu 3000 hod., extrakční 

uhlíková replika  
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jakost. Během stárnutí na teplotě 475 °C probíhala v důsledku změn rozpustnosti 

legujících prvků v kovové matrici dodatečná precipitace těchto fází a kromě toho 

došlo k rozpadu tuhého roztoku  za vzniku chrómem bohatých částic (´). Velikost 

těchto částic byla velmi malá (cca 10 nm) a rovněž podíl těchto částic precipitátu 

k celkovému počtu precipitátů byl malý. Proto nelze očekávat významný příspěvek 

částic této fáze k precipitačnímu zpevnění oceli MLX 17.  

Na obr. 15. 44a až 15. 44d jsou uvedeny příklady distribuce částic precipitátu v 

martenzitu oceli MLX 17 po žíhání 475 °C/ 3000 hod. Většina částic precipitátu 

uvnitř martenzitických latěk je tvořena Lavesou fází typu Fe2Mo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                      b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c)                                                                                      d) 

Obr. 15.44 a až d: Distribuce částic precipitátu v oceli MLX 17 po stárnutí 475 °C/3000 

hod., tenká kovová fólie 
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16  DISKUSE VÝSLEDKŮ  

 

Výsledky studia mikrostruktury obou typů ocelí svědčí o tom, že ocel Custom 465 

se vyznačuje výraznější chemickou a strukturní heterogenitou než ocel MLX 17. 

Zatímco výchozí polotovary z oceli Custom 465 byly odlévány klasickou technologií 

s aplikací magnetického míchání, v případě oceli MLX 17 bylo s vysokou 

pravděpodobností aplikováno i sekundární přetavení (např. ESR). Obě oceli byly po 

kalení vymraženy na teplotě – 80 °C a obsah zbytkového austenitu 

v nízkouhlíkovém martenzitu byl nižší než cca 2 hm. %. V průběhu stárnutí na 

teplotách 524 °C, resp. 532 °C probíhalo vytvrzování martenzitu obou ocelí 

částicemi intermetalických fází. V souladu s chemickým složením ocelí, 

představovala nejdůležitější minoritní fázi v oceli Custom 465 fáze Ni3Ti, zatímco 

v oceli MLX 17 byla identifikována jako nejdůležitější minoritní fáze Lavesova fáze 

typu Fe2Mo. Přestože ocel MLX 17 je legována hliníkem, po aplikovaném režimu 

tepelného zpracování na jakost precipitace částic fází Ni3(Ti,Al) nebo Ni(Ti,Al) 

identifikována nebyla. Teploty stárnutí martenzitu byly o cca 50 °C nižší než 

dilatometricky stanovená teplota Ac1, nicméně během stárnutí bylo ve vystárnutém 

martenzitu stabilizováno cca 5 - 7 hm. % reverzního austenitu. Přednostní výskyt 

útvarů reverzního austenitu v segregačních pásech svědčí o významném poklesu 

teploty Ac1 v těchto oblastech významně obohacených niklem. 

Publikované údaje o vlivu dlouhodobé expozice oceli Custom 465 na teplotách 

316 – 482 °C nasvědčují, že během stárnutí při nižších teplotách lze očekávat 

dodatečný nárůst pevnostních vlastností a pokles vrubové houževnatosti, zatímco 

po stárnutí na teplotě 482 °C publikované údaje překvapivě nasvědčují poklesu 

pevnostních vlastností a zároveň výrazného zvýšení úrovně vrubové houževnatosti 

123. Pro ověření tohoto trendu u studovaných ocelí Custom 465 a MLX 17 bylo 

provedeno stárnutí obou ocelí při teplotě 475 °C po dobu 1000, 2000 a 3000 hod. 

Stárnutí bylo u obou ocelí doprovázeno postupným pozvolným poklesem pevnosti a 

mírným nárůstem tažnosti. V případě oceli Custom 465 prakticky nebyl prokázán 

nárůst hodnot nárazové práce během stárnutí při 475 °C. Hodnoty nárazové práce 

byly u této oceli přibližně stejné po stárnutí po dobu 1000, 2000 a 3000 hod. a 

odpovídaly úrovni nárazové práce po aplikovaném tepelném zpracování na jakost. 

V případě oceli MLX 17 byl zaznamenán pokles nárazové práce po stárnutí 

475 °C/1000 hod. a s dalším prodlužováním doby stárnutí na dané teplotě se 

úroveň nárazové práce prakticky neměnila. 
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Detailní strukturní analýza prokázala, že přestože teplota stárnutí 475 °C byla o cca 

100 °C nižší než teplota Ac1 u obou ocelí, v průběhu stárnutí se obsah stabilního 

reverzního austenitu ve struktuře zvýšil na cca dvojnásobnou hodnotu. Byl 

prokázán významný vliv mechanismu chemické stabilizace při tvorbě těchto částic. 

Útvary reverzního austenitu přednostně vznikaly v segregačních pásech. Lze 

předpokládat, že stabilizace relativně měkkých, ale houževnatých útvarů reverzního 

austenitu ve vystárnutém martenzitu bude významně ovlivňovat mechanické 

vlastnosti hodnocených ocelí. Vzhledem k nižší rozpustnosti legujících prvků 

v martenzitu při 475 °C ve srovnání s teplotou stárnutí při tepelném zpracování na 

jakost (524 °C, resp. 532 °C) lze očekávat, že stárnutí při 475 °C bylo doprovázeno 

dodatečnou precipitací částic intermetalických fází v martenzitu. Kromě toho byly ve 

vzorcích po stárnutí 475 °C/3000 hod. identifikovány částice Cr bohaté fáze. Tyto 

částice s vysokou pravděpodobností představují produkty rozpadu tuhého 

roztoku . Vzhledem k relativně nízkému obsahu chrómu ve studovaných ocelích 

lze předpokládat, že ke vzniku těchto částic nedošlo klasickým mechanismem 

spinodálního rozpadu, nýbrž nukleací a růstem ´částic 126. Typické rozměry 

těchto částic se pohybovaly pouze kolem cca 10 nm. Podíl těchto částic ve 

vystárnutém martenzitu byl však malý a nelze předpokládat významný příspěvek 

dané fáze k precipitačnímu vytvrzení martenzitu. Nicméně vznik chemických 

heterogenit ve vystárnutém martenzitu bude obecně mít negativní vliv na korozní 

odolnost ocelí.  

Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že publikovaný nárůst hodnot 

nárazové práce oceli Custom 465 po stárnutí při teplotě 475 °C 123, nebyl v rámci 

této disertační práce potvrzen. Výsledky mechanických zkoušek svědčí o tom, že 

efekt dodatečného precipitačního vytvrzení martenzitu během stárnutí při 475 °C byl 

u obou hodnocených ocelí účinně kompenzován vznikem útvarů reverzního 

austenitu se sníženou úrovní pevnosti, ale s vysokou houževnatostí. Úroveň 

nárazové práce studované oceli Custom 465 se během stárnutí při teplotě 475 °C 

po dobu 1000, 2000 a 3000 hod. prakticky neměnila, zatímco pevnostní vlastnosti 

pozvolna klesaly. V případě oceli MLX 17 byl pozorován pokles nárazové práce po 

stárnutí 475 °C/1000 hod., ale prodlužování doby stárnutí nezpůsobilo další pokles 

hodnot nárazové práce. Pevnostní vlastnosti oceli MLX 17 pozvolna klesaly 

s rostoucí dobou výdrže na teplotě stárnutí 475 °C. 
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17  ZÁVĚRY 

Nejdůležitější poznatky získané v rámci předkládané disertační práce lze shrnout 

následovně: 

1. Supermartenzitická ocel 13Cr6Ni2,5Mo 

 Na základě laboratorní simulace tepelného zpracování byly navrženy režimy 

tepelného zpracování na jakost zahrnující jednostupňové nebo dvoustupňové 

interkritické žíhání. Navržený režim tepelného zpracování byl úspěšně 

aplikován v provozních podmínkách. 

 Během interkritického žíhání probíhala v martenzitu intenzívní precipitace 

částic Lavesovy fáze typu Fe2Mo. Precipitace této fáze zvyšovala chemickou 

heterogenitu kovové matrice, což mělo negativní vliv na odolnost vůči bodové 

korozi. Zatímco v ocelích typu COR 13/4 a 13/6 vrubová houževnatost roste 

s podílem stabilizovaného reverzního austenitu ve výsledné struktuře, u 

studované oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo tento trend pozorován nebyl. 

 Navržený a realizovaný homogenní svarový spoj vykazoval akceptovatelnou 

úroveň mechanických vlastností a odolnosti vůči mezikrystalové korozi.  

2. Supermartenzitické vytvrditelné oceli Custom 465 a MLX 17 

 Stárnutí ocelí při teplotě 475 °C po dobu 1000, 2000 a 3000 hod. bylo 

doprovázeno plynulým, ale pozvolným poklesem pevnostních vlastností. 

Vrubová houževnatost oceli Custom 465 se v průběhu stárnutí při 475 °C 

téměř neměnila. V případě oceli MLX 17 byl zaznamenán pokles vrubové 

houževnatosti po stárnutí 475 °C/1000hod. a další prodlužování doby stárnutí 

na dané teplotě již nemělo na úroveň vrubové houževnatosti významnější vliv. 

 Detailní strukturní rozbor prokázal, že v průběhu stárnutí při 475 °C probíhala 

v obou ocelích dodatečná precipitace částic intermetalických fází a rovněž 

rozpad tuhého roztoku  za vzniku Cr bohatých částic manometrické velikosti. 

Podíl Cr bohatých částic ve vystárnutém martenzitu byl však malý, a proto 

nelze očekávat významnější vliv těchto částic na precipitační vytvrzení. Kromě 

toho stárnutí při 475 °C bylo u obou ocelí doprovázeno stabilizací významného 

podílu reverzního austenitu ve výsledné mikrostruktuře. 

 Výsledky mechanických zkoušek svědčí o tom, že efekt dodatečného 

precipitačního vytvrzení martenzitu během stárnutí při 475 °C byl u obou ocelí 

kompenzován vznikem útvarů reverzního austenitu se sníženou úrovní 

pevnosti, ale s vysokou houževnatostí. 
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