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ABSTRAKT 

Supermartenzitické oceli představují levnější alternativu k austenitickým a duplexním 

korozivzdorným ocelím používaným při těžbě ropy a zemního plynu. 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 byla zaměřena na laboratorní simulaci režimu tepelného zpracování 

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

interkritické žíhání a byla ověřena široká škála materiálových i strukturních 

charakteristik včetně odolnosti proti mezikrystalové a bodové korozi. Navržený 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. 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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1 SUPERMARTENZITICKÉ OCELI 

Supermartenzitické (SM) oceli jsou alternativou k levným typům austenitických a 

duplexních korozivzdorných ocelí, vlastnosti mají srovnatelné se standardními 

martenzitickými ocelemi, ale mají vynikající svařitelnost a odolnost proti koroznímu 

praskání. Vzhledem k nižšímu obsahu slitinových prvků jsou také levnější než 

austenitické a duplexní 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“). 

Oblasti výskytu těchto skupin supermartenzitických ocelí v Schäfflerově diagramu 

jsou ukázány na obr. 1 [1]. Největší průmyslové využití mají středně a 

vysokolegované skupiny. 

 

 
 
 

Obr. 1: Schäfflerův diagram 
s vyznačením oblasti výskytu 
supermartenzitických ocelí [1]  

 High alloy – vysokolegované 
oceli. 

 Medium alloy – středně legované 
oceli. 

 Lean alloy – nízkolegované oceli. 

 

Na základě vysokých nároků a specifického prostředí, ve kterém jsou 

supermartenzitické oceli používány, lze hlavní požadavky na ně kladené definovat 

následovně [2]: 

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

přítomností více než jedné fáze při tváření, proto se u supermartenzitických 

ocelí minimalizuje obsah δ-feritu, a to hlavně zvýšením obsahu Ni, Mn, Cu na 

úkor feritotvorných prvků Cr a Mo. 

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

a eliminaci tvorby karbidů v důsledku velmi nízkého obsahu uhlíku. Výhodou je 

také metalurgická čistota oceli a jemnozrnný popuštěný martenzit bez δ-feritu. 
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c) Vysoká pevnost. Je dána pevností nízkouhlíkového martenzitu po 

jednostupňovém žíhání na teplotu nižší než AC1 (AC1>600°C). 

d) Korozní odolnost v různém prostředí (CO2, CO2+H2S). Využívají se legující 

prvky, které zvyšují stabilitu pasivní oxidické vrstvy. Základní legurou je chróm, 

jehož obsah okolo 12 hm. % zaručuje dostatečnou korozní odolnost, ta je dále 

zvyšována niklem v koncentraci okolo 6 hm. %. Obsah molybdenu okolo 

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

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

e) Svařitelnost bez předehřevu a bez žíhání na odstranění pnutí. Díky obsahu 

uhlíku pod 0,015 hm. % lze dosáhnout nízké tvrdosti tepelně ovlivněné zóny 

svarového spoje a je možné se vyhnout dalším opatřením pro snížení vnitřního 

pnutí a zamezení praskání za studena. 

1.1 Tepelné zpracování supermartenzitických ocelí 

Supermartenzitické oceli se používají zásadně ve stavu po kalení a popouštění. Tyto 

oceli 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 

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. 

Austenitizace je u běžných typů SM 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 12Cr6,5Ni2,5Mo sestávající z austenitizace 970 °C/1 hod/vzduch 

následovaným prvním interkritickým žíháním 690°C/6 hod/vzduch a druhým 

intekritickým žíháním 620 °C/6 hod/vzduch [3]. Samotná austenitizace má za cíl 

dosažení monofázové austenitické struktury. 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. Po austenitizaci následuje 

ochlazení oceli v oleji nebo na vzduchu a transformace austenitu na martenzit 

s  určitým množstvím zbytkového austenitu, případně i -feritu. Teplota Mf se nachází 

dostatečně vysoko nad mezioperační teplotou při svařování (interpass), a tedy i 
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během svařování dochází ke kompletní fázové transformaci. Kvůli vysokému obsahu 

niklu je teplota A1 supermartenzitických ocelí snížená, a to 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, obr. 2. 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 [5]: 

 -obohacení austenitu uhlíkem, dusíkem a niklem, 

 -zpevnění austenitu vnitřními defekty, 

 -malými rozměry austenitických útvarů, které účinně brání rozvoji 

martenzitické přeměny. 

 
Reverzní austenit začíná vznikat již při 

teplotě okolo 570 °C a maxima 

dosahuje po žíhání při 615 °C, kdy 

tvoří až 30 obj. %. Při dalším 

zvyšování teploty žíhání jeho obsah 

opět klesá v důsledku zpětné 

transformace části austenitu na 

martenzit, obr. 3. Produkt zpětného 

rozpadu austenitu se nazývá „čerstvý“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Vliv teploty interkritického žíhání na 

množství reverzního austenitu v oceli 

13Cr6Ni 6 

Obr. 2: Schéma zjemnění struktury díky dvoustupňovému 
interkritickému žíhání: [4] 

(a) 950°C/1h/vzduch,  

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

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

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

Ml-martenzitická laťka, Tm-popuštěný martenzit, 

γ-austenit 

35-5 
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martenzit. Pro dosažení dobré úrovně vrubové houževnatosti pak musí být tento 

„čerstvý“ martenzit následně popuštěn při nižší teplotě 

Reverzní austenit je tak stabilní, že 

nedochází k jeho přeměně ani po 

ochlazení na teplotu -196 °C, jeho 

transformaci na martenzit však může 

vyvolat plastická deformace. Tepelné 

zpracování na jakost se tak obvykle 

skládá z kalení a jednostupňového 

nebo dvoustupňového žíhání 

v závislosti na požadovaných 

mechanických vlastnostech. 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 

výsledné mikrostruktuře maximální (ve 

studovaných ocelích asi do 30 obj. %), 

obr. 4. 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. 

 

1.2 Koroze supermartenzitických ocelí 

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

Koroze potrubí ze supermartenzitických ocelí proto úzce souvisí s parametry jako je 

teplota, obsah chloridů, obsah rozpuštěného CO2 a H2S, hodnota pH, průtok, 

mikrobiální aktivita a pochopitelně také 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 8. Rovněž by měl být brán v úvahu účinek svařování. Změny 

mikrostruktury nebo vznik precipitátů i modifikace podmínek svařování v kořeni a na 

Obr. 4: Změny mechanických vlastností 

a podílu reverzního austenitu 

(res) u ocelí typu 13Cr4Ni a 

3Cr6Ni [7 
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povrchu svaru mohou být kritické z pohledu korozní odolnosti v provozních 

podmínkách supermartenzitických ocelí.  

 
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) 9. 

Korozní odolnost může být zkoušená i zkouškami bodové, resp. mezikrystalové 

koroze. 

 

1.3 Svařitelnost supermartenzitických ocelí 

Supermartenzitické oceli jsou speciálně navrženy i pro takové podmínky svařování, 

kdy je neproveditelné tepelné zpracování po svaření (PWHT). Volba přídavného 

materiálu a postupu svařování by tak měla zohlednit následující požadavky 10: 

1. chemické složení přídavného materiálu podobné materiálu základnímu, 

2. přídavný materiál s dostatečnou úrovní houževnatosti, 

3. tvrdost SK i TOO na přijatelné úrovni, 

4. odolnost proti korozi na úrovni korozní odolnosti základního materiálu, 

5. svarové spoje použitelné ve stavu po svaření, tj. bez aplikace PWHT. 

 

Přídavné svařovací materiály na bázi 

ocelí typu 13/4 a 13/6 vyžadují 

omezení obsahu -feritu, protože 

svarové kovy nejsou kaleny, ale pouze 

popouštěny. Graficky je tato restrikce 

vyjádřena na obr. 5 oblastmi se 

šikmým šrafováním uvnitř obdélníků 

charakterizujících příslušné základní  

materiály [11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Umístění SM ocelí a jejich 

svarových kovů v modifikovaném 

Shäfflerově diagramu 11 

Obr. 5 Umístění SM ocelí a jejich 

svarových kovů v modifikovaném 

Schäfflerově diagramu [19-11. 
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Vývoj v oblasti přídavných materiálů byl proto zaměřen na použití materiálů 

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

základního materiálu (ZM). Takový svarový kov a ZM mají podobnou pevnost, 

tvrdost, odolnost proti korozi a podobně reagují i během PWHT, čímž je odstraněno 

riziko zkřehnutí svarového kovu, známé při použití superduplexních svarových kovů. 

Tyto svarové kovy mají ale nízkou tažnost a zejména nevyhovující houževnatost [12. 

Základní požadavky na vlastnosti svarových kovů ve stavu po svaření jsou: Rp0.2 = 

650-850 MPa, Rm = 800-1050 MPa, KVstř > 40-60 J při -30 °C, HV 10<350. 

 

Třebaže např. pro podmořskou přepravu ropy v produktovodech, je svařování potrubí 

bez PWHT vysoce žádoucí, PWHT se při použití přídavného materiálu stejného 

složení obvykle doporučuje pro zlepšení houževnatosti a tažnosti svarového kovu za 

cenu poklesu pevnosti přibližně o 10 až 20%. V některých případech lze dosáhnout 

uspokojivých vlastností svaru pouze po aplikaci krátkodobého tepelného zpracování 

po svaření [13. 

2 PRECIPITAČNĚ VYTVRDITELNÉ OCELI 

Charakteristickou vlastností těchto ocelí je získání požadovaných mechanických 

vlastností tzv. vytvrzováním, které lze provádět na již obrobeném dílu při relativně 

nízkých teplotách. To je jejich výhodou oproti martenzitickým ocelím, které je třeba 

k dosažení požadované pevnosti kalit a popouštět. Podle probíhajících transformací 

v průběhu vytvrzování, lze tyto oceli rozdělit do tří skupin [14]: 

 Martenzitické precipitačně vytvrditelné oceli – během tepelného 

zpracování dochází nejprve k martenzitické přeměně a následně k precipitaci 

vytvrzujících fází v martenzitu. Patří k nim oceli PH13-8Mo, 15-5PH, 17-4PH, 

Custom 450, Custom 455, Custom 465, aj. 

 Semiaustenitické precipitačně vytvrditelné oceli – teplota Ms je pod 

pokojovou teplotou a při zpracování jsou proto austenitické. Během 

popouštění v intervalu 600 až 700 °C z přesycené matrice vyprecipitují částice 

intermetalických fází, což je doprovázeno ochuzením matrice o nikl a titan, 

zvýšením 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 
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pod pokojovou teplotou a k transformaci na martenzit nedochází. Požadované 

pevnosti je dosahováno precipitací intermetalických fází v austenitické matrici. 

Nejznámější představitelkou této skupiny je ocel A-286. 

 

Společným rysem všech těchto ocelí je to, že precipitační vytvrzování je konečným 

stupněm tepelného zpracování oceli, kterým se získají finální požadované 

mechanické vlastnosti. 

2.1 Martenzitické precipitačně vytvrditelné oceli (maraging) 

Precipitačně zpevněné vysokopevné oceli tvoří speciální skupinu martenzitických 

ocelí s extrémně vysokou pevností a dobrou houževnatostí, obr. 6 [15]. Ke 

zpevňování u nich dochází vlivem vylučování intermetalických fází v matrici téměř 

bezuhlíkového martenzitu.  

 

 
Obr. 6: Vztah mezi tažností a pevností 

vysokopevných ocelí [15] 
 

Obr. 7: Metastabilní fázový diagram Fe-Ni 

[16 

Přísada okolo 18 hm. % Ni k nízkouhlíkové oceli má za následek vznik velké 

hystereze mezi teplotami překrystalizace při ohřevu a během ochlazování, obr. 7 

[16]. Zatímco při ochlazování vzniká z austenitu měkký martenzit při teplotě asi 

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

okolo 500 °C. Tato hystereze umožňuje využít pro zpevnění ocelí typu maraging 

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

zůstávají během bezdifúzní přeměny při teplotě cca 200 °C rozpuštěné v matrici a 

vzniká tak přesycený tuhý roztok. V průběhu následujícího ohřevu dochází při 

teplotách 450-500 °C k precipitaci velmi jemných koherentních nebo semi-
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koherentních částic intermetalických fází na bázi FeTi, Fe3Ti, Ni3Mo, Ni3Ti, Fe2Mo, 

aj., což má za následek velmi významné precipitační zpevnění. 

2.2 Chemické složení a tepelné zpracování maraging ocelí 

 

První oceli typu maraging 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 přísadou 1,4 % hm. Ti; 0,3 % hm. Al a 0,4 hm. % Nb [17]. Po 

ochlazení z austenitizační teploty byla jejich struktura tvořena nízkouhlíkovým, 

měkkým martenzitem a výsledných vlastností se dosahovalo stárnutím při teplotách 

430-510 °C. Nevýhodou této první generace byla však nízká houževnatost. 

Další generace maraging ocelí proto využívala bázi s 18 hm. % Ni s dalším 

dolegováním Co, Mo a Ti [18]. Tato skupina dosáhla zřejmě největšího rozšíření i 

díky vysokému poměru pevnosti k hmotnosti. Nevýhodou této skupiny je jejich nižší 

korozivzdornost, a tedy omezená použitelnost např. v námořních aplikacích. 

Tento nedostatek byl odstraněn u další skupiny maraging ocelí, obsahujících 8 až 

15 hm. % Cr, která se tak řadí ke korozivzdorným ocelím s použitím i v prostředí 

obsahujícím chloridy [15, 19]. 

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, 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 [20]. 

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 [21]. 

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

stavu. Konečných vlastností dosahují až po aplikaci speciálního tepelného 

zpracování. Po austenitizaci při teplotě nad 820°C s ochlazením na vzduchu nebo ve 

vodě vzniká měkký nízkouhlíkový martenzit se zbytkovým austenitem do 10 %. 

Pokud je jeho obsah vyšší, používá se zmrazování. Během transformace nedochází 

k výraznému zpevnění a tvrdost se pohybuje na úrovni cca. 30 HRC. Poté následuje 
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precipitační vytvrzení, které 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 hodnoty původní tvrdosti čerstvého martenzitu. 

Martenzit v ocelích typu maraging je 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 [20]. 

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 deformace, 

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

2.3 Oceli CUSTOM 465 a MLX 17 

 

Ocel CUSTOM 465 je obchodní značka oceli vyráběné společností Carpenter, ocel 

MLX 17 (X1CrNiMoAlTi 12-11-2) je obchodní značka oceli vyráběné společností 

Aubert & Duval. Obě oceli patří do skupiny nerezavějících martenzitických 

precipitačně vytvrditelných ocelí pro použití v náročných aplikacích v letecké dopravě 

i při těžbě ropy a zemního plynu. Unikátní kombinace vysoké pevnosti, 

houževnatosti, únavové pevnosti a korozivzdornosti je získána po stárnutí 

nízkouhlíkového martenzitu nad 500 °C [22, 23]. Jedná se o oceli na bázi 11 % Ni a 

12 % Cr, na jejichž precipitačním vytvrzení se podílí Mo a Ti, resp. Al, tab. 1. 

 

Tabulka 1: Směrné chemické složení ocelí Custom 465 a MLX 17, hm. % 

Ocel Cmax. Pmax. Simax. Mnmax. Smax. Ni Cr Mo Ti Al 

Custom 465 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 0,02 - 0,25 0,25 0,01 
10,25- 

11,25 

11.0- 

12,5 

1,75 

-2,25 

0,20 

-0,50 

1,35 

-1,75 
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2.4 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 [24]. V závislosti na teplotě a chemickém složení probíhá rozpad tuhého 

roztoku  buď spinodálním rozpadem nebo nukleací a růstem fáze α´ [25].  

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 [26]. 

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.  

Obsahy chrómu v ocelích Custom 465 a MLX 17 se nachází v blízkosti spodní 

hranice, která je z hlediska možnosti zkřehnutí ocelí považována za kritickou. Vliv 

expozice po dobu 1 000 hod. na mechanické vlastnosti oceli Custom 465 byl 

studován při teplotách 316, 371, 427 a 482 °C a ukázal, že ke změnám jak pevnosti, 

tak i plasticity skutečně dochází 27. 

 

Pro objasnění vlivu dlouhodobého žíhání ocelí Custom 465 a MLX 17 na teplotě 

475 °C byl proto v rámci disertační práce proveden detailní rozbor mechanických 

vlastností a struktury po žíhání při teplotě 475 °C po dobu 1000, 2000 a 3000 hod. 
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce se zabývá komplexním studiem fyzikálně metalurgických 

charakteristik nízkouhlíkových supermartenzitických ocelí, konkrétně dvou typů ocelí: 

 středně legované supermartenzitické oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo, 

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

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

 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. 

 

Pro vytvrditelné supermartenzitické oceli 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 proto experimentálně studován vliv stárnutí ocelí s obchodním označením 

Custom 465 a MLX 17 při teplotě 475 °C po dobu 1000, 2000 a 3000 hodin 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 supermartenzitických vytvrditelných ocelí s obsahy cca 

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

4 OCELI NA BÁZI 13 %Cr-6 %Ni-2,5 %Mo 

K experimentálnímu studiu mikrostruktury a vlastností byly použity dvě komerční 

tavby o hmotnosti 50 tun z oceli 13Cr6Ni2,5Mo vyrobené na elektrické obloukové 

peci s následným zpracováním na zařízení VOD (Vacuum Oxygen Decarburization). 

Chemické složení a základní mechanické vlastnosti po provozním tepelném 

zpracování jsou pro obě sledované tavby uvedeny v tab. 2 a 3. Z tavby č. 1 bylo 

vykováno tělesa čerpadla a vyválcována bezešvá trubka  324 x 16 mm, na které 

byl realizován vlastní experimentální program. Tavba č. 2 byla rovněž zpracována 

jako výkovek. 

Tabulka 2: Výsledky tavebních analýz studovaných taveb, hm. % 

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

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 

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 

 

Tabulka 3: 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 

 

U tavby č. 1 se ani přes opakovanou aplikaci procesu VOD nepodařilo dosáhnout 

doporučeného obsahu uhlíku pod hranici 0,015 hm. %. 

Experimentální práce byly zaměřeny na: 

 laboratorní simulaci tepelného zpracování zahrnující detailní rozbor jeho vlivu 

na základní mechanické vlastnosti a mikrostrukturu studované oceli, 

 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. 
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Získané výsledky byly využity při návrhu optimálních parametrů provozního 

tepelného zpracování. 

4.1 Simulace tepelného zpracování 

 

Supermartenzitické oceli se musí vyznačovat vyváženou úrovní pevnosti a 

houževnatosti, což lze efektivně řídit parametry tepelného zpracování na jakost, 

především finálního interkritického žíhání martenzitu.  

Simulace tepelného zpracování obou taveb zahrnovala austenitizaci 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 pouze u tavby č. 1) s dobou výdrže 6 hodin a ochlazením na vzduchu. 

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 tahových zkoušek při pokojové teplotě jsou ukázány na obr. 8 až 11, 

na obr. 12 a 13 jsou pak uvedeny hodnoty vrubové houževnatosti a množství 

reverzního austenitu pro obě tavby.  

 

Obr. 8: Závislost pevnostních vlastností 

tavby 1 na teplotě interkritického žíhání 

 

Obr. 10: Závislost pevnostních vlastností 

tavby 2 na teplotě interkritického žíhání 

 

 Obr. 9: Závislost plastických vlastností 

tavby 1 na teplotě interkritického žíhání 

 

Obr. 11: Závislost plastických vlastností 

tavby 2 na teplotě interkritického žíhání 
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 Obr. 12: Závislost vrubové houževnatosti a 

  obsahu reverzního austenitu (R.A.) na 

teplotě interkritického žíhání pro tavbu 1 

 

 

   Obr. 13: Závislost vrubové houževnatosti a 

  obsahu reverzního austenitu (R.A.) na 

teplotě interkritického žíhání pro tavbu 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. Plastické vlastnosti vykazovaly pokles až 

při teplotách žíhání nad 600 °C. Obrácený průběh s minimem okolo 600 °C naopak 

vykazovala křivka podílu reverzního austenitu v mikrostruktuře. 

Laboratorní tepelné zpracování tak potvrdilo, že se obsah reverzního austenitu 

výrazně mění v závislosti na teplotě žíhání a s tím dochází také k ovlivnění 

komplexu materiálových vlastností. Růst podílu reverzního austenitu ve struktuře 

však nemá přímou souvislost s hodnotami vrubové houževnatosti a maximálnímu 

obsahu reverzního austenitu neodpovídá nejvyšší hodnota nárazové práce.  

 

4.2 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. 
 

Interkritické žíhání 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. 
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Distribuce a morfologie částic reverzního austenitu v zotavené martenzitické matrici 

jsou dokumentovány na obr. 14 a, b. 

 

a)      b)

Obr. 14: Lamely reverzního austenitu ve vyžíhaném   martenzitu, 

a) zobrazení ve světlém poli, 

b) zobrazení v tmavém poli v reflexi 200  

 

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. % 

[28]. Distribuce útvarů „čerstvého“ 

martenzitu je uvedena na obr. 15. 

Potvrdilo se, že při teplotách 

interkritického žíhání probíhá kromě 

částečné reaustenitizace i precipitace 

částic Lavesovy fáze Fe2Mo. 

 

Obr. 15: Precipitáty vyloučené podél 

rozhraní čerstvý/popuštěný martenzit po 

žíhání na teplotě 690 °C 

 

4.3 Ověření svařitelnosti supermartenzitických ocelí 

 

Pro ověření svařitelnosti byla použita trubka  324x16 mm vyrobená z tavby 1. 

Přídavný materiál OK TUBROD 15.55 měl složení podobné jako základní materiál. 

Byl vyroben tupý svarový spoj typu V s úhlem rozevření 70° v poloze PA. Kořen 
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svaru byl zhotoven netavící se elektrodou v argonu (metoda GTAW). Výplň pak byla 

provedena pomocí trubičkového drátu pulsním svařováním (metoda FCAW). Při 

svařování byl použit předehřev 80 °C, mezioperační (interpass) teplota byla max. 

100 °C. Po svařování byl zařazen dohřev po dobu 16 hodin při teplotě 250 °C, avšak 

klasické PWHT provedeno nebylo. 

U svarového spoje bylo provedeno komplexní hodnocení zahrnující analýzu 

chemického složení, zkoušku lámavosti bočním ohybem, měření průběhu tvrdosti 

přes svarový spoj, tahovou zkoušku napříč svarovým spojem, zkoušku rázem 

v ohybu svarového spoje s lokalizací vrubu v linii ztavení a ve svarovém kovu a 

hodnocení makrostruktury a mikrostruktury. S ohledem na převládající použití oceli 

bylo provedeno i hodnocení odolnosti proti mezikrystalové korozi. Výsledky všech 

analýz potvrdily plnou shodu vlastností vyrobeného svarového spoje s požadavky 

[29]. 

Naměřené profily tvrdosti 

přes svarový spoj v pod-

povrchové oblasti, ve středu 

tloušťky stěny trubky a 

v kořenové oblasti jsou 

ukázány na obr. 16, přičemž 

přechod SK-TOO je označen 

čárkovanou svislou čarou 

příslušné barvy a přechod 

TOO-ZM je označen čarou 

tečkovanou. 

 

Obr. 16: Profil tvrdosti HV 10 přes svarový spoj 

 

Na obr. 17 je ukázán celkový pohled 

na naleptaný svarový spoj, 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. 

 

Obr. 17: Makrolept svarového spoje 



22 
 

Analýza mikrostruktury TOO pak potvrdila očekávaný výskyt několika pásem směrem 

od linie ztavení do základního materiálu 10, 30: 

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, obr. 18. 

        
Obr. 18: Hrubozrnná struktura na rozhraní SK-TOO a detail 1. pásma TOO 

 

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. Stabilizace 

významného množství -feritu ve výsledné mikrostruktuře pravděpodobně 

souvisí s přerozdělením legujících a intersticiálních prvků mezi austenit a -ferit 

během ohřevu do dvoufázové oblasti, obr. 19. 

              
Obr. 19: Mikrostruktura přechodu ZM-TOO a detail mikrostruktury druhého pásma TOO 

 

3. Oblast jemnozrnné překrystalizace, která byla během svařovacího cyklu ohřáta 

do oblasti austenitu. Během ochlazování svarového spoje austenit transformuje 
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na martenzit a dochází rovněž k rozpadu reverzního austenitu přítomného ve 

výchozí mikrostruktuře, obr. 20 

        
Obr. 20: Mikrostruktura třetího pásma TOO (vlevo leptáno v NaOH) 

 

4. Interkriticky žíhané pásmo, kde došlo       

k částečné zpětné transformaci 

martenzitu na austenit. V oblasti 

přežíhané vysoko nad Ac1 došlo k 

zpětné transformaci austenitu na 

čerstvý martenzit, v oblasti žíhané 

těsně nad teplotou Ac1 došlo ke       

stabilizaci reverzního austenitu, obr. 

21, 22. 

 

                 

 

Obr. 21: Mikrostruktura 4. pásma TOO s 

rozdíly v leptání martenzitu 

 

    

a)        b)  
Obr. 22: Detail mikrostruktury 4. pásma TOO, a) vysoko nad Ac1, b) těsně nad Ac1 
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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, obr. 23. 

  

Obr. 23: Mikrostruktura 5. pásma TOO 

 

4.4 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 korozní 

zkoušky a hodnocena odolnost proti bodové korozi potenciodynamickou metodou a 

expoziční zkouškou a odolnost proti mezikrystalové korozi elektrochemickou 

metodou a ponorovou zkouškou.  

Pro korozní zkoušky základního materiálu byly u obou taveb (T1, T2) vybrány tři 

alternativní stavy tepelného zpracování a v případě svarového spoje byly 

srovnávány stavy bez PWHT a po aplikaci PWHT, viz tab. 4. 

 
Tabulka 4: 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 

 
Potenciodynamická metoda je založená na principu měření hodnot potenciálů a 

průběhu polarizačních křivek a je v současnosti jednou z nejvíce využívaných 

metod pro porovnání a hodnocení odolnosti ocelí proti bodové korozi 31. Obecně 
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platí, že čím jsou vyšší hodnoty jednotlivých potenciálů bodové koroze, tím je i vyšší 

odolnost proti bodové korozi. 

Korozní zkoušky byly prováděny v 1M roztoku NaCl při teplotě 25 °C v klidném a 

probublávaním aktivovaném roztoku. Srovnání cyklických polarizačních křivek 

vzorků první tavby (T1/1, T1/2 a T1/3) zkoušených jak v klidném, tak i v 

probublávaném roztoku jsou ukázány na obrázku 24 a, b.  

 

Obr. 24 a: Cyklické polarizační křivky (vzorky 

T1/1, T1/2 a T1/3), klidný roztok

 

Obr. 24 b: Cyklické polarizační křivky (vzorky 

T1/1, T1/2 a T1/3), probublávaný roztok

Zkoušky prokázaly u obou taveb oceli 13Cr6Ni2,5Mo nižší odolnost po interkritickém 

žíhání ve srovnání s kaleným stavem, obr. 25. Byly zjištěny nižší hodnoty potenciálů 

depasivace na vzorcích tavby s nižším obsahem uhlíku (T2), kdežto hodnoty 

potenciálu repasivace byly pro všechny vzorky na srovnatelné úrovni. Tuto nižší 

odolnost oceli po interkritickém žíhání lze vysvětlit vznikem chemických heterogenit 

při tvorbě reverzního austenitu a precipitací částic Lavesovy fáze 32. 

 

Obr. 25:Porovnání odolnosti vzorků proti bodové korozi, a) klidný roztok, b) aktivovaný roztok 

 

Elektrochemická metoda (DL-EPR) je velmi využívanou metodou nejen při stanovení 

odolnosti ocelí proti mezikrystalové korozi, ale také např. k náchylnosti ke koroznímu 

praskání. Na polarizačních křivkách po popouštění, obr. 26, jsou u vzorků ozn. T1/2, 

T1/3, T2/2 a T2/3 zaznamenány dva píky, které odpovídají dvěma oblastem 

s rozdílným chemickým složením. 
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První maximum při nižším potenciálu 

odpovídá vyžíhanému martenzitu 

obohacenému o Cr a Mo, druhé 

maximum pak austenitu s vyšším 

obsahem Ni (Mn, C). Vzájemné poměry 

těchto maxim jsou podmíněny 

množstvím chemicky rozdílných fází a 

rychlostí jejich rozpouštění, jejich posuv 

je úměrný množství příslušných prvků. Obr. 26: Polarizační křivky v souřadnicích 

proudová hustota J-potenciál E 

 
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. 

 

Během ponorové zkoušky (podle Monypenny-Strausse) došlo k částečnému 

naleptání makrostruktury svarového spoje. Na rozhraní svaru a základního materiálu 

byly nalezeny trhliny nebo pórovitosti. V základním materiálu u rozhraní se svarovým 

kovem byla také zjištěna mezikrystalová koroze a vypadávání zrn, na straně 

svarového kovu pak byly také více naleptány části dendritů v rámci licích zrn, obr. 27. 

Vyšší korozní napadení bylo zaznamenáno u vzorků v interkriticky žíhaném stavu ve 

srovnání se stavem po kalení a vzorky zkoušené po dvoustupňovém žíhání 

vykazovaly intenzivnější naleptání než ve stavu po jednostupňovém žíhání. 

 

 
Obr. 27: Příklady necelistvostí na rozhraní ZM a SK 

a) částečně naleptaná struktura svarového kovu a trhliny, vzorek SV1 

d) výskyt prohlubně (důlku s možností šíření trhliny) na vnějším povrchu, vzorek SV3. 

200 m a). b). 200 m 
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5 ANALÝZA VLIVU DLOUHODOBÉHO STÁRNUTÍ PŘI 475 °C NA 
VLASTNOSTI OCELÍ CUSTOM 465 A MLX 17 

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.  

5.1 Mechanické vlastnosti ocelí Custom 465 a MLX 17 po stárnutí při 475 °C 

Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě obou ocelí po stárnutí při 475 °C po dobu 

1000, 2000 a 3000 hodin jsou ukázány na obr. 28 až 32. Z obrázků vyplývá, že 

během stárnutí dochází k postupnému, víceméně plynulému, avšak nevýraznému 

poklesu meze kluzu i meze pevnosti. Celkový pokles meze kluzu dosáhl za 3000 

hodin u oceli CUSTOM 465 10 % a pokles meze pevnosti 8 %. U oceli MLX 17 pak 

tento pokles činí 8 %, resp. 6 %. Plastické vlastnosti naopak narůstaly, u oceli 

CUSTOM 465 došlo k prudkému nárůstu tažnosti i kontrakce po 1000 hodinách a 

poté se již měnily jen minimálně. U oceli MLX 17 pak tažnost narůstala plynule. 

Kontrakce naproti tomu se měnila jen nepatrně. Nárazová práce se u oceli CUSTOM 

465 v průběhu stárnutí výrazně neměnila, u oceli MLX 17 došlo k poklesu nárazové 

práce pouze v průběhu prvních 1000 hodin stárnutí.  

 

 

Obr. 28: Závislost pevnostních vlastností oceli 

CUSTOM 465 na době stárnutí při 475°°C

 

Obr. 29: Závislost pevnostních vlastností oceli 

MLX 17 na době stárnutí při 475 °C 
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Obr. 30: Závislost tažnosti a kontrakce oceli 

CUSTOM 465 na době stárnutí při 475 °C 

 

 

 

Obr. 31: Závislost tažnosti a kontrakce oceli 

MLX 17 465 na době stárnutí při 475 °C 

 

 

 

Obr. 32: Závislost vrubové houževnatosti 

ocelí CUSTOM 465 a MLX 17 na době 

stárnutí při 475 °C 

 

 

5.2 Fraktografický a metalografický rozbor ocelí Custom 465 a MLX 17 po 

stárnutí při 475 °C 

Pro hodnocení byly vybrány vzorky ve výchozím stavu a po stárnutí při 

475 °C/3000 hodin, u kterých by mohly existovat nejvýraznější rozdíly 

v mikrostruktuře a mikromorfologii lomových ploch. Příklad vzhledu lomové plochy a 

detail její morfologie je pro ocel CUSTOM 465 ukázán na obr. 33 a 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)       b) 

 

 

Obr. 33: Rozlomené 

zkušební těleso oceli 

Custom 465, výchozí 

stav, 

a) vzhled lomové plochy 

vzorku 

b) lomové mikromecha-

nismy štěpného a 

tvárného lomu 
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a)     b) 

 

Obr. 34: Rozlomené 

zkušební těleso oceli 

Custom 465, po stárnutí 

475 °C/3000 h, 

b) vzhled lomové plochy 

vzorku 

b) lomové mikromecha-

nismy štěpného a 

tvárného lomu 

Mikrostruktura obou ocelí ve výchozím stavu je dokumentována na obr. 35 a 36. 

V obou případech byla struktura tvořena popuštěným laťkovým martenzitem, 

s rozdílnou velikostí původního austenitického zrna (G=6 v oceli Custom 465, 

G=10 u oceli MLX 17). Ve struktuře oceli Custom 465 byly pozorovány výraznější 

segregační pásy. 

 

      

Obr. 35: Mikrostruktura tyče z oceli Custom 465, podélný směr 

      

Obr. 36: Mikrostruktura tyče z oceli MLX 17, podélný směr 



30 
 

V oceli Custom 465 byly v segregačních pásech pozorovány ve výchozím stavu 

útvary světlého kontrastu, identifikované jako austenit, obr. 35. Podobný obsah 

(5 až 7 hm. %) austenitu byl nalezen také v oceli MLX 17. Jeho morfologie 

naznačovala, že se jedná o reverzní austenit vzniklý v segregačních pásech 

v důsledku lokálního obohacení niklem, což může výrazně snížit teplotu Ac1. 

Pomocí EDX mikroanalýzy a elektronové difrakce na extrakčních uhlíkových 

replikách a tenkých kovových fóliích byla provedena identifikace minoritních fází. 

 

Během stárnutí oceli Custom 465 na teplotě 

524 °C probíhala v martenzitu intenzivní 

precipitace nanometrických částic, obr. 37, 

které byly identifikovány jako: 

 částice MX (TiX) bohaté titanem,  

obsahovaly Mo a jejich četnost byla 

malá, 

 částice obsahující Ti a Ni (fáze Ni3Ti), 

což je nejdůležitější vytvrzující minoritní 

fáze, 

 komplexní, hrubé částice fáze M6X 

obsahující Mo, Ti, Cr a Fe s malou 

četností vyloučené hlavně podél hranic 

původních austenitických zrn. 

 

 

Obr. 37: Precipitáty ve výchozím stavu 

slitiny Custom 465, TEM, tenká kovová 

fólie, zobrazení ve světlém poli

 

 

Při analýze částic v oceli MLX 17 (obr. 38) 

byly identifikovány následující fáze: 

 částice TiX, které obsahovaly Mo, jeho 

vysoký podíl svědčí o precipitaci 

během vytvrzovacího žíhání,  

 jemné částice intermetalické Lavesovy 

fáze typu Fe2Mo obsahující Mo, Cr a 

Fe, 

 jemné částice karbidů fáze Mo2C,  

 částice komplexních fosfidů typu M2P 

s malou četností. 

 

 

Obr. 38: Precipitáty ve výchozím stavu 

slitiny MLX 17, TEM, tenká kovová fólie, 

zobrazení ve světlém poli 
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U obou studovaných ocelí byly po stárnutí 475 °C/3000 hod. opět zaznamenány 

v martenzitu světlé útvary reverzního austenitu. V oceli Custom 465 byly 

nepravidelného tvaru a velikosti až několik desítek mikrometrů a nacházely se 

převážně v segregačních pásech, obr. 39a. V oceli MLX 17 byla distribuce těchto 

částic mnohem rovnoměrnější a střední velikost útvarů mnohem menší, obr. 39 b. 

 

a)        b) 

Obr. 39: Mikrostruktura oceli po stárnutí 475 °C/3000 hod. 

a) Ocel Custom 465, b) Ocel MLX 17 

 

Ve srovnání se stavem po tepelném zpracování na jakost je podíl austenitu v obou 

ocelích více než dvojnásobný. 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. Fázové mapy 

s barevně odlišenou feritickou a austenitickou fází, sestrojené pomocí techniky EBSD 

pro obě oceli, jsou ukázány na obr. 40. 

  

Obr. 40: Fázová mapa distribuce útvarů reverzního austenitu (ozn. červeně) v oceli 

Custom 465 (vlevo) a MLX 17 (vpravo) po stárnutí 475 °C/3000 hodin 
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Četnost a velikost austenitických útvarů v segregačním pásmu je mnohem větší než 

v okolní matrici. Mapa inverzních pólových obrazců pro směr kolmý k povrchu vzorku 

(ND) na obr. 41 dokumentuje, že velikost původního austenitického zrna (paketů 

laťkového martenzitu) v oceli Custom 465 byla velká, avšak v oblasti segregačního 

pásu lze pozorovat zjemnění mikrostruktury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obr. 41: Mapa inverzních pólových obrazců oceli Custom 465 po stárnutí 475 °C/3000 hod 

 

 

Na extrakčních uhlíkových replikách 

byla ve vystárnutém martenzitu 

pozorována vysoká četnost částic 

precipitátu, útvary bez precipitace 

odpovídají reverznímu austenitu. 

Rozpustnost legujících prvků 

v austenitické fázi je mnohem vyšší 

než v martenzitu/feritu, proto 

v útvarech reverzního austenitu během 

dlouhodobé expozice při 475 °C, 

žádné precipitační procesy 

neprobíhaly, obr. 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42: Precipitace v oceli Custom 465 

po stárnutí 475 °C/3000 hod., extrakční 

uhlíková replika 

 

 

Ve srovnání s výchozím stavem byly u oceli Custom 465 po stárnutí zaznamenány 

změny u následujících fází:  
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 u fáze TiX docházelo k nárůstu molybdenu, 

 u fáze Ni3Ti lze očekávat, že během stárnutí při 475 °C došlo k dodatečné 

precipitaci částic této fáze, nikoliv však k jejich hrubnutí, 

 byly zjištěny velmi jemné částice (cca 10 nm) fáze bohaté chrómem, u kterých 

lze předpokládat, že jsou to produkty rozpadu tuhého roztoku . Přesné 

chemické složení těchto částic nebylo možné vzhledem k jejich velikosti 

přesně určit.  

Podobně jako u oceli Custom 465, byly i u oceli MLX 17 po stárnutí pozorovány 

stejné fáze jako ve stavu po tepelném zpracování na jakost s těmito změnami: 

 částice Lavesovy fáze typu Fe2Mo, která je hlavním zdrojem precipitačního 

zpevnění martenzitu, nahrubly a po stárnutí 475 °C/ 3000 hod dosahovaly 

velikosti až cca 100 nm, 

 během stárnutí došlo k rozpadu tuhého roztoku  za vzniku chrómem 

bohatých částic (´). Velikost těchto částic byla velmi malá (cca 10 nm) a 

rovněž podíl těchto částic byl malý. 

U obou ocelí tak během stárnutí na teplotě 475 °C probíhala dodatečná precipitace 

minoritních fází, které byly v martenzitu přítomny již po tepelném zpracování na 

jakost, obr. 43, 44. Precipitace částic Cr bohaté fáze vzhledem k velikosti i malému 

celkovému počtu nemohla nijak významně přispět k precipitačnímu zpevnění oceli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43: Distribuce částic precipitátu 

v oceli Custom 465 po stárnutí 475 

°C/3000 hod., tenká kovová fólie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44: Distribuce částic precipitátu 

v oceli MLX 17 po stárnutí 475 °C/3000 

hod., tenká kovová fólie 
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6 ZÁVĚRY 

Nejdůležitější poznatky získané v rámci 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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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) 

COR nízkouhlíkové feritické korozivzdorné oceli 

E elektrochemický potenciál 

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
 

GTAW obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (Gas Tunsten Arc Welding) 

KV nárazová práce 

IPF Inverzní pólový obrazec (Inverse Pole Figure) 

M martenzit     

Mf konec martenzitické transformace  

Jp proudová hustota pasivace (mAcm
-2

) 

Jr proudová hustota repasivace (mAcm
-2

) 

Ms počátek martenzitické transformace  

OCTG Oil Country Tubular Goods 

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

PWHT tepelné zpracování po svaření (Post Weld Heat Treatment) 

Re mez kluzu; MPa 

Rm mez pevnosti v tahu; MPa 

Qp hustota náboje při pasivaci (C
.
cm

-2
) 

Qr hustota náboje při repasivaci (C
.
cm

-2
) 

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 

SV svarový spoj (svar) 

TEM transmisní elektronová mikroskopie (Transmission Electron Microskopy) 

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 

 


