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Abstrakt 

Tato práce se zabývá účinky vodíku na změnu mechanických vlastností niklové superslitiny 

IN 738 LC při tahové zkoušce. Vzorky připravené pro tahovou zkoušku byly zpracovány 

4 hodiny pomocí technologie HIP na teplotě 1 190 °C při působení tlaku 175 MPa za účelem 

snížení množství licích vad ve struktuře a vyloučení předčasného praskání vzorků. Polovina 

souboru vzorků byla tepelně zpracována v atmosféře plynného vodíku při 800 °C a výdrži na 

teplotě 4 h s ochlazením na teplotu 400 °C a následným zakalením do vody. Z tahové zkoušky 

provedené s rychlostí deformace 0,025 s
-1

 bylo zjištěno, že vliv vodíku se projevil na zvýšení 

smluvní meze kluzu a snížení meze pevnosti. Pomocí analyzátoru LECO RH600 bylo stano-

veno množství vodíku ve struktuře vzorků niklové superslitiny. Řádkovacím elektronovým 

mikroskopem byly pozorovány lomové plochy po tahové zkoušce. Vodík rozpuštěný ve struk-

tuře vzorků sycených vodíkem přispěl ke zkřehnutí slitiny. Studium bylo doplněno strukturně 

fázovým rozborem superslitiny pomocí EDS mikroanalýzy a měřením mikrotvrdosti HV 0,2. 

Klíčová slova: IN 738 LC; vodíková křehkost; metalografie; tahová zkouška; fraktografie; 

EDS mikroanalýza. 

Abstract 

This work deals with the effects of hydrogen on mechanical properties of nickel based super-

alloys IN 738 LC in a tensile test. Tensile specimens were treated for 4 hours by HIP technol-

ogy at 1 190 °C and 175 MPa for the purpose of reducing the amount of casting defects in the 

structure and to avoid premature cracking of the samples. Half set of samples was heat treated 

in flowing hydrogen gas at 800 °C for 4 hours followed by cooling to 400 °C and then by wa-

ter quenching. Results of tensile tests that were carried out at strain of 0,025 s
-1

, showed that 

hydrogen effect led to increasing yield strength and decreasing ultimate tensile strength. Hy-

drogen quantity in the structure of nickel based superalloy samples was deteremined by means 

of LECO RH600 analyzer. Fracture surfaces of tensile tested specimens were observed using 

scanning elektron microscopy. Hydrogen dissolved in the structure of hydrogenated samples   

contributed to the embrittlement of the alloy. The study was completed with the structure 

phase analysis of superalloys using EDS microanalysis and HV 0,2 microhardness measure-

ments. 

Keywords: IN 738 LC; hydrogen embrittlement; metallography; tensile test; fractography; 

EDS microanalysis.  
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ÚVOD 

Řadu let tvoří slitiny kovů základní žárupevné materiály, zejména oceli pro práci za zvýšené 

teploty a slitiny niklu a kobaltu pro práci za vysoké teploty. Superslitinami se označují slitiny 

na bázi niklu, železa-niklu a kobaltu pro použití při teplotách nad 540 °C. První generace su-

perslitin byla koncipována do teplot použití 700 °C, superslitiny čtvrté generace připravované 

a používané jako monokrystalický materiál jsou legované speciálními prvky, např. rutheniem 

a používají se až do teplot 1 100 °C. Podle prvku tvořícího základní bázi se mohou supersliti-

ny rozdělit do následujících skupin [1]: 

1. na bázi Fe-Ni     ρ = 7,9 – 8,3   10
3
 kg/m

3
 

2. na bázi Co    ρ = 8,3 – 9,4   10
3
 kg/m

3
 

3. na bázi Ni    ρ = 7,8 – 8,9   10
3
 kg/m

3
 

4. na bázi Ni a Al s obsahem Ir a Rh   ρ = 8,5 – 12,4   10
3
 kg/m

3
 

Slitiny na bázi niklu, zpevněné intermetalickou fází γ´ (Ni3Al), jsou vyvíjeny více než padesát 

let a i nadále prochází evolučním vývojem. Týká se to technologie výroby, chemického slože-

ní, souboru získaných vlastností a s tím spojeného oboru použití. Ten v dnešní době nachází 

použití nejen v energetice a leteckém průmyslu [2]. Mezi základní vlastnosti niklových super-

slitin patří odolnost proti vysokoteplotnímu creepu, oxidaci a korozi, únavová životnost a fá-

zová stabilita. Legování hliníkem a chromem dodává niklovým superslitinám odolnost proti 

oxidaci a korozi tvorbou ochranné oxidické vrstvy Cr2O3 a Al2O3 na povrchu materiálu [1]. 

Jedním z představitelů niklových superslitin odolávající náročným vysokoteplotním podmín-

kám je slitina označována jako INCONEL 738 LC, která se používá pro přesné lití žárových 

částí leteckých a stacionárních plynových turbín [3].  

Vodík absorbovaný materiálem z okolního prostředí, např. při výrobě, tepelném zpracování, 

zpracování povrchů, ale i během dalších provozních procesech, může mít zásadní vliv na de-

gradaci mechanických vlastnosti [4]. Snižuje plasticitu a způsobuje zkřehávání součástí vyro-

bených z niklových superslitin, což může vést až k vážné havárii celého zařízení. Z toho dů-

vodu je výzkum vlivu vodíku na vlastnosti nejen niklových superslitin, ale i ostatních materiá-

lů klíčový pro jejich další vývoj. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá výrobou, obecnými charakteristikami a vlastnost-

mi niklové superslitiny IN 738 LC. Na to navazuje rozbor účinků pracovního prostředí 
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na spolehlivost a funkčnost superslitin na bázi niklu a v neposlední řadě je zde zařazená kapi-

tola věnující se podrobně vlivu vodíku na vlastnosti niklových superslitin. 

Experimentální část práce je zaměřená na rozbor vlivu vodíku na mechanické vlastnosti lité 

superslitiny IN 738 LC. Budou zde uvedeny a vyhodnoceny výsledky tahové zkoušky vzorků 

sycených a nesycených vodíkem a jejich porovnání. Dále bude provedeno fraktografické a 

strukturně fázové vyhodnocení vodíkované a nevodíkované superslitiny IN 738 LC po tahové 

zkoušce, měření mikrotvrdosti a stanoven konečný závěr. 
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1 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

1.1 Přehled niklových superslitin aplikovaných v energetice, letectví a 

automobilovém průmyslu 

Superslitiny na bázi niklu se vyznačují vynikajícími pevnostními charakteristikami a zároveň 

dobrou odolností vůči oxidaci za zvýšených teplot. Pracují až do teplot 0,8Tm v podmínkách 

dlouhodobého namáhaní při době expozice až 10
5
 h. K tomu je předurčuje strukturní stabilita 

v důsledku zaplnění 3d-sféry elektrony za současného působení ochranné vrstvy Cr2O3 s níz-

kou koncentrací vakancí. Dochází tak k omezení difúze atomů kovu ze slitiny a difúze kyslíku 

a síry do matrice superslitiny [5, 6]. Vzhledem k těmto vlastnostem nacházejí niklové super-

slitiny široké uplatnění v různých průmyslových odvětvích.  

Již na počátku čtyřicátých let minulého století byla vyvinuta niklová slitina typu NIMONIC 

pro výrobu prvních prototypů proudových motorů v leteckém průmyslu. V dnešní době se 

běžně používají slitiny typu NIMONIC, INCONEL anebo INCOLOY pro civilní a vojenské 

proudové motory od hořáků přes plynové turbíny až po výfukové systémy. Nové požadavky 

na snížení znečišťování životního prostředí daly možnost uplatnění niklových slitin v auto-

mobilovém průmyslu. Používají se pro výfukové systémy, zapalovací jednotky, ventily, sen-

zory nebo na bezpečnostní systémy. Další možnou aplikací niklových slitin je energetický 

průmysl. Využívají se pro svou výbornou korozní odolnost a pevnost za vysokých teplot jako 

plynové turbíny, slitiny pro přehříváky páry v tepelných elektrárnách až po jaderné strojíren-

ství [7].  

 

Obr. 1.1 Niklové superslitiny obvykle tvoří přibližně 50 % hmotnosti proudového motoru [8] 
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Součásti vyrobené z niklových superslitin a jejich možné uplatnění je prezentováno na prou-

dovém motoru, obr. 1.1. V tab. 1.1 je pak uveden přehled konkrétních Ni superslitin apliko-

vaných v energetice, leteckém a automobilovém průmyslu a jejich charakteristika. 

Tabulka 1.1  Přehled niklových superslitin používaných v energetice, leteckém a automobilovém prů-

myslu a jejich stručná charakteristika [7, 9, 10] 

 Slitina Charakteristika 

E
n
er
g
et
ic
k
ý
 p
rů
m
y
sl

 

INCONEL  

alloy 690 

Vyznačuje se vynikající odolností vůči vysokoteplotní korozi. Použí-

vá se v generátorech parních turbín v jaderném průmyslu, při zplyňo-

vání uhlí a při výrobě kyseliny sírové, dusičné a fluorovodíkové. 

INCONEL  

alloy MA754 

Mechanicky legovaná slitina, oxidačně disperzně zpevněná, vyniká 

pevností za vysokých teplot a odolností vůči creepu. Použití nachází 

v průmyslu tepelného zpracování a při výrobě spalovacích turbín. 

INCONEL 

Alloy HX 

Charakteristikou slitiny je vyvážený poměr pevnosti, opracovatelnosti 

a odolnosti proti oxidaci do teploty 1 100 °C. Použití pro letadla, ná-

mořní a pozemní spalovací turbíny a další součástky, pro průmysl 

tepelného zpracování a jaderný průmysl. 

L
et
ec
k
ý
 p
rů
m
y
sl

 

INCONEL  

alloy C-625 

Slitina typu Ni-Cr-Mo, odolná agresivním korozním prostředím 

zvláště pittingu, štěrbinové korozi a vysokoteplotní oxidaci, s vyso-

kou pevností od kryogenních teplot až do 815 °C. Použití v leteckém 

průmyslu, spalovací turbíny, jaderný a lodní průmysl, těžba ropy a 

zemního plynu. 

INCONEL  

alloy 718 

Vytvrditelná slitina zachovávající si výborné pevnostní vlastnosti do 

700 °C a korozní odolnost spolu s dobrou svařitelností. Používá se 

v leteckém průmyslu (turbíny, komponenty leteckých motorů). Dále 

se uplatňuje při extrakci ropy a plynu a v jaderném průmyslu. 

INCONEL 

713 LC 

 

Slitina precipitačně vytvrzená intermetalickou fázi γ´, na bází Ni-Cr. 

V leteckém průmyslu se používá na výrobu lopatek turbín tryskových 

motorů. Vyniká svou tepelnou odolností při vysokých teplotách, 

odolností vůči únavovému poškození a agresivnímu působení spalin. 

A
u
to
m
o
b
il
o
v
ý
 p
rů
m
y
sl

 

INCONEL  

alloys X-750 

Slitina typu Ni-Cr-Fe, vytvrditelná, má vysokou pevnost a creepové 

vlastnosti až do teplot 700 °C. Používá se pro spalovací turbíny, ná-

stroje a spojovací součástky, pružiny a součástky do automobilů. 

INCONEL  

alloy 625LCF 

Slitina na bázi Ni-Cr-Mo, vyznačuje se odolností proti nízkocyklové 

a tepelné únavě při teplotách do 650 °C. Vyrábí se z ní vlnovkové 

spojky do automobilů. 

NIMONIC  

alloy 80A 

Slitina na bázi Ni-Cr, precipitačně vytvrditelná přídavkem Al a Ti. 

Vyznačuje se dobrou odolností vůči korozi, oxidaci a creepu při tep-

lotách do 815 °C. Používá se pro výfukové ventily motorů s vnitřním 

spalováním. 
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1.2 Výroba lopatek plynových turbín z niklové superslitiny IN 738 LC 

Ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. byly navrženy odlitky lopatek pro 

stacionární plynové turbíny s minimálním přídavkem na závěsu lopatek, který se dále mecha-

nicky opracovává. Jako výchozí materiál pro výrobu slouží niklové superslitiny, včetně slitiny 

IN 738 LC. Byla zvolena technologie přesného lití pomocí vytavitelného modelu pro neza-

hraniční stacionární plynové turbíny. Všechny typy listů lopatek jsou odlévány bez přídavku 

na mechanické opracování, výjimku tvoří technologické konce lopatek. Tímto postupem se 

dosáhlo velké úspory na materiálu a finančních nákladech vzhledem k prvotní výrobě, kdy se 

lopatky kovaly v zápustkách a následně mechanicky opracovávaly. Vysoká přesnost navrže-

ných tvarů odlitků je požadovaná jak při lisování voskových modelů, tak během výroby ke-

ramických forem a vlastním odlévání lopatek. Přesnost tvarů musí být reprodukovatelná při 

sériové výrobě lopatek. K výrobě voskových modelů je používán vosk zabezpečující dobrou 

tvarovou stálost a opakovatelnost procesu. Keramické formy se vyrábějí ze speciálního písku 

na bázi Al2O3 a SiO2. Tavení materiálu a odlévání lopatek se provádí ve vakuu za dodržení 

přesných licích teplot a předepsané úrovně vakua. Pro zajištění vysoké kvality jsou všechny 

odlitky podrobeny kontrole na výskyt povrchových vad a vnitřních nehomogenit podle přede-

psaných podmínek včetně zkoušení jejich mechanických vlastností.  

Lopatky turbín jsou v průběhu provozu značně namáhány. Doba, po kterou mohou pracovat, 

aniž by docházelo k většímu pracovnímu riziku, se zkracuje vlivem degradačních procesů 

mechanických vlastností. Horní časovou hranicí lze určit na 120 000 provozních hodin [11]. 

1.3 Obecné charakteristiky IN 738 LC 

Inconel 738 LC (Low Carbon) je díky odolnosti vůči vysokoteplotní korozi jednou z nejpou-

žívanějších slitin v oblasti přesného lití žárových částí (statorové a rotorové lopatky) letec-

kých a stacionárních plynových turbín [3]. Precipitační zpevnění vyvolané intermetalickou 

fází γ´-Ni3Al (respektive Ni3(Al,Ti), jestliže slitina obsahuje i titan) kubického nebo sférické-

ho tvaru, jak uvádí obr. 1.2, jí dodává odolnost vůči vysokoteplotní korozi a odolnost proti 

vysokým teplotám. Oblast výskytu této fáze je znázorněna v binárním diagramu Al-Ni, 

obr. 1.3. Jak již bylo zmíněno, superslitina IN 738 LC se v České Republice vyrábí v podniku 

První brněnská strojírna Velká Bíteš. Nominální chemické složení lité slitiny je uvedeno 

v tab. 1.2 [12]. Řadí se do tzv. druhé generace litých slitin. Slitiny této generace vynikají do-

statečnou úrovní žárupevnosti za zvýšené odolnosti proti vysokoteplotní korozi [3].  
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Obr. 1.2 Morfologie a distribuce fáze γ´ (SEI) [13] 
 

 
Obr. 1.3 Binární diagram Al-Ni s vyznačenou oblastí vzniku intermetalické fáze γ´ [14] 

 

Ve srovnání s IN 713 LC má IN 738 LC větší podíl Cr a dalších legur, díky kterým je odol-

nější proti vysokoteplotní korozi. Tab. 1.2 a 1.3 srovnává chemické složení těchto dvou 

niklových superslitin. Komplexní legování slitiny IN 738 LC ji předurčuje jako technologicky 
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náročnější a finančně dražší. Tepelné zpracování IN 738 LC se nejčastěji provádí dvoustup-

ňovým postupem: 1 120 °C/2 h/vzduch + 845 °C/24 h/vzduch (rozpouštěcí a vytvrzovací ží-

hání); režim je graficky uveden v kap. 2.2. Nevhodnou kombinací obsahu legujících prvků se 

může tvořit nežádoucí σ fáze během provozních podmínek. Tomuto ději lze předejít optimali-

zací chemického složení za použití metody PHACOMP. Hodnota kritické koncentrace elek-

tronových vakancí u slitiny IN 738 LC je NVkrit = 2,36. Nad touto kritickou hodnotou dochází 

k vylučování σ fáze. Podle zpřesněného postupu se NVkrit určuje pomocí vztahů: NVkrit = 2,36-

0,1(Ti-Al) pokud (Nb+Ta)<2,7 nebo NVkrit = 2,30-0,1(Ti-Al) pokud (Nb+Ta)>2,7. Ti, Al, Nb, 

Ta jsou míněny hm. % uvedených prvků ve slitině. [3, 15, 16]. 

Tabulka 1.2  Nominální chemické složení superslitiny IN 738 LC (hm. %) [17] 

Ni Cr Co Al Ti W Mo Ta Nb 

báze 15,7-16,3 8,2-9,0 3,2-3,7 3,2-3,7 2,4-2,8 1,5-2,0 1,5-2,0 0,6-1,1 

Zr B Fe Si Mn Cu P C S 

0,03-0,08 0,007-0,012 <0,35 <0,30 <0,20 <0,10 <0,015 0,09-0,13 <0,015 

 

Tabulka 1.3  Nominální chemické složení superslitiny IN 713 LC (hm. %) [18] 

Ni Cr Al Ti Mo Ta Nb 

báze 11,0-13,0 5,5-6,5 0,4-1,0 3,8-5,2 0,75-1,10 0,75-1,10 

Zr B Fe Si Mn Cu C 

0,05-0,1 0,005-0,015 <0,5 <0,5 <0,25 <0,5 0,03-0,07 

 

U slitiny IN 738 LC bylo zjištěno, že po expozici za teplot 850 °C dochází ke hrubnutí fáze 

γ´, karbidické částice na hranicích zrn se propojují do souvislých obálek a kolem primárních 

ostrohranných karbidů se tvoří denudované zóny. Teplota 950 °C toto propojování a hrubnutí 

karbidů na hranicích zrn ještě zintenzivňuje. Místy bylo pozorováno, že propojováním koagu-

lujících částic fáze γ´ vzniká tzv. raftová morfologie [3]. Jev nazývaný rafting se vyskytuje při 

spolupůsobení vysoké teploty a zatěžujícího napětí. Negativem raftingu je ztráta koherence 

fáze γ´ s matricí γ a růst kanálů (γ) mezi rafty, to způsobuje pokluzy po hranicích zrn a snad-

nější pohyb dislokací (druhé stádium creepového poškození) [19]. 

1.3.1 Strukturní děje probíhající při tepelném zpracování 

Mikrostrukturu slitiny IN 738 LC po odlití tvoří tuhý roztok niklu s primárně vyloučenými 

karbidy a fází γ´ na hranicích licích buněk. V tuhém roztoku se pak vyskytují sekundárně vy-

loučené jemné částice γ´ mající tvar krychliček či hranolků [16]. V oblasti stability fáze γ´ 

vede dvouhodinové žíhání na dané teplotě ke zhrubnutí částic, to se projevuje poklesem tvr-
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dosti až do teplot 1 050 °C, viz obr. 1.4a. Při vyšších teplotách se částice γ´ fáze rozpouští a 

tvrdost postupně roste. Ani velmi rychlé zakalení do vody nezabrání opětovnému vylučování 

jemných částic fáze γ´. Obr. 1.4b ukazuje vliv rychlosti ochlazování v prostředí vody, vzdu-

chu a pece na výslednou tvrdost. Volné ochlazování na vzduchu vede k maximálnímu vytvr-

zení slitiny fází γ´, zatímco pomalým ochlazováním v peci klesá tvrdost v důsledku hrubnutí 

vyloučených částic. Tento jev je výraznější za vyšších teplot rozpouštěcího žíhání.  

 

Obr. 1.4 a) Změna tvrdosti HV 10 s teplotou 

rozpouštěcího žíhání [20] 

 

 

Obr. 1.4 b) Vliv ochlazovacího prostředí na změnu 

tvrdosti [20] 

Na obr. 1.5a je ilustrována závislost vlivu teploty vytvrzení na tvrdost slitiny. Po rozpouště-

cím žíhání při teplotě 1 120 °C po dobu 2 hodin s následným ochlazením v peci bylo zařazeno 

vytvrzení. Vytvrzovací žíhání bylo provedeno za standardní doby – 24 h. Z grafu lze vyčíst, 

že maximálních naměřených hodnot je dosaženo v oblasti teplot 800-820 °C. Se zvyšující se 

teplotou vytvrzení je pozorováno mírné zhrubnutí částic fáze γ´ a tvrdost potupně klesá. 

K největším změnám tvrdosti dochází během prvních dvou hodin žíhání, jak je patrno i 

z obr. 1.5b. Minimální teplota, při které se  částice fáze γ´ rozpouští, je 1 120 °C. Rozhodují-

cím faktorem pro stav slitiny po žíhání je rychlost, respektive způsob ochlazení. U slitiny 

IN 738 LC lze relativně snadno docílit požadovaných hodnot tvrdostí, avšak hlavním problé-

mem je dosažení potřebné plasticity, která je obecně velmi malá. Proto je vhodnější zvolit 

ochlazování v peci, které vede k nižším hodnotám tvrdosti za dosažení příznivější plasticity. 

Vytvrzovacím žíháním se dá tvrdost ovlivnit v menší míře, a to zejména teplotou rozpouštěcí-

ho žíhání. V důsledku žíhání během prvních dvou hodin dochází k rychlému rozpuštění nebo 

hrubnutí jemných částic fáze γ´, které se vyloučily vlivem přesycenosti tuhého roztoku při 

nižších teplotách ochlazování slitiny. Tento děj se projeví rychlým poklesem tvrdosti na po-

čátku žíhání, viz obr. 1.5b. Ihned po odlití jsou v celém objemu slitiny precipitáty fáze γ´ ne-

homogenně vyloučené a mají tvar hranolků nebo krychliček. Rozhraní buněk je pak lemováno 



9 

hrubými deskovitými primárními karbidy, místy lze pozorovat velmi hrubé globulární částice 

primárně vyloučené γ´ fáze [20]. 

 

Obr. 1.5 a) Vliv teploty vytvrzení na tvrdost [20] 

 

 

Obr. 1.5 b) Vliv doby vytvrzení při teplotě 850 °C 

na tvrdost [20] 

 

1.3.2 Volba optimální technologie tepelného zpracování 

Určování optimální technologie tepelného zpracování se provádí srovnáním získaných vý-

sledků tahových zkoušek s přejímacími podmínkami slitiny IN 738 LC. Přejímací podmínky 

vyžadují následující minimální hodnoty mechanických vlastností při zkouškách pevnosti v 

tahu: Rm = min. 792 MPa, Rp0,2 = min. 690 MPa, A5 = min. 4 %, Z = min. 5 %. Z hlediska 

plastických vlastností je nejpříznivější ochlazování v peci po rozpouštěcím žíhání při teplotě 

1 120 °C. To potvrzují i obr. 1.6a a 1.6b, které porovnávají hodnoty pevnostních a plastických 

vlastností zjištěných zkouškou pevnosti v tahu. Hmotnější odlitky ochlazované v peci však 

mohou vyžadovat sledování výsledných vlastností, případně regulaci způsobu ochlazování, a 

to z důvodu možného poklesu pevnostních vlastností pod minimální zaručené hodnoty [20].  

 

Obr. 1.6 a) Vliv tepelného zpracování na pevnost 

při rozpouštěcím žíhání za teploty 1 120 °C [20] 

 

 

Obr. 1.6 b) Změny tažnosti a kontrakce při rozdíl-

ných tepelných zpracováních [20] 
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Ze srovnání pevnostních a plastických vlastností (obr. 1.7a a 1.7b) je patrné, že zvýšená teplo-

ta rozpouštěcího žíhání vede ke zhoršení plastických vlastností, aniž by došlo k výraznému 

nárůstu pevnosti a smluvní meze kluzu. Zároveň se usuzuje, že teplota vytvrzování má mini-

mální vliv na změnu vlastnosti zjišťovaných zkouškou pevnosti v tahu. Nižší teploty rozpouš-

těcího žíhání by mohly vést ke slabě vyšším hodnotám tažnosti a kontrakce. 

 

Obr. 1.7 a) Vliv teploty rozpouštěcího žíhání na 

pevnost slitiny IN 738 LC [20] 

 

 

Obr. 1.7 b) Vliv teploty rozpouštěcího žíhání na 

tažnost a kontrakci slitiny IN 738 LC [20] 

Běžné odlévání superslitiny ve vakuu vede ke tvorbě mikropórů na rozhraních dendritických 

krystalů a buněk licí struktury. Tyto licí vady snižují nosný průřez odlitků a působí jako mi-

krovruby zapříčiňující předčasný lom při zkoušce v tahu. Ke zlepšení všech mechanických 

vlastností může přispět odlévání v argonu a proces HIPování (z ang. Hot Isostatic pressing), 

neboli vysokoteplotní izostatické lisování. Při odlévání v argonu se po vakuovém tavení 

vpouští argon a tlak stoupne až k normálním hodnotám. Tím se ihned zabrání tvorbě plynů 

v tavenině (např. v důsledku dobíhající uhlíkové reakce) a dojde k výraznému snížení mi-

kropórů a bublinek v odlitku. Procesem HIP se zacelí mikropóry přítomné v odlitku [20]. 

1.3.3 Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti 

Průběh změny mechanických vlastností (Rp0,2 a A) slitiny IN 738 LC v závislosti na teplotě 

dokumentují obr. 1.8a a 1.8b. Pro porovnání naměřených hodnot slouží další dvě superslitiny 

– IN 713 LC a IN 792-5A. Vzhledem k rozdílnému legování superslitin byly nejnižší hodnoty 

smluvní meze kluzu naměřeny u IN 713 LC a nejvyšší u IN 792-5A, slitina IN 738 LC se po-

hybuje uprostřed. Vysoké hodnoty smluvní meze kluzu si slitiny udržují do ~800 °C, poté od 

teplot 900 °C poměrně rychle tyto vlastnosti klesají v důsledku hrubnutí fáze γ´. Mírné zvýše-

ní meze kluzu při teplotě 800 °C je spojeno s dodatečným vytvrzením slitin během žíhání 

vzorků na teplotu zkoušení. Tažnost niklových superslitin je relativně nízká, s rostoucí teplo-

tou se však okolo 800 °C mírně zvyšuje u IN 738 LC a IN 792-5A, viz obr. 1.8b [21]. 
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Obr. 1.8 a) Vliv teploty na mez kluzu [21] 

 

 

Obr. 1.8 b) Vliv teploty na tažnost [21] 

 

Odlitky niklové superslitiny IN 738 LC jsou používány za vysokých teplot a mechanických 

namáhaní, proto je důležité stanovit i hodnoty mechanických vlastností v dlouhodobém časo-

vém intervalu. Stanovení mechanických vlastností bylo provedeno žíháním na teplotě 900 °C, 

až do doby 10 000 h. Zvolená teplota odpovídá předpokládané provozní teplotě žárových části 

turbínového motoru TJ100. K porovnání změn mechanických vlastností IN 738 LC v průběhu 

teplotní expozice byly znovu použity niklové superslitiny IN 713 LC a IN 792-5A [22]. 

Obr. 1.9a ukazuje dlouhodobý vliv teploty na vrubovou houževnatost. Po dlouhodobém izo-

termickém žíhání na teplotě 900 °C dochází u slitiny IN 713 LC nejdříve k vytvrzení, což se 

projeví počátečním poklesem naměřených hodnot. To je způsobeno tím, že se slitina 

IN 713 LC nepoužívá v tepelně zpracovaném stavu a na začátku měření ještě probíhají struk-

turní změny fáze γ´. Slitiny IN 738 LC a IN 792-5A jsou naopak používané po tepelném zpra-

cování, a vykazují prakticky totožný průběh.  

Stejnou skutečnost potvrzuje i závislost meze pevnosti v tahu na době žíhání, viz obr. 1.9b. 

Žíháním slitiny IN 713 LC na teplotě 900 °C se nejprve zhorší pevnostní vlastnosti, po delších 

 

Obr. 1.9 a) Dlouhodobý vliv teploty (900 °C) na 

vrubovou houževnatost [22] 

 

Obr. 1.9 b) Dlouhodobý vliv teploty (900 °C) na 

mez pevnosti v tahu [22] 
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dobách výdrže jsou změny zanedbatelné a mechanické vlastnosti se stabilizují. U slitin 

IN 738 LC a IN 792-5A probíhají degradační děje podobně, mírně se zhoršují mechanické 

vlastnosti, ale po 5 000 h se struktura stabilizuje a v průběhu dalšího žíhání již k výrazným 

změnám nedochází [16]. 

Již bylo poznamenáno, že dlouhodobé žíhání slitiny IN 738 LC vede ke zhrubnutí fáze γ´, což 

snižuje pokles hodnot tvrdosti, viz obr. 1.10. Změny tvrdosti jsou v průběhu žíhání ovlivněny 

i postupným vyrovnáním nehomogenit chemického složení. Delší čas žíhání má minimální 

vliv na růst vytvrzující fáze γ´, ale mění se její morfologie z kubické na globulární. Po 5 000 h 

výdrže na teplotě se struktura stabilizuje a vlivem dalšího žíhání již nedochází k výrazným 

změnám hodnot tvrdosti. Závěrem lze říci, že slitina IN 738 LC se jeví jako strukturně stabilní 

a zachovává si pevnostní vlastnosti na žádané úrovni [16]. 

 

Obr. 1.10 Závislost tvrdosti na době žíhání při 900 °C [22] 

 

1.3.4 Tvorba oxidických vrstev na povrchu superslitiny během žíhání 

Průmyslově vyráběné niklové superslitiny musí odolávat koroznímu prostředí, ve kterém na 

jejich povrchu vznikají oxidy chromu a jejich směsi – oxid chromový a chromitý, oxid hlinitý, 

oxid nikelnatý, oxid kobaltnatý a směsné spinely. Rychlost vzniku oxidů a jejich poměr je dán 

chemickým složením konkrétního materiálu. Obecně se však nejprve tvoří tenká vrstva NiO a 

spinelů, pod nimi se pak vytváří vrstva oxidů chromu či hliníku. Vzhledem k pomalému růstu 

jsou nejvhodnější vrstvy Cr2O3 a Al2O3. Vrstva Al2O3 je vhodnější pro vysokoteplotní pod-

mínky, chrání matrici až do teplot tavení. U součástí dochází v průběhu provozu k narušování 

těchto oxidických vrstev, avšak trhliny, praskliny, apod. mají tendenci se zacelit, jsou-li 

k tomu vhodné termodynamické podmínky. Jakmile se vyčerpají podpovrchové oblasti mate-

riálu a vzroste difúzní dráha přednostně oxidujících prvků, součást se nevratně poškodí. Pre-

cipitačně zpevňující složka niklových superslitin – γ´ fáze je tvořena především hliníkem. 
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V podpovrchové oblasti ochuzené o hliník dochází k rozpouštění těchto precipitátů. Ve vý-

sledku se materiál může lokálně oslabit. Zlepšení odolnosti vůči vysokoteplotní korozi jde 

většinou na úkor horších mechanických vlastností materiálu. Výsledné chemické složení tedy 

neposkytuje optimální korozní ochranu, je proto lepší volit ochranné povlaky [23]. 

V práci [23] byl studován vznik vrstev a nových částic na povrchu vzorků slitiny IN 738 LC. 

Vzorky superslitin byly žíhány při teplotě 1 100 °C po dobu 24 h a 240 h v atmosféře vzdu-

chu, vakua 10
-3

 Pa a vodíku. Analýzou bylo prokázáno, že za podmínek žíhání ve vzdušné 

oxidační atmosféře se na povrchu superslitiny IN 738 LC tvoří nesouvislá oxidická vrstva o 

vysokém obsahu chromu a niklu, ta vzniká jako první. Dále se může tvořit oxid titanu a výji-

mečně i oxid niobu. Oxid Cr2O3 se vzhledem ke své nízké stabilitě vypařuje, nebo odpadávají 

částice oxidu a vrstva se ztenčuje. V místech ztenčení může následně docházet k difúzi atomů 

kyslíku, jenž pod vrstvou oxidů chromu reaguje s hliníkem za vzniku Al2O3. Podpovrchová 

vrstva se ochudí o hliník, který je potřebný k tvorbě precipitátu γ´ a pod rozhraním kov-oxid 

je homogenní vrstva tvořená jen matricí γ. U vzorků žíhaných ve vakuu naopak dochází 

k odpařování chromu z povrchu. V podpovrchových oblastech ochuzených o chrom mohou 

tedy vznikat homogenní jednofázové oblasti γ´. 

Žíháním vzorků v redukční atmosféře vodíku se na povrchu IN 738 LC vytvořila velmi tenká 

vrstva Al2O3, řádově jednotek mikrometrů. Vznik této vrstvy byl s největší pravděpodobností 

dán nedostatečnou čistotou vodíkové atmosféry, ve které se vyskytovalo malé množství 

vzdušné vlhkosti. Termodynamické parametry reakcí probíhající ve vodíkové atmosféře 

s malým podílem vodíku udávají, že i v této atmosféře se bude tvořit oxid hlinitý, i když je 

vodíková atmosféra obecně považována za redukční. Vrstva oxidů chromu, která se tvoří 

přednostně na materiálech reagujících se vzduchem, se pravděpodobně rozpadla za uvolnění 

kyslíku, který dále reagoval s hliníkem na termodynamicky stabilnější oxid hlinitý. Žíháním 

ve vodíku se v podpovrchové vrstvě zjemnila disperze precipitátu γ´ [23]. 

1.3.5 Vliv rychlosti ochlazování na mikroheterogenitu niklové superslitiny 

Niklové superslitiny jsou charakteristické dendritickým odmíšením konstitutivních a dopro-

vodných prvků včetně příměsí během krystalizace. Místa s vysokým dendritickým odmíšením 

jsou při vlastní krystalizaci charakterizovány velmi nízkou teplotou solidu a tvorbou nekovo-

vých fází, nitridů, karbidů, sulfidů, a jiných fází, jež jsou zdrojem vad typu mikrotrhlin, mi-

krobublin, mikroředin apod. Během exploatace bývají tyto vady zdrojem prasklin a při dyna-

mickém namáhaní příčinou únavových trhlin. Změna rychlosti ochlazovaní niklové supersliti-
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ny IN 738 LC má významný vliv na chemickou mikroheterogenitu. Experimentálně bylo zjiš-

těno, že během tuhnutí slitiny IN 738 LC prvky jako Cr, Co, W a Mo segregují do větví den-

dritů. Koncentrace prvků ve větvích jsou pak vyšší ve srovnání s hodnotami koncentrací na-

měřených v mezidendritických oblastech. Prvky typu Ni, Ti, Al, Ta a Nb segregují opačným 

směrem. To znamená, že dochází k obohacení mezidendritických oblastí v průběhu tuhnutí. 

Vlivem rostoucí rychlosti ochlazování se dendritická mikroheterogenita prvků postupně sni-

žuje. Výsledná chemická mikroheterogenita je v největší míře ovlivněná rychlostí ochlazování 

v rozmezí 1-5 °C/min. Prvky Ta a Nb byly během tuhnutí určeny jako nejvíce segregující. 

Posledním poznatkem je, že rychlost ochlazování má zanedbatelný vliv na přerozdělování 

wolframu během tuhnutí [24]. 

1.4 Chemické a mikrostrukturní složení superslitin na bázi niklu 

Niklové superslitiny jsou legovány celou škálou prvků majících vliv na jejich vlastnosti 

v průběhu vysokoteplotní expozice. Vliv legujících příměsí vyskytujících se v niklových su-

perslitinách na charakter mikrostruktury je ukázán v tab. 1.4. Prvky jako uhlík nebo bor tvoří 

v závislosti na chemickém složení niklových superslitin ve struktuře karbidy, respektive bori-

dy, které pak zásadně ovlivňují jejich žáruvzdorné a žárupevné charakteristiky. Karbidy vylu-

čující se na hranicích zrn, působí na jejich ukotvení, čímž se zvýší odolnost hranic zrn proti 

pokluzům a migraci při difúzním creepu. Opačný vliv, tedy snížení lomové houževnatosti, 

tažnosti a pevnosti do lomu nastane tehdy, jestliže se karbidy vyloučí ve formě povlaku na 

hranicích zrn [1]. Taktéž popraskané karbidické částice vlivem mechanického nebo tepelného 

namáhaní mohou iniciovat únavovou trhlinu, a tím dochází k předčasnému lomu [25]. 

Tabulka 1.4  Vliv legujících prvků na charakter mikrostruktury superslitin na bázi niklu [28] 

Vliv Cr Al Ti Co Mo W B Zr C Nb Hf Ta 

Zpevnění matrice             

Tvorba γ´ fáze             

Karbidotvorné             

Zpevnění hranic zrn             

Oxidotvorné             

             

Výčet a působení jednotlivých legujících prvků v niklových superslitinách: 

Nikl, železo – tvoří matrici superslitiny, tuhý roztok γ. Koncentrace těchto prvků má význam-

ný vliv na rozmezí rozpustností ostatních legujících prvků. Nikl determinuje strukturu super-

slitin, stabilitu fází a chování v technologických procesech. Oxidy obsahující ve své struktuře 
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železo vykazují sníženou přilnavost k základu, proto železo nepříznivě snižuje žáruvzdornost. 

Zvýšení přídavku Fe způsobuje náchylnost Ni slitin k vylučování nežádoucí intermetalické 

fáze σ [2, 25]. 

Chrom – v množství 5-30 hm. % přispívá ke zlepšení odolnosti proti oxidaci za vysokých 

teplot a zpevňuje matrici slitiny. Pokud je jeho obsah od 15-30 hm. %, pak je zajištěná největ-

ší odolnost proti oxidaci. Cr je schopen tvořit karbid M23C6 na hranicích zrn a defektech 

struktury. Tento karbid je vysoce stabilní a zlepšuje odolnost proti tečení, plastické vlastnosti. 

Kobalt – stabilizuje tuhý roztok γ, zvýšením jeho obsahu v superslitině se snižuje rozpustnost 

jiných prvků v matrici, hlavně hliníku a titanu. Kobalt zvyšuje žárupevnost, snižuje energii 

vrstevné chyby a zlepšuje technologické vlastnosti superslitin. 

Molybden, wolfram – zajišťují zpevnění matrice γ. Pokud obsah těchto dvou přesahuje 

6 at. %, potom vytváří karbid M6C. Za přítomnosti boru ve slitině se vyskytuje fáze Mo3B2. 

Titan, niob, tantal, vanad – jsou schopny nahradit hliník ve fázi γ´. V procesu křehnutí nebo 

bezprostředně po něm vytváří jmenované prvky precipitáty jednoduchých karbidů v pořadí: 

Ta, Nb, Ti, V. Tyto karbidy nejsou stabilní během delší doby, dochází k jejich rozpouštění ve 

středním rozmezí teplot [2]. 

Uhlík – o obsahu 0,02 až 0,2 hm. % v superslitině, tvoří karbidy v kombinaci s reaktivními 

prvky jako je titan, tantal, hafnium a niob. Karbidy jsou důležitou složkou vysoce legovaných 

slitin. Obzvláště významné jsou primární karbidy po hranicích zrn, které se podílejí na zvýše-

ní pevnosti a tažnosti niklových superslitin [26]. Během tepelných procesů se MC karbidy 

rozpadají a transformují podle schématu [1]: 

          nebo                     (1) 

Vzniklé karbidy M23C6 a/nebo M6C se formují na hranicích zrn [26]. Níže je uveden výčet 

karbidů nacházejících se v niklových superslitinách: 

 Primární karbidy MC – poměrně hrubé částice [1], v matrici jsou rozloženy nerov-

noměrně, nevykazují s ní krystalografickou orientaci. Tvoří seskupení na hranicích 

zrn, nebo se soustřeďují v mezidendritických prostorách. Obecně přispívají jen velmi 

málo ke zpevnění superslitin [25]. Karbidy MC na sebe vážou určitý podíl uhlíku a 

zpomalují růst zrn při vysokoteplotním zpracování. Tvoří je kovy, jako jsou Ti, Ta, Nb 

a V vykazující značný rozsah zaměnitelnosti v této fázi a vytvářejí např. karbidy (Ti, 

Nb)C. Stabilita karbidu TiC se zmenšuje v přítomnosti fáze γ´, protože titan přechází 
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do fáze Ni3(Al,Ti). Cr, Mo a W se rozpouštějí v karbidu MC a oslabují meziatomové 

vazby, to vede k rozpadu MC karbidu na karbidy M23C6 a M6C. Zvýšením obsahu Nb 

ve slitině je možné zabránit substitučnímu přechodu karbidů MC, tímto se karbidy sta-

bilizují až do teplot 1 200-1 260 °C [25]. 

 Karbid M7C3 – nestabilní karbid, vyskytuje se ve slitinách o nízké koncentraci Cr, 

které neobsahují Mo a W a další silně karbidotvorné prvky. Ohřevem nad 1 100 °C se 

přeměňuje na M23C6 [25]. 

 Karbidy M23C6 – vyskytuje se ve slitinách za přítomnosti středního a vyššího obsahu 

Cr. Je-li ve slitině obsažen Mo a W, pak se tvoří karbid Cr21(Mo,W)2C6. Karbid M23C6 

může být výsledkem precipitace z matrice γ při tepleném zpracování v podmínkách 

exploatace nebo důsledkem přeměny karbidu MC [2]. Karbidy M23C6 se vylučují pře-

devším na hranicích zrn a defektech krystalické struktury a obvykle jsou to nepravi-

delné, nespojité, zaoblené, respektive hranaté částice [26]. Při nižších teplotách (760-

870 °C) se tvoří kontinuální destičkovitý precipitát, za vyšších teplot (950-980 °C) 

vznikají méně kontinuální, hrubší bloky [1]. Přítomnost těchto karbidů na hranicích 

zrn obklopených částicemi fáze γ´ zlepšuje creepové vlastnosti. Karbid M23C vylouče-

ný formou husté kontinuální sítě na hranicích zrn snižuje tažnost a houževnatost sliti-

ny, zároveň usnadňuje iniciaci trhlin po hranicích zrn [25, 27]. 

 Karbidy M6C – tvoří se ve slitinách s vyšším obsahem Mo a W, v rozmezí teplot 800-

1 000 °C i výše. Chemické složení nejčastěji odpovídá vzorcům (Ni,Co)3Mo3C nebo 

(Ni,Co)2W4C. Svou morfologií se podobají karbidu M23C6 a kupí se na hranicích zrn.  

Bor – přidávaný do superslitin v množství do 0,02 hm. % je schopen zvýšit pevnost při tečení, 

což se vysvětluje jeho vlivem na morfologii hranic zrn. Bor může mít vliv na rovnoměrnost 

rozložení atomů uhlíku v zrnech, čímž brání nadměrnému vylučování karbidů po hranicích 

zrn. Při obsahu boru 0,10 hm. % v superslitinách se snižuje koncentrace uhlíku pod 0,05 %. 

To vede k nahrazení karbidů MC, M23C6 a M6C boridy typu M3B2. M23B6, M2B a MB12. 

Účinku boru na zpevnění hranic zrn je dále věnována kapitola 1.6.5. 

 Boridy M3B2 – vylučují se během krystalizace slitin místo karbidů MC. Ve slitinách 

obsahujících od 0,005 hm. % do 0,2 hm. % boru se mohou během krystalizace vylu-

čovat velké boridické částice M3B2. Vyrůstají od hranic zrn do jejich okolí jako preci-

pitáty ve tvaru bloků a půlměsíců. Tento typ boridů vykazuje dobrou disperznost [2]. 
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Zirkonium – v množství do 0,05  hm. % působí na morfologii precipitátu po hranicích zrn a 

zvyšuje odolnost proti tečení. Zirkonium spolu s borem zajišťují v superslitinách zvýšení 

odolnosti proti křehkému porušení za vysoké teploty a brání difúzi po hranicích zrn. [2]. 

1.5 Účinky pracovního prostředí na spolehlivost a funkčnost 

niklových superslitin 

V předchozích kapitolách bylo řečeno, že jednou z možných aplikací niklových superslitin je 

výroba lopatek jakožto součástí plynových turbín.  

 

Obr. 1.11 Lopatka plynové turbíny [29] 

 

Lopatky turbín (obr. 1.11) jsou rotující součásti různé geometrie, které pracují v rozdílných 

podmínkách exploatace. Niklové superslitiny sloužící jako konstrukční materiál na výrobu 

lopatek musí splňovat celou škálu požadavků s ohledem na vlastnosti a technologické či pro-

vozní charakteristiky v daném prostředí. Nejdůležitějšími charakteristikami jsou [2]: 

 pevnost při tečení a časová pevnost za vysoké teploty, 

 odolnost proti tepelně mechanické únavě jak při nízkocyklické, tak při vysokocyklic-

ké, 

 žáruvzdornost v podmínkách působení proudu horkých plynů s výraznou korozní ag-

resivitou, 

 odolnost proti solné a síranové korozi, 

 tažnost a odolnost proti křehkému lomu za pokojové teploty a při teplotě exploatace, 
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 stabilita struktury v podmínkách velkých teplotních gradientů, 

 možnost poskytnout požadovaný tvar a vlastnosti v technologických procesech 

Jednou z rozhodujících vlastností superslitin na bázi niklu je jejich odolnost vůči šíření úna-

vových trhlin zejména při provozních teplotách. Niklové superslitiny jsou náchylné ke vzniku 

počátečních trhlin již při výrobě nebo v provozu, kdy může dále docházet k jejich rozvoji a 

šíření až do stádia lomu konstrukční části. Proces tvorby a šíření únavových trhlin lopatek 

plynových turbín při provozních teplotách je spojen s [30]: 

 nízkocyklovou únavou, která vyplývá z relativně vysokých amplitud zatěžování spo-

jených se spuštěním a zastavením turbíny, 

 vysokocyklovou únavou, spojenou s vibracemi zařízení v průběhu provozu. 

Komponenty pracující při vysokofrekvenčním zatížení často podléhají rychlému selhání 

v důsledku šíření únavových trhlin. Iniciátory lomu komponent jsou většinou malé vady vy-

plývající z tření nebo poškození cizími předměty. Protože je kladen velký důraz na dlouhodo-

bou funkčnost části turbín vyrobených z niklových superslitin vystavených vysokocyklové 

únavě, nemělo by u nich dojít k poškození ani při ~10
9
 zatěžovacích cyklech. Bylo zjištěno, 

že šíření únavových trhlin ve skutečnosti nezávisí na samotné frekvenci, ale na době, po kte-

rou je součást namáhaná [30]. 

1.6 Vliv vodíku z prostředí na vlastnosti Ni superslitin 

Díky dobrým mechanickým vlastnostem a korozní odolnosti niklových slitin se očekává je-

jich použití v náročných podmínkách, jako je jaderný průmysl, či při extrakci ropy a plynu. 

Nicméně i slitiny niklu jsou za určitých podmínek okolního prostředí náchylné na vodíkem 

indukované praskání. Interakcí mezi vodíkem a dislokacemi se urychluje přenos vodíku, což 

vede k lokálnímu přesycení materiálu vodíkem. V přesycené oblasti dochází ke zvýšení lokál-

ní plastické deformace a zkřehávání těchto slitin. Vodík má ve struktuře slitin s KPC mřížkou 

(niklové superslitiny) navíc vysokou rozpustnost, ale nízkou difuzivitu, proto se často pozoru-

jí u niklových slitin vodíkem indukované povrchové trhliny. Po absorbci vodíku z povrchu 

materiálu nukleují trhliny podél hranic zrn nebo uvnitř zrn v závislosti na obsahu niklu ve 

slitinách. Trhliny se pak odkloňují z povrchu k základnímu substrátu a jsou příčinou objemo-

vého poškození materiálu [31]. 

Chování vodíku v deformovaném materiálu může být komplexní, závisí na mikrostruktuře a 

prostředí. Při pronikání vodíku do materiálu jsou důležité tyto stavy [32]: 
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1. rychlejší difúze vodíku přes tenkou deformovanou ochrannou vrstvu, 

2. rychlejší přenos vodíku prostřednictvím pohybujících se dislokací a vodíkem zvýšená 

plasticita, 

3. difúze vodíku na krátké vzdálenosti podél dislokačních sítí nebo přes napěťově indu-

kované fáze, 

4. zachycování vodíku na napěťově indukovaných poruchách, 

5. napětím podporována segregace vodíku a/nebo vznik hydridů. 

1.6.1 Prostup vodíku do materiálu z okolního prostředí 

Vodík může být z okolního prostředí kovem či slitinou adsorbován, a poté absorbován v ato-

mární podobě. Pronikání vodíku z plynného prostřední je popsáno rovnicí (1) [4]: 

 

 
                (1) 

 

Absorbce vodíku kovem nebo slitinou může nastat při elektrochemických procesech z vod-

ných roztoků nebo plynných prostředí s určitým podílem vlhkosti. Nejprve se vodík redukuje 

a adsorbuje na povrch kovu, poté jen některé atomy proniknou až do materiálu a zůstanou 

absorbovány. Atomy vodíku, které zůstaly na povrchu, se mohou chemicky nebo elektroche-

micky rekombinovat za vzniku molekul, a ty už do materiálu nevniknou. Tento jev popisuje 

rovnice (2): 

                        

                           (2) 

 

Způsob penetrace vodíku do matrice ovlivní jeho další účinky působení na materiál. Penetraci 

atomárního vodíku lze slovně popsat těmito jevy [4]: 

 Vodík se nejprve redukuje na protony    a poté je adsorbován v atomární podobě. 

 Následně proběhne absorpce atomů H v intersticiálních polohách mřížky kovu, během 

které může dojít k dilataci okolní mřížky. 

 Uskuteční se reakce záporných iontů vodíku    za vzniku hydridů kovů. 

kde   je atom kovu, 

         – vodík absorbovaný v kovu. 

kde        je vodík adsorbovaný na povrchu kovu. 
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 Nakonec se rozpuštěný atomární H rekombinuje na molekuly H2 za vzniku póru a 

bublin v materiálu. 

Různé materiálové parametry, např. difuzní koeficient vodíku, jeho rozpustnost nebo rekom-

binační konstanta vodíku na povrchu, mají odlišný vliv na chování vodíku a mikrostrukturní 

změny jednotlivých kovů nebo slitin. Zmíněná rozpustnost plynu je vnímaná jako množství 

plynu obsažené v jednotce objemu kovu za podmínky, že se plyn vně i uvnitř kovu nachází za 

daných podmínek teploty a tlaku v rovnovážném stavu. V okolním plynném prostředí je rov-

novážná konstanta K vyjádřená dle aktivity vodíku    a parciálního tlaku vodíku    
rovnicí 

(3): 

  
  

   

   
 (3) 

 

Pro malé koncentrace můžeme aktivitu atomárního vodíku nahradit jeho koncentrací, vyjád-

řenou rozpustností Θ (Sievertsův zákon). Z tohoto zákona lze vyčíst, že rozpustnost vodíku 

v kovech je přímo úměrná druhé odmocnině jeho tlaku sycení    
, tím je vyjádřena podmínka 

rozpustnosti, že se vodík v kovu rozpustí jako atom [4]: 

        

   
 (4) 

 

Rychlým ochlazením vzorku s rovnovážnou koncentrací vodíku    při dané teplotě vzroste 

koncentrace rozpuštěného vodíku na hodnotu mnohem vyšší, než je rovnovážná koncentrace a 

dojde k vylučování vodíku z roztoku, ke vzniku klastrů nebo stechiometrických sloučenin 

vodíku. Tento proces je popsán Arrheniovou teplotní závislosti (5) [4]: 

  
  

 (
   

  
)

 
 
    ( 

  

  
) (5) 

 

kde   je rovnovážná konstanta reakce dle rovnice (1), 

    – aktivita vodíku z rovnice (1), 

    
 – parciální tlak vodíku v okolním plynném prostředí. 

kde    je Sievertsova konstanta (konstanta rozpustnosti), závisí na teplotě a tlaku. 

kde    je energie rozpuštění, 

   – molární plynová konstanta, 

 T – termodynamická teplota, 

       ( 
  

   
) – 

koncentrace vodíku rozpuštěného v kovu za termodynamické 

rovnováhy při teplotě tavení kovu a tlaku              . 
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Vznik sloučenin vodíku v kovech a slitinách je podmíněn tím, že v určitých oblastech 

s obsahem vodíku vyšším než je rovnovážná koncentrace dochází k interakci H-H za vzniku 

hydridů. Vznik hydridu nebo jeho rozpuštění může probíhat endotermickou nebo exotermic-

kou vratnou reakcí podle rovnice (6): 

  
 

 
       |  | (6) 

 

1.6.2 Zachycování vodíku na „pastech“ a degradace materiálu 

Pasti mohou být tvořeny póry, dutinami, trhlinami, částicemi fází, legujícími prvky nebo 

mřížkovými poruchami typu vakance, dislokace, hranice zrn. Tato místa představují pro roz-

puštěné atomy vodíku v mřížce kovu nízkoenergetické polohy, na kterých dochází k je-

ho uchycení během difúze. Přenos vodíku strukturou se uskutečňuje přes různé polohy, jež 

můžeme rozdělit z hlediska vazebné energie do tří kategorií [4]: 

 normální (intersticiální) polohy mřížky – intersticiální polohy mřížky zaplňuje rozpuš-

těný vodík normálně, v těchto polohách dochází k elektrické interakci mezi protonem 

vodíku a iontovým skeletem v uzlových polohách; 

 reverzibilní polohy pastí – tvoří polohy s nízkou energií bariéry při dané teplotě, kde 

vodík setrvává jen krátkou dobu; 

 ireverzibilní polohy pastí – jsou polohy, ve kterých naopak vodík nemá dostatek tepel-

né energie pro překonání energetické bariéry při dané teplotě, to je připisováno např. 

rozhraním mezi částicemi a matricí, trhlinám, nebo pórům a bublinám. 

Hranice zrn tvoří malé množství specifických poloh s nejnižší energetickou hladinou pro vo-

dík. Je-li četnost hranic zrn nízká a uspořádaní náhodné, pak je jejich vliv na difuzivitu zane-

dbatelný. Naopak zvýšená schopnost blokovat přenos vodíku v daných směrech až do úplné-

ho zaplnění souvisí s uspořádáním hranic zrn do paralelních linií, tzv. dislokací hranic zrn. 

Výsledkem je, že hranice zrn u většiny kovů a slitin zpočátku zpomalují přenos vodíku až do 

úplného zaplnění pastí, proto hranice zrn nepředstavují kanály zvýšené difuzivity. 

Dislokace jako pasti zvyšují rozpustnost vodíku v matrici a zároveň zvyšují rychlost vývoje 

vodíku v souvislosti s jejich pohybem během procesu zotavení (dochází k pohybu dislokací a 

jejich zániku). Vodík zachycený na dislokacích se snadno uvolňuje do normálních poloh 

kde      je změna entalpie pro endotermickou reakci, 

      – změna entalpie pro exotermickou reakci. 
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mřížky a přenáší objemovou difúzi. Vodík může bránit pohybu dislokací při nízké teplotě a 

rychlosti deformace, během které se Cotrellovy atmosféry s dislokacemi sice pohybují, ale 

mírně se za nimi opožďují – jsou vlečny. Výsledkem je nárůst meze kluzu. Dislokace se mo-

hou také za mnohem nižších teplot nebo vyšší rychlostí deformace uvolnit z Cotrellových 

atmosfér, to se projeví nestabilitami na mezi kluzu. Rychlost deformace, při které se dislokace 

pohybují spolu s Cotrellovou atmosférou se zvyšuje s rostoucí teplotou, účinek vodíku na 

zvýšení rychlosti pohybu dislokace však klesá. 

Rozpuštěné atomy mohou rovněž tvořit vodíkové pasti v tuhém roztoku, které mají vliv na 

pokles difuzivity, což souvisí s vazebnou energií vodík – substituční atom. Atomy rozpuštěné 

v niklu reprezentují reverzibilní pasti a mohou být zdrojem zvýšené difuzivity za vyšších tep-

lot. Naproti tomu v intermetalické fázi Fe3Al slouží rozhraní karbidických částic jako irever-

zibilní pasti, ty se na další difúzi za zvýšených teplot již nepodílí.  

U kovů nebo slitin, respektive niklových superslitin obsahujících póry mohou značně degra-

dovat mechanické vlastnosti díky možné segregace vodíku do těchto pastí. Bubliny tvoří mís-

ta s relativně vysokým pnutím, která mohou usnadnit iniciaci lomu vlivem vodíkového 

křehnutí nebo korozního praskání pod napětí (SCC – z ang. Stress Corrosion Cracking). Duti-

ny vznikají v důsledku vysokého obsahu plynu v roztaveném kovu, protože jsou schopny roz-

pustit více plynu než v pevném skupenství. Plynný vodík z okolního prostředí se v tavenině 

rozpouští podle Sievertsova zákona, rovnice (4). Bubliny se naopak tvoří, když je kovový 

materiál s rovnovážnou koncentrací vodíku prudce ochlazen na nižší teplotu. Při nové teplotě 

bude koncentrace rozpuštěného vodíku vyšší než je rovnovážná a rozpuštěný vodík se vyloučí 

formou bublin [4].  

Je známo, že i niklové superslitiny jsou náchylné na vodíkové zkřehávání vlivem zpevňující 

intermetalické fáze γ´. Hlavním faktorem zkřehávání je její objemový podíl, velikost a rozlo-

žení. Matrice superslitin γ je jen omezeně citlivá na vodíkové zkřehávání. S rostoucím podí-

lem precipitátu γ´ a rozhraní γ´/γ sloužících jako pasti pro vodík se však náchylnost na vodí-

kové zkřehávání zvyšuje. Při pokojových teplotách představují precipitáty γ´ pro vodík ire-

verzibilní pasti, za zvýšených teplot již mohou precipitáty sloužit jako zdroj vodíku pro jeho 

difúzí matricí. Při plastické deformaci precipitáty γ´ se zachyceným vodíkem slouží jako ini-

ciátory lomu. Vliv vodíku na degradaci materiálu zahrnuje různé formy jeho působení 

v systému [4]: 

 vodík rozpuštěný v mřížce kovu, 
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 vodík zachycený na dislokaci, 

 vodík vázaný v hydridu, 

 shluky atomů vodíku, případně molekuly vodíku v bublinách, 

 vodík vázaný v jiných sloučeninách, např. v metanu. 

Procesy degradace ovlivňuje čistota, chemické složení struktura a mikrostruktura daného ma-

teriálu. Plastické vlastnosti kovů působením vodíku závisí na difuzivitě vodíku, jeho koncen-

traci a rozdělení v kovové soustavě nebo na rychlosti a teplotě deformace. Chování vodíku na 

vodíkem indukované zkřehávání materiálů lze popsat několika teoriemi [4]: 

 Teorie vnitřních pnutí – vodík se ve formě protonů kupí v určitých místech, kde má 

nejvhodnější podmínky k rekombinaci na molekulární vodík. Molekuly pak v obsaze-

ných místech vyvolávají velké lokalizované pnutí, jež může překročit mez kluzu, do-

konce i mez pevnosti materiálu, a tím dochází k iniciaci trhlin. Vhodná místa pro re-

kombinaci vodíku představují rozhraní nekovových vměstků a kovové matrice, hrani-

ce zrn či segregační pásy, kde mohou vznikat puchýře nebo vločkové trhliny. 

 Adsorpčně indukovaný proces lokalizovaného skluzu – teorie uvažuje, že vodík 

může pronikat několik atomárních vrstev do materiálu a může být adsorbován na čele 

trhliny. Předpokládá se usnadněný vznik a pohyb dislokací na čele trhliny a koa-

lescence trhliny s dutinami tvořenými před čelem trhliny. 

 Dekohezní teorie – kohezní pevnost atomových vazeb může být oslabená působením 

vodíku. Ten se přednostně hromadí před čelem mikrotrhlin, kde působí hydrostatická 

složka elastického napětí. Dále může difundovat před čelo nové trhliny a rozvíjet tak 

růst mikrotrhlin. 

 Teorie kritické koncentrace vodíku – vodíková křehkost závisí na dvou faktorech, 

na existenci pastí v objemu materiálu a na kritické koncentraci    vodíku v určitých 

oblastech. Je-li dosaženo vyšší koncentrace vodíku    než její kritické hodnoty, dojde 

ke vzniku trhlin. 

 Teorie interakce vodík-dislokace – uvažuje vzájemný účinek mezi vodíkem a dislo-

kacemi, počítaje možnost přenosu vodíku dislokacemi. Existují dva základní mecha-

nismy působení vodíku. První předpokládá, že vlivem přítomnosti vodíku se sníží kri-

tické skluzové napětí, zvýší se mobilita dislokací a v důsledku toho dojde k nárůstu 

plasticity. Druhý mechanismus působení vodíku uvažuje zvýšení kritického skluzové-



24 

ho napětí, kdy se omezí pohyb dislokací, a to má za následek pokles plasticity materiá-

lu [4]. 

1.6.3 Náchylnost niklových slitin na korozní praskání pod napětím 

Struktura hranic zrn a chemické složení hrají důležitou roli při náchylnosti Ni slitin na inter-

krystalické korozní praskání pod napětím (SCC). Struktura hranic zrn může ovlivňovat lokál-

ní chemické a elektrochemické vlastnosti materiálu. Výsledky výzkumu v [33] prokázaly, že 

ve vodě o vysoké teplotě obohacené vodíkem snižují karbidy po hranicích zrn citlivost slitiny 

niklu na korozní praskání a mění její typ lomu z interkrystalického na transkrystalický. Příz-

nivý účinek karbidů po hranicích zrn v tomto prostředí je připisován zvýšené repasivační 

rychlosti Cr23C6 karbidů. Velké karbidy vyloučené na hranicích zrn vytvářejí silné vodíkové 

pasti, schopné zadržet relativně vysoké množství vodíku. Přítomnost těchto silných pastí tak 

může oddálit interakci vodíku s kořenem trhliny, a tím snížit průběh korozního praskání pod 

napětím [33]. 

1.6.4 Vodíkem indukované zkřehávání niklových slitin 

Vodíkem indukovaná degradace niklové slitiny byla studována v práci [31]. Náchylnost sliti-

ny na vodíkové zkřehávání byla sledována tahovou zkouškou rychlostí deformace 1x10
-6

 s
-1

 

při pokojové teplotě. Tahová zkouška byla provedena dvěma způsoby, jednak pro vzorky pře-

dem katodicky sycené vodíkem a jednak pro dynamické sycení vodíkem z roztoku při tahové 

zkoušce samotné. Degradace niklové slitiny byla silně závislá na velikosti proudové hustoty a 

času při katodickém sycení. Vodíkem indukované praskání na povrchu vzorku vznikalo po 

hranicích zrn a na skluzových pásech, hloubka trhliny uvnitř matrice rostla s rostoucí proudo-

vou hustotou vodíkování. 

V podmínkách dynamického sycení vzorku vodíkem, tj. sycení vodíkem za současného zatě-

žování, bylo po přetržení pozorováno výrazné zkřehnutí vzorku. Za těchto podmínek vzorek 

nevykazoval téměř žádné zúžení v místě lomu ve srovnání s předem katodicky syceným vzor-

kem. Tato skutečnost je připisována interakci vodíku s pohybujícími se dislokacemi během 

tahové zkoušky za současného vodíkování. Lomová plocha vzorku vodíkovaného před taho-

vou zkouškou vykazovala ve středové části charakter tvárného porušení obklopeného křehkou 

transkrystalickou zónou. Naopak vzorek podrobený tahové zkoušce za současného vodíková-

ní projevoval plně křehkou transkrystalickou morfologií. Přítomnost vodíku v plasticky de-

formovaném materiálu může rovněž vyvolat vznik nadměrného počtu vakancí v určité oblasti, 

díky čemuž se vytvoří mikrodutiny podílející se na lomových procesech [31]. 
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1.6.5 Účinek boru na zpevnění hranic zrn 

Jedním z nejdůležitějších parametrů materiálů určených pro vysokoteplotní aplikace jsou 

vlastnosti hranic zrn. Superslitiny odolávající creepovým podmínkám se legují malými přísa-

dami boru, zirkonia nebo hořčíku, které zvyšují jejich životnost a plasticitu. Tyto prvky před-

nostně segregují na hranice zrn vzhledem ke své malé velikosti ve srovnání s niklem a svým 

povrchově aktivním účinkem zde brzdí difuzi [1]. Vodík má tendenci difundovat také na hra-

nice zrn a je proto často v průběhu exploatace spojován s interkrystalickým charakterem lomu 

[4, 28]. Důvodem je nízká soudržnost hranic zrn, která se dá zvýšit již zmíněným přídavkem 

malého množství boru. Bor brání vodíku segregovat na hranice zrn a podílí se na zvýšení ko-

hezních sil na hranicích zrn. Díky tomu se zvyšuje tažnost a mění se charakter lomu 

z interkrystalického na transkrystalický. Cíleným vodíkováním se však potlačí účinek boru a 

slitina vykazuje interkrystalické porušení [4]. Bor se rovněž podílí na odstranění žíhacích 

dvojčat. Během legování slitin segregují atomy boru na hranice zrn a v průběhu tuhnutí tam 

zůstanou uchyceny, to vede k redukci pohybu a ke zvýšení stability hranic zrn při následují-

cích homogenizačních procesech. Velikost zrn slitin legovaných borem je tedy celkově menší 

než u slitin nelegovaných [4, 34]. 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Cíl práce 

Cílem experimentální části předkládané práce je studium působení vodíku na změnu mecha-

nických vlastností lité a tepelně zpracované niklové superslitiny IN 738 LC při tahové zkouš-

ce. Provedení experimentu lze rozdělit do následujících etap: 

1. metalografický rozbor zkušebního válečku na přítomnost licích vad; 

2. rentgenová defektoskopie; 

3. izostatické lisování za tepla technologií HIP všech dodaných zkušebních vzorků pro 

homogenizaci lité struktury a snížení pórovitosti; 

4. metalografické vyhodnocení struktury po izostatickém lisování na zkušebním válečku; 

5. tepelné zpracování ve vodíku souboru pěti zkušebních tyčí pro tahovou zkoušku; 

6. provedení tahové zkoušky na zkušebních tyčích jak sycených, tak nesycených vodí-

kem s vyhodnocením a porovnáním výsledků; 

7. vyhodnocení množství vodíku v matrici superslitiny,  

8. fraktografický a strukturně fázový rozbor vzorků po tahové zkoušce,  

9. měření mikrotvrdosti. 
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2.2 Metodika experimentu  

Experimentální vzorky pro tahovou zkoušku byly dodány již po tepelném zpracování společ-

ností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Režim tepelného zpracování superslitiny s 

nominálním chemickým složením uvedeným v kap. 1.3 (tab. 1.2) je graficky znázorněn na 

obr. 2.1.  

 

Obr. 2.1 Režim tepelného zpracování superslitiny IN 738 LC; upraveno podle [35] 

 

2.2.1 Metalografické studium 

Před samotným procesem studia vlivu vodíku na mechanické vlastnosti superslitiny při taho-

vé zkoušce byla u materiálu nejprve ověřena mikrostruktura a výskyt licích vad, které by 

mohly snížit nosný průřez zkušebního vzorku a zároveň působit jako mikrovruby zapříčiňující 

předčasný lom. Vzorek kruhového průřezu, délky 30 mm byl v podélném řezu zalisován za 

studena do pryskyřice. Broušení na brusných SiC papírech (zrnitost: 60, 180, 220, 400, 800, 

1 200, 2 000) a leštění diamantovou pastou o zrnitosti 1 μm bylo provedeno na poloautoma-

tické brusce „MTH KOMPAKT 1031“. Mikrostruktura slitiny byla pozorována pod metalo-

grafickým mikroskopem „OLYMPUS GX51“, a to jak v nenaleptaném, tak naleptaném stavu. 

Reakční činidlo pro leptání po dobu ~7 s při pokojové teplotě mělo následující složení: 

45 ml líh + 5 ml HCl + 2,5 g CuCl2. Výsledky jsou uvedeny na fotodokumentaci v kap. 2.3.1. 
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2.2.2 Izostatické lisování vzorků za tepla (technologie HIP) 

Z předcházejících výsledků tahových zkoušek a metalografického pozorování na vzorcích 

slitiny IN 738 LC vyplynulo, že v mikrostruktuře slitiny se vyskytuje velké množství pórovi-

tosti, která ovlivnila nižší dosažené mechanické hodnoty [36]. Vzhledem k tomu, že pro expe-

rimentální studium vlivu vodíku na mechanické vlastnosti byly použity vzorky ze stejné série 

přípravy jako v předcházejících experimentech a s ohledem na údaje z [20] v kapitole 1.3.2, 

bylo před vlastním tepelným zpracováním ve vodíku a tahovou zkouškou provedeno izosta-

tické lisování za tepla (HIP) za účelem snížení výskytu pórovitosti. Před procesem HIP byla 

provedena detekce výskytu velkých licích vad pomocí defektoskopické nedestruktivní rtg 

analýzy ve společnosti Vítkovice Testing Center s.r.o. Princip této metody je založen na prů-

chodu rentgenového záření materiálem. V místě, kde se nachází defekt, dojde k zeslabení in-

tenzity procházejícího záření. Na detektoru je zachycen tento rozdíl záření a následně je zob-

razen [37].  

Výstupem analýzy deseti zkušebních tyčí superslitiny určených pro tahovou zkoušku a jedno-

ho vzorku kruhového průřezu pro metalografický rozbor byl snímek (obr. 2.2), na kterém ne-

byly detekovány žádné větší licí vady.   

  

Obr. 2.2 Vzorky superslitiny IN 738 LC, a) pro tahovou zkoušku, b) pro metalografický rozbor (rent-

genová defektoskopie) 

 

Předpokladem pro zařazení procesu HIP je zhutnění odlitků a vytvoření homogenní struktury 

bez pórovitosti [38], z čehož vyplývá lepší pevnost, tažnost a životnost dílů. Zkušební vzorky 

a) b) 



29 

pro tahovou zkoušku byly rozděleny do dvou skupin s ohledem na omezený pracovní prostor 

zařízení pro HIP. Schéma základní jednotky HIP a uložení vzorků v pracovní komoře je uve-

deno na obr. 2.3. 

Nejprve byly v zařízení „EPSI“ zpracovány liché vzorky (1, 3, 5, 7, 9) včetně zkušebního vá-

lečku po dobu 4 hodin na teplotě 1 190 °C při působení tlaku 175 MPa v pracovním plynu 

argonu, dle [39-41]. Princip zařízení vyžaduje postupné zvyšování tlaku, takže ohřev na teplo-

tu 1 190 °C probíhal s rychlostí 337 °C/h a nárůst tlaku nejprve na 70 MPa rychlostí 

46 MPa/h, poté na 172,5 MPa rychlostí 6 MPa/h a odtud na 175 MPa rychlostí 8 MPa/h. 

Ochlazování rychlostí 470 °C/h bylo provedeno s postupným snižováním tlaku (71 MPa/h) až 

na atmosférický tlak. Poté proběhlo zpracování sudých vzorků (2, 4, 6, 8, 10) při následujícím 

režimu zpracování: ohřev na teplotu 1 190 °C (361 °C/h) obdobně jako v přecházejícím pří-

padě s třístupňovým zvyšováním tlaku na 70 MPa (46 MPa/h), na 172,5 MPa (7 MPa/h) a na 

175 MPa (19 MPa/h); výdrž na teplotě 1 190 °C 4 hodiny při působení tlaku 175 MPa 

v ochranném plynu argonu; chladnutí (470 °C/h) s postupným snižováním tlaku až na atmo-

sférický tlak rychlostí 71 MPa/h. 

 

 

Obr. 2.3 Schéma základní jednotky pro izostatické lisování za tepla (technologie HIP) [38] 

 

2.2.3 Tepelné zpracování vzorků v atmosféře plynného vodíku 

Všechny vzorky superslitiny IN 738 LC pro tahovou zkoušku byly po izostatickém lisováni 

obroušeny od povrchové oxidace a rozděleny na dva soubory. Broušení se provedlo pro snazší 

Přívod plynu Horní uzávěr 

Válcová tlaková nádoba 

Izolační plášť 

Zhutňována součást 

Ohřívací těleso 

Dolní uzávěr 

Podstavec 
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difúzi vodíku přes povrch materiálu. První soubor, tedy vzorky 6, 7, 8, 9 a 10 byly tepelně 

zpracovány v atmosféře plynného vodíku. Zbylé vzorky se ponechaly ve stavu po HIP. Vodí-

kování se provedlo ve vysokoteplotní elektrické odporové peci značky „Linn High Therm HT 

1800“. Tepelné zpracování ve vodíku bylo provedeno dle režimu na obr. 2.4 při teplotě 

800 °C po dobu 4 h za stálého průtoku vodíku s mírným přetlakem. Vzorky byly ochlazeny 

do 450 °C v atmosféře vodíku a po proplachu pece argonem byly z teploty ~400 °C zakaleny 

do vody. Po vodíkování byly zkušební vzorky uloženy do laboratorního mrazícího zařízení o 

teplotě -20 °C pro zamezení možného úniku vodíku ze struktury do okolního prostředí. 

 

Obr. 2.4 Režim tepelného zpracování niklové superslitiny IN 738 LC v atmosféře plynného vodíku 

 

2.2.4 Tahová zkouška  

Po tepelném zpracování pětice vzorků superslitiny IN 738 LC v atmosféře plynného vodíku 

následovalo zjišťování mechanických vlastností pomocí tahové zkoušky. Celkem deset zku-

šebních vzorků kruhového průřezu s pracovní částí o průměru 5 mm a délce 25 mm (obr. 2.5) 

byly rozděleny na vodíkované, dále v textu označované jako č. 6H až č. 10H, a nevodíkované, 

označované jako č. 1 až č. 5.  

 

Obr. 2.5 Zkušební tyč pro tahovou zkoušku 
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Tahová zkouška všech vzorků byla provedena na hydraulickém trhacím stroji „Zwick/Roell 

150“ s rychlostí deformace 0,025 s
-1

 na vzduchu při pokojové teplotě. Výsledky mechanic-

kých vlastností vodíkovaných a nevodíkovaných vzorků byly zaznamenávány na smluv-

ních tahových diagramech a jsou shrnuty v tabulkách v kap. 2.3.2. 

2.2.5 Příprava vzorků pro strukturně fázovou a fraktografickou analýzu 

Stanovení charakteru mikrostruktury a jednotlivých vyloučených fází v matrici superslitiny, 

jakož i faktografické studium po tahových zkouškách, bylo provedeno pomocí elektronového 

mikroskopu „JEOL JSM-6490 LV“ vybaveného EDS analyzátorem „INCA x-act“. Při struk-

turně fázovém rozboru superslitiny bylo k detekci využito těchto signálů [42]: 

 zpětně odražených elektronů (BSE) k získání materiálového kontrastu. Ten je funkcí 

středního protonového čísla zobrazované oblasti vzorku. Koeficient odrazivosti elek-

tronů silně roste s rostoucím protonovým číslem absorbentu; 

 sekundárních elektronů (SEI), jejichž emise se zvyšuje s rostoucím úhlem mezi pa-

prskem primárních elektronů a normálou k povrchu vzorku; 

 charakteristického rtg záření v místě dopadu primárního elektronového svazku na vzo-

rek, které je nositelem informace o chemickém složení analyzované oblasti. Přecho-

dem excitovaného atomu do stabilnějšího stavu se vakance v elektronovém obalu za-

plní elektronem ze slupky vzdálenější od jádra za uvolnění fotonu charakteristického 

rtg záření [42]. 

Pro strukturně fázový a fraktografický rozbor byly jak nevodíkované, tak vodíkované vzorky 

odebrány z pracovní části zkušebních tyčí po tahové zkoušce. Odběr pilou „MTH mikron 

110“ byl proveden v tomto pořadí (obr. 2.6): dva odebrané díly představovaly lom pro frakto-

grafické hodnocení, další tři části tvořily vzorky k vyhodnocení množství vodíku ve struktuře 

a zbývající dva díly vzorků byly nařezány ke strukturně fázovému rozboru v příčném a podél-

ném řezu.  

Fraktografickou analýzu předcházelo očištění a odmaštění lomových ploch vyvařením 

v acetonu. Vzorky nařezané v příčném a podélném řezu pro strukturně fázový rozbor byly 

zalisovány za teploty 190 °C a tlaku 270 bar do vodivé bakelitové pryskyřice „PolyFast“ 

s uhlíkovým plnivem na zařízení „METROTEST ECOPRESS 100“. Celkem bylo takto do 

vodivé bakelitové pryskyřice připraveno 20 vzorků, které byly dále broušeny na brusných 

papírech o jmenovité zrnitosti: 220, 400, 800, 1 200, 1 500 a 2 000 a leštěny na kulečníkovém 
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sukně vlhčeným vodní suspenzí práškového Al2O3. Následně byly tyto vzorky elektrolyticky 

naleptány v roztoku kyselin o složení: 12 ml H3PO4 + 40 ml HNO3 + 48 ml H2SO4. 

 

Obr. 2.6 Schéma odběru vzorků ze zkušebních tyčí po tahové zkoušce 

 

2.2.6 Stanovení obsahu vodíku v superslitině 

Množství vodíku ve slitině bylo stanoveno pomocí analyzátoru LECO RH600, jehož princip 

detekce spočívá v nedisperzní infračervené absorpci. Z pracovní části všech tahových tyčí 

bylo po tahové zkoušce, jak bylo již výše zmíněno, odebráno po třech vzorcích (discích). 

Hmotnost měřených vzorečků se pohybovala od 0,047 do 0,6334 g. Výsledky měření obsahu 

vodíku jsou uvedeny v kap. 2.3.3.   

2.2.7 Měření mikrotvrdosti 

Mikrotvrdost dle Vickerse byla naměřena na mikrotvrdoměru typu „FM-100“ a vyhodnocena 

na poloautomatickém systému „FM-ARS-900“. Pomocí indentoru bylo provedeno celkem 5 

vpichů ve středové části podélných řezů odebraných ze zkušebních tyčí. Vpichy byly vedeny 

do matrice γ s fází γ´ za stálého zatížení 1,961 N   200 g po dobu 7 s. Výsledky měření mi-

krotvrdosti jsou uvedeny v kap. 2.3.8. 
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2.3 Výsledky a jejich diskuze 

2.3.1 Mikrostruktura před a po HIP 

Jak již bylo uvedeno, u vzorků, na kterých byl zjišťován vliv vodíku v práci [36], byl proká-

zán poměrně velký výskyt licích vad, jak dokumentuje snímek na obr. 2.7 [36].  

 

Obr. 2.7 Vzorek superslitiny IN 738 LC před HIP – naleptaná struktura, licí vady (světelná mikrosko-

pie) [36] 

 

Obr. 2.8 představuje naleptanou mikrostrukturu niklové superslitiny IN 738 LC pro stávající 

experimenty v dodaném stavu před HIP. Na snímku (obr. 2.8a) lze pozorovat zřetelně dendri-

tickou strukturu spolu s licími vadami na hranicích zrn i v mezidendritickém prostoru. Na 

obr. 2.8b a 2.8c jsou pak dokumentovány detaily licích vad - mikropóry. 

Po dokončení HIP procesu bylo nutné zjistit, do jaké míry byl ve struktuře superslitiny potla-

čen výskyt pórovitosti. Znovu se tedy sledovaná plocha zkušebního válečku obrousila od po-

vrchové oxidace vzniklé vysokou teplotou v pracovní komoře zařízení a následně vyleštila.  
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Obr. 2.8 Vzorek superslitiny IN 738 LC před HIP – naleptaná struktura, a) dendritická struktura, 

b) a c) detail licích vad (světelná mikroskopie) 

 

Vzorek byl pro mikrostrukturní pozorování leptán v totožném roztoku, jak před HIP proce-

sem. Statistika výskytu pórovitosti a licích vad před a po HIP nemohla být provedena, neboť: 

1) pro metalografické studium byl použit jen jeden vzorek, 

2) v dodaném vzorku není rozdělení vad homogenní,  

a) 

b) c) 
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3) po HIP byla sledovaná plocha odbroušena, takže bylo pozorováno jiné místo a vý-

sledky by byly pouze subjektivní.  

Z měření změny hustoty pomocí analyzátoru „AccuPyc II 1330 V1.06“ vyplynulo, že HIP 

procesem došlo k nepatrnému zvýšení hustoty materiálu o cca 0,2 %, tedy z původních 

8,1613±0,0021 g/cm
3
 (před HIP) na 8,1744±0,0071 g/cm

3
 (po HIP). Z toho je možné usoudit, 

že licí vady nemohly být všechny zaceleny. 

  

 

Obr. 2.9 Vzorek superslitiny IN 738 LC po HIP – naleptaná mikrostruktura, a) a b) primární karbidy 

MC na hranicích a uvnitř zrn, c) rozložení zrn v matrici γ, (světelná mikroskopie) 

 

MC karbidy 

a) b) 

c) 
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Na základě pozorování celkové vybroušené plochy vybraného vzorku optickým světelným 

mikroskopem jsme předpokládali, že se pomocí HIP výskyt vad snížil, respektive došlo ke 

zmenšení objemnějších vad. Fotografie naleptané mikrostruktury po HIP zpracování jsou 

uvedeny na obr. 2.9, je z nich patrné rozložení jednotlivých zrn a karbidů po hranicích a uv-

nitř zrn matrice γ. 

Působením vysoké teploty (1 190 °C) a tlaku (175 MPa) v pracovní komoře zařízení došlo na 

rozhraní primárních karbidů a matrice ke zrychlené precipitaci fáze γ´, což bylo potvrzeno 

pomocí strukturně fázové analýzy. Výsledkem jsou primární karbidy výrazně lemované γ´ 

fází, jak dokládají snímky mikrostruktury bez leptání (obr. 2.10) před a po HIP zpracování.   

 

 

 

 

Obr. 2.10 Vzorek superslitiny IN 738 LC (nenaleptána struktura), a) a b) primární karbidy a póry před 

HIP, c) a d) konturování primárních karbidů MC fází γ´ a pórovitost po HIP; (světelná mikroskopie) 

 

Mikropóry 

MC karbidy 

Mikropóry 

MC karbidy 

a) b) 

c) d) 
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2.3.2 Tahová zkouška 

Jak bylo výše uvedeno, vliv vodíku na mechanické vlastnosti superslitiny IN 738 LC byl rov-

něž studován ve stavu po dodání v práci [36]. Struktura superslitiny byla v tomto případě [36] 

nehomogenní a vyskytovalo se zde větší množství licích vad, respektive ředin, což se projevi-

lo na nižších dosažených hodnotách mechanických charakteristik. Tahová zkouška byla pro-

vedena rychlostí deformace 5,8   10
-5

 s
-1

. Měřením bylo zjištěno, že střední hodnota smluvní 

meze kluzu se pohybuje o 1,3 % pod hodnotou danou normou TLV, rovněž tak mez pevnosti 

je menší o 7,1 % oproti normované hodnotě [36].  

Ve srovnání s prací [36] mechanické vlastnosti naměřené ve stávajícím experimentu pro 

vzorky nesycené vodíkem dosahovaly vyšších hodnot, jak shrnuje tab. 2.1. Střední hodnota 

smluvní meze kluzu Rp0.2 = 727±6 MPa všech vzorků nevodíkovaných převyšuje o 3,9 % 

hodnotu předepsanou normou TLV (Rp0.2 = 700 MPa). Lze říci, že smluvní mez kluzu zku-

šebních tahových tyček má zanedbatelný rozptyl hodnot v porovnání s mezí pevnosti. Namě-

řená střední hodnota meze pevnosti superslitiny činila Rm = 921±35 MPa, což je o 8,4 % více, 

než stanovuje norma. Rozptyl hodnot meze pevnosti může souviset s přítomností licích struk-

turních vad i po izostatickém lisování za tepla, to také potvrdil metalografický rozbor prove-

dený po HIP.  

Ze srovnání průběhu tahových zkoušek u nevodíkovaných vzorků (obr. 2.12) v tomto experi-

mentu a v práci [36] je patrné, že vzorky superslitiny ve stavu po HIP vykazují nejen vyšší 

pevnost, ale také vyšší tažnost. Vyšší tažnost po HIP byla pozorována i u slitiny IN 718 

v práci [43]. 

Navýšení smluvní meze kluzu v této práci je možné přisuzovat změnám v mikrostruktuře do-

daných zkušebních vzorků vlivem izostatického lisování za tepla zařazeného před tahovou 

zkouškou.  

Tabulka 2.1  Mechanické hodnoty v tahu nevodíkovaných vzorků slitiny IN 738 LC ve stavu po HIP 

Vzorek Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] Síla [kN] 

Norma 700 850 - 

č. 1 725 945 18,41 

č. 2 721 864 16,90 

č. 3 733 968 18,77 

č. 4 722 914 17,79 

č. 5 736 916 17,81 

Střední hodnota 727 921 - 

Směrodatná odchylka 6 35 - 
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Mechanické vlastnosti vzorků sycených vodíkem jsou shrnuty v tab. 2.2. Z naměřených hod-

not můžeme pozorovat, že smluvní mez kluzu všech vodíkovaných vzorků (střední hodnota 

Rp0,2 = 761±16 MPa) je vyšší než u vzorků nevodíkovaných. Procentuálně je nárůst meze klu-

zu 4,7 % oproti vzorkům nevodíkovaným. Naopak střední hodnota meze pevnosti se v tomto 

případě snížila na Rm = 907±39 MPa, což činí o 1,5 % nižší mez pevnosti v porovnání se 

vzorky nevodíkovanými. 

Tabulka 2.2  Mechanické hodnoty v tahu vodíkovaných vzorků slitiny IN 738 LC 

Vzorek Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] Síla [kN] 

č. 6H 779 953 18,50 

č. 7H 744 889 17,31 

č. 8H 775 942 18,28 

č. 9H 768 907 17,59 

č. 10H 741 844 16,43 

Střední hodnota 761 907 - 

Směrodatná odchylka 16 39 - 

 

 
 

Obr. 2.11 Grafické srovnání dosažených hodnot meze kluzu a meze pevnosti vzorků nevodíkovaných 

(č. 1 – č. 5) a vodíkovaných (č. 6H – č. 10H) niklové superslitiny IN 738 LC 

 

Na obr. 2.11 je dokumentováno grafické srovnání dosažených hodnot meze kluzu a meze 

pevnosti vzorků nevodíkovaných a vodíkovaných. Křivky diagramu na obr. 2.12 znázorňují 
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obdobný průběh tahové zkoušky u všech nevodíkovaných vzorků (č. 1 až č. 5) a vyšší dosa-

žené mechanické hodnoty.  

 

Obr. 2.12 Smluvní diagram tahové zkoušky nevodíkovaných vzorků (č. 1 až č. 5) IN 738 LC 

 

 

Obr. 2.13 Smluvní diagram tahové zkoušky vodíkovaných vzorků (č. 6H až č. 10H) IN 738 LC 
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V případě vzorků vodíkovaných (č. 6H až č. 10H) došlo k viditelnému navýšení smluvní me-

ze kluzu (obr. 2.13), která vykazuje větší rozptyl hodnot než u nevodíkovaných, a to s největší 

pravděpodobností v závislosti na obsahu vodíku a mikrostruktuře v daném vzorku. Z diagra-

mu je patrná také nižší tažnost superslitiny v porovnání se vzorky nevodíkovanými. Závěrem 

lze poznamenat, že vodík přítomný ve struktuře studované niklové superslitiny IN 738 LC má 

negativní účinky na její mechanické vlastnosti a vede k její zkřehávání. 

2.3.3 Obsah rozpuštěného vodíku ve struktuře superslitiny 

Analyzátorem „LECO RH600“ bylo naměřeno množství vodíku rozpuštěného ve struktuře 

všech vzorků superslitiny po tahové zkoušce. Měření vodíku bylo prováděno vždy na třech 

odebraných discích pro každou tahovou tyč. Stanovené obsahy vodíku ve vzorcích jsou shr-

nuty v tab. 2.3.  U sudé HIP série nevodíkovaných vzorků se množství vodíku pohybovalo od 

12 do 25 hm. ppm, zatímco u cíleně vodíkovaných bylo naměřeno 16 až 73 hm. ppm vodíku. 

U liché série HIP vzorků byl překvapivě stanoven v některých discích vysoký obsah vodíku, 

který rozhodně nemohl souviset s výrobou nebo předcházejícím tepelným zpracováním, ale 

pouze s tlakovým působením atmosféry v zařízení během HIP procesu. Zatím není možné 

blíže vysvětlit velké rozdíly koncentrace vodíku v rámci jednoho vzorku (vzorek č. 3 a č. 5), 

ale je možné předpokládat, že tento vodík mohl být uzavřen do podpovrchových vad. Při ná-

sledném vodíkování se tento vodík mohl buď vlivem nižšího okolního tlaku v peci (mírný 

přetlak) uvolnit (vzorek č. 9), nebo naopak homogenně rozdělit v objemu pracovní části zku-

šební tyče (vzorek č. 7) 

Rozptyl v naměřených koncentracích vodíku souvisí se stavem mikrostruktury, tedy fázemi 

tvořícími mikrostrukturu slitiny. Podle [4] představují fáze a rozhraní mezi nimi různé typy 

pastí pro vodík, takže i obsahy vodíku se v závislosti na mikrostruktuře mohou lišit, jak bylo 

pozorováno při měření jednotlivých vzorků. Samozřejmě výrazný vliv na stanovené množství 

budou mít také řediny a pórovitost ve struktuře, které představují pro vodík hluboké pasti. 

Tabulka 2.3 Stanovené obsahy vodíku 

Vzorek č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6H č. 7H č. 8H č. 9H č. 10H 

Obsahy vodíku 

[ppm] 

14 

44 

27 

19 

16 

25 

291 

62 

273 

14 

19 

12 

30 

184 

21 

36 

46 

62 

103 

120 

117 

25 

73 

33 

33 

22 

75 

62 

16 

22 
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2.3.4 Fraktografický rozbor lomových ploch nevodíkovaných vzorků 

Při pozorování lomů vybraných nevodíkovaných vzorků ve všech případech vyplynulo, že se 

jedná o smíšený lom s určitým podílem jak tvárného jamkového, tak kvazištěpného charakte-

ru. Interkrystalické porušení u těchto vzorků nebylo téměř zaznamenáno. 

Na obr. 2.14 lze pozorovat lomovou plochu zkušebního vzorku č. 2. Obr. 2.14a zřetelně uka-

zuje dendritickou strukturu a staženinu při okraji zkušební tahové tyče. Na této velké licí vadě 

mohlo dojít k předčasnému lomu. Tuto skutečnost částečně potvrzuje i tabulka naměřených 

mechanických hodnot (tab. 2.1), ze které můžeme vyčíst, že právě vzorek č. 2 dosáhl nejnižší 

smluvní meze kluzu a meze pevnosti. Na lomové ploše se sekundární trhliny vyskytovaly 

v omezené míře a z makroskopického hlediska se vzorek spíše jevil jako kvazištěpný až křeh-

ký (obr. 2.14b). V detailnějším přiblížení bylo zaznamenáno jak tvárné porušení matrice 

(obr. 2.14c), tak křehký lom na primárních MC karbidech, viz obr. 2.14d. Karbidy MC mohou 

také na rozhraní s matricí působit jako koncentrátory napětí. 

  

  

Obr. 2.14 SEM SEI snímek lomové plochy vzorku č. 2, a) dendritická struktura a staženina, b) křehký 

lom bez sekundárních trhlin, c) tvárný charakter matrice, d) lom na primárních karbidech MC  

 

a) b) 

c) d) 
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Lomová plocha vzorku č. 3 (obr. 2.15) je charakteristická spíše křehkou morfologií, s četným 

štěpným praskáním primárních MC karbidů (obr. 2.15b a 2.15c). Místy byly nalezeny sekun-

dární trhliny na karbidech (obr. 2.15a). V detailnějším pohledu na typ porušení matrice γ byly 

nalezeny oblasti jak křehkého štěpného transkrystalického (obr. 2.15a), tak tvárného lomu 

(obr. 2.15d). 

  

  

Obr. 2.15 SEM SEI snímek lomové plochy vzorku č. 3, a) sekundární trhliny, b) a c) popraskané kar-

bidy, d) tvárný charakter lomu matrice  

 

2.3.5 Fraktografický rozbor lomových ploch vodíkovaných vzorků 

Pro posouzení chování superslitiny s rozpuštěným vodíkem ve struktuře při lomových proce-

sech byla provedena fraktografická analýza po tahové zkoušce i na vybraných vzorcích cíleně 

vodíkovaných. Celkový charakter lomů v případě vodíkovaných vzorků vypadá obecně křeh-

čí. V porovnání se vzorky nevodíkovanými se u vodíkovaných častěji vyskytovaly interkrys-

talické trhliny. Dále byl pozorován přechod od kvazištěpného lomu k plně štěpnému s četným 

výskytem sekundárních trhlin. Rozpuštěný vodík ve struktuře superslitiny IN 738 LC má tedy 

rovněž negativní vliv na její plastické vlastnosti. 

a) b) 

c) d) 
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Obr. 2.16 prezentuje lomovou plochu vzorku č. 6H. Při povrchu zkušební tyče byly nalezeny 

licí vady, viz obr. 2.16a působící jako koncentrátory napětí. Štěpný lom byl doprovázen 

sekundárními trhlinami (obr. 2.16b). Dále byl zaznamenán stupňovitý reliéf lomové plochy a 

interkrystalické trhliny (obr. 2.16c,d,e).  

  

  

 
 

Obr. 2.16 SEM SEI snímek lomové plochy vzorku č. 6H, a) licí vada u povrchu, b) detail na štěpný lom 

karbidů c), d), e) detail na interkrystalický lom a stupně štěpného porušení 

a) b) 

c) d) 

e) 
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Snímky lomové plochy vzorku č. 7H na obr. 2.17 ukazují podobně jako u vzorku č. 6H 

sekundární trhliny a silně popraskané primární karbidy. I v tomto případě se projevil rozpuš-

těný vodík jako jeden z hlavních iniciátorů zkřehnutí niklové superslitiny. 

  

  

Obr. 2.17 SEM SEI snímek lomové plochy vzorku č. 7H, a) detail na interkrystalický lom, b) detail na 

stupně transkrystalického štěpného porušení c) a d) sekundární trhliny a popraskané primární karbidy  

 

Na lomové ploše vzorku č. 10H uvedené na obr. 2.18a byl obdobně jako u vzorků č. 2 a č. 6H 

pozorován interdendritický lom spojený s licí vadou při povrchu tahové tyče. Tento vzorek 

podle naměřených mechanických hodnot (tab. 2.2) měl nejnižší smluvní mez kluzu a mez 

pevnosti z vodíkovaných vzorků. Na obr. 2.18b jsou vidět sekundární trhliny šířící se po hra-

nicích zrn matrice. Detail lomu matrice γ, charakteristický stupňovitou kvazištěpnou morfolo-

gií připomínající včelí plástve, je uveden na obr. 2.18c. 

 

c) d) 

a) b) 
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Obr. 2.18 SEM SEI snímek lomu vzorku č. 10H, a) detail dendritů, b) sekundární interkrystalické trh-

liny, c) detail kvazištěpného lomu matrice 

 

2.3.6 Strukturně fázový rozbor 

Snímky mikrostruktury superslitiny v dodaném stavu (obr. 2.19) byly pořízeny po chemickém 

leptání v práci [36]. Mikrostruktura vzorků superslitiny IN 738 LC u stávajících experimentů 

ve stavu po HIP byla tvořena matricí γ, ve které se nacházely vyloučené částice γ´. Chemické 

složení γ´ fáze odpovídalo intermetalické sloučenině Ni3(Al,Ti), jak uvádí tab. 2.4. Dále byla 

b) c) 

a) 
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pozorována místa s vyloučeným eutektikem γ + γ´ a nehomogenně rozdělenými primárními 

karbidy MC, které se povětšinou vyskytovaly v mezidendritických prostorech a na hranicích 

zrn. V některých případech byly nalezeny mikropóry. 

 

 

Obr. 2.19 Mikrostruktura superslitiny ve stavu po dodání a) hranice zrna a karbidy (SEI), b) hranice 

zrna a karbidy (BEI); (leptáno chemicky) [36] 

 

 

a) 

b) 
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Na obr. 2.20a je dokumentována mikrostruktura vzorku č. 3 v příčném (PŘ) a podélném (PO) 

řezu ve stavu po HIP. V mikrostruktuře lze pozorovat podlouhlé primární karbidy MC (zářivě 

bílé); karbidy (šedé), jejichž chemické složení je uvedeno v tab. 2.4; fázi γ´ a malý pór (černý 

kontrast). Místy jsou částice γ´ fáze velmi hrubé. Na obr. 2.20b je zobrazeno metodou SEI 

vyloučené eutektikum a obr. 2.20c představuje detail zpevňující intermetalické fáze γ´.  

 

  

Obr. 2.20 Mikrostruktura superslitiny – vzorek č. 3 a) detail 3_PŘ (BEI), b) eutektikum 3_PO (SEI), 

c) fáze γ´ 3_PO (SEI)  

 

b) c) 

a) 

γ´ 

Mikropór 

MC karbidy 

Eutektikum 

(γ + γ´) 

Karbidy 
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Obr. 2.21a představuje mikrostruktu vzorku č. 4. Na snímku jsou vidět póry a rozdělení pri-

márních MC karbidů v matrici. Tmavě černé lemování MC karbidů fází γ´ na obr. 2.21b sou-

visí s tím, že na rozhraní primárních karbidů a matrice došlo v důsledku vysokých teplot a 

tlaku při procesu HIP k dodatečné precipitaci fáze γ´, jak bylo zjištěno metalografickým roz-

borem v kap. 2.3.1. V režimu SEI je na obr. 2.21c zachycena morfologie eutektika (γ + γ´). 

 

  

Obr. 2.21 Mikrostruktura superslitiny – vzorek č. 4 a) detail 4_PO (BEI), b) konturování karbidů fází 

γ´ 4_PO (BEI), c) eutektikum 4_PŘ (SEI)  

 

a) 

MC karbidy 

Mikropóry 

b) c) 

Eutektikum 

(γ + γ´) 

Vyloučená 

fáze γ´ 
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U nevodíkovaného vzorku č. 5 byla pozorována výrazná změna morfologie fáze γ´. Během 

HIP zpracování došlo ke koalescenci částic a jejich růstu, což dokládají snímky mikrostruktu-

ry na obr. 2.22a. Dále se v matrici nacházely popraskané primární karbidy MC a malé licí 

vady. 

 

  

Obr. 2.22 Mikrostruktura superslitiny – vzorek č. 5 a) detail 5_PO (BEI), b) karbidy 5_PO (BEI),  

c) fáze γ´ 5_PO (SEI)  

 

Pohled na mikrostrukturu vzorku č. 7H žíhaného ve vodíku je uveden na obr. 2.23. Uvnitř 

karbidu byla nalezena fáze ZrS, jejíž výskyt byl zde pouze výjimečný. Složení této fáze je 

a) 

b) c) 

Mikrořediny 

Popraskání 

karbidů MC 

γ´ 

Karbid 

MC karbidy 
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uvedeno v tab. 2.5. Primární karbidy MC byly často velmi vrstevnatě popraskané. Ze srovnání 

obr. 2.19 a 2.23c je možné pozorovat změny tvaru fáze γ´ vlivem expozice slitiny vysoké tep-

lotě (1 190 °C) a vysokému tlaku (175 MPa), z čehož lze usoudit, že zvolený režim pro HIP 

není příliš vhodný, na rozdíl od zjištění v [39-41]. Vzhledem k vysokému obsahu vodíku 

(tab. 2.3) je možné rovněž předpokládat, že vodík bude hrát důležitou roli i při hrubnutí zpev-

ňující fáze γ´.  

 

  

Obr. 2.23 Mikrostruktura superslitiny – vzorek č. 7H a) detail 7H_PO (BEI), b) popraskání primár-

ních karbidů 7H_PŘ (BEI), c) změna tvaru fáze γ´ 7H_PŘ (SEI)  

a) 

b) c) 

ZrS uvnitř 

karbidu 

γ´ 

MC karbidy 

γ´ 
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Na obr. 2.24 je detail mikrostruktury vzorku č. 8H. Ta je opět tvořena matricí γ s jemnými a 

hrubými částicemi fáze γ´, eutektiky (γ + γ´) a primární karbidy MC. Dále zde byly pozorová-

ny karbidy s chemickým složením uvedeným v tab. 2.5. 

 

  

Obr. 2.24 Mikrostruktura superslitiny – vzorek č. 8H a) detail 8H_PŘ (BEI), b) eutektikum 8H_PŘ 

(SEI), c) fáze γ´ 8H_PO (SEI)  

 

 

 

a) 

b) c) 

γ´ 

Eutektikum 

(γ + γ´) 

MC karbidy 

Karbidy 
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Mikrostruktura vzorku č. 9H syceného vodíkem s vyloučenými karbidy podél hranic zrn je 

uvedena na obr. 2.25a. Na dalším snímku (obr. 2.25b) je vidět eutektikum a mikropóry. 

 

 

Obr. 2.25 Mikrostruktura superslitiny – vzorek č. 9H a) detail 9H_PO (BEI), b) eutektikum a mikropó-

ry 9H_PO (SEI)  

 

a) 

b) 

Hranice zrn 

MC karbidy po 

hranicích zrn 

Eutektikum 

(γ + γ´) 

Mikropóry 
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2.3.7 Chemická analýza 

Vyloučené fáze, které se nacházely v mikrostruktuře slitiny IN 738 LC byly podrobeny che-

mické analýze pomocí EDS. Chemické složení uvádí tab. 2.4 – pro vzorky nevodíkované (ve 

stavu po HIP) a tab. 2.5 pro vodíkované (ve stavu po HIP+vodíkování). Z hlediska chemické-

ho složení lze říci, že po tepelném zpracování superslitiny v atmosféře plynného vodíku nedo-

šlo k výrazným změnám. 

Primární karbidy MC odpovídají vzorci (Ti,Nb,Ta)C s vyšším podílem W. V obou případech 

tepelného zpracování byly pozorovány odlišně zbarvené karbidické částice, které analýzou 

potvrdily vyšší obsahy Nb, a naopak nižší obsahy Cr, Ta, W a Mo. Typ karbidu nebyl zatím 

blíže určen, mohlo by se jednat o karbid M6C. Fáze γ´ pak odpovídá intermetaliku Ni3(Al,Ti). 

Tabulka 2.4  Chemické složení vyloučených fází ve vzorku č. 4 (PŘ) – nevodíkovaný v hm. %. 

Fáze/prvek Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

1_MC (bílý) –  23,35 1,36 0,33 2,83 21,18 4,24 37,82 8,90 

2_γ´ fáze 6,05 7,80 4,10 4,92 70,86 1,21 0,64 3,01 1,42 

3_karbid (šedý) – 23,40 0,99 0,37 3,20 38,39 3,83 23,33 6,49 

 

Tabulka 2.5  Chemické složení vyloučených fází ve vzorku č. 7H (PŘ) - vodíkovaný v hm. %. 

Fáze/prvek Al S Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 

1_MC (bílý) – – 24,37 1,35 0,47 2,78 – 24,35 5,06 34,25 7,37 

2_γ´ fáze 5,96 – 8,04 4,26 5,16 70,78 – 1,13 0,58 2,74 1,35 

3_karbid (šedý) – – 24,50 0,77 0,46 2,98 – 40,78 0,42 25,89 4,20 

4_ZrS – 7,60 16,17 1,69 0,73 6,88 40,67 12,91 1,11 11,44 0,81 

 

2.3.8 Mikrotvrdost 

Pro stanovení vlivu HIP procesu na změnu mikrotvrdosti bylo provedeno měření na dvou 

vzorcích ve stavu po dodání – označené č. 1d a č. 2d (tzn. pouze po dvoustupňovém tepelném 

zpracování, které se provádí již při výrobě). Naměřenou mikrotvrdost superslitiny ve stavu po 

dodání uvádí tab. 2.6. 

Tabulka 2.6  Naměřené hodnoty mikrotvrdosti HV 0,2 matrice γ s fází γ´ slitiny IN 738 LC ve stavu po 

dodání 

 HV 0,2 

Vzorky ve stavu po dodání č. 1d č. 2d 

Průměr pěti vpichů 381,1 389,5 

Směrodatná odchylka  10,9 7,4 
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Průměrné hodnoty HV 0,2 z pěti vpichů do matrice s fází γ´ vzorků nevodíkovaných (ve stavu 

po HIP) a vodíkovaných (ve stavu po HIP+vodíkování) jsou shrnuty v tab. 2.7 a graficky po-

rovnány na obr. 2.26.  

Tabulka 2.7 Naměřené hodnoty mikrotvrdosti HV 0,2 matrice γ s fází γ´ slitiny IN 738 LC ve stavu po 

HIP (č. 1 – č. 5) a po HIP+vodíkování (č. 6H – č. 10H) 

 HV 0,2 

Vzorek č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6H č. 7H č. 8H č. 9H č. 10H 

Průměr pěti vpichů 387,1 398,3 422,9 371,1 417,2 448,2 418,4 458,7 432,7 425,7 

Směrodatná odchylka 26,0 17,0 22,6 26,7 22,2 22,2 16,4 17,7 11,7 6,8 

 

 
 

Obr. 2.26 Grafické znázornění dosažených výsledků mikrotvrdostí HV 0,2 na vzorcích superslitiny 

IN 738 LC ve stavu po: dodání; HIP; HIP a  vodíkování  

 

Procesem HIP na teplotě 1 190 °C po dobu 4 hodin při působení tlaku 175 MPa došlo k růstu 

a koalescenci částic fáze γ´, jak bylo pozorováno při fázově strukturním rozboru (kap. 2.3.6), 

přesto se to neprojevilo ve zvýšení mikrotvrdosti (vzorky č. 1, 2 a č. 4) oproti superslitině ve 

stavu po dodání v souladu s [20] v kap. 1.3.1. Jak bylo výše uvedeno, vzorky č. 3 a č. 5 vyka-

zovaly vyšší hodnoty mikrotvrdosti, což je možné dát do přímé souvislosti s naměřeným vy-

sokým obsahem vodíku po HIP procesu (tab. 2.3), obdobně jako po tepelném zpracování 

v atmosféře plynného vodíku za teploty 800 °C po dobu 4 h (vzorky č. 6H až č.10H). Vyšší 
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hodnoty mikrotvrdosti po vodíkování korespondují rovněž s vyššími hodnotami meze kluzu, 

viz obr. 2.11.  

Syntézou dosažených výsledků je možné závěrem této kapitoly konstatovat, že i přes výše 

uvedené anomální chování některých vzorků po HIP procesu, byl negativní vliv vodíku na 

mechanické chování superslitiny IN 738 LC prokázán.  
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3 ZÁVĚR 

Niklové superslitiny v současnosti představují progresivní materiály, které obdobně jako ty 

tradiční jsou citlivé na působení vodíku v jejich struktuře. Experimentální práce byla zaměře-

na stanovení účinku rozpuštěného vodíku v superslitině IN 738 LC, její mechanické hodnoty 

a charakter lomu. Z dosažených výsledků je možné vyvodit následující závěry: 

1. Ve srovnání s již dříve provedenými experimenty umožnil proces HIP zvýšit mecha-

nické vlastnosti oproti dodanému stavu zkušebních tyčí. 

2. Proces HIP snížil výskyt pórovitosti a licích vad s mírným zvýšením hustoty o 0,2 %, 

proto byly po tahové zkoušce pozorovány na lomových plochách zbytkové licí vady, 

které v několika případech vedly ke snížení pevnosti materiálu.  

3. Vliv HIP procesu na hrubnutí fáze γ´ byl potvrzen jen u některých vzorků, a to jak ne-

vodíkovaných, tak vodíkovaných. Pokles meze kluzu v této souvislosti nebyl průkaz-

ný. 

4. Lomové plochy vodíkovaných vzorků vykazovaly zvýšený výskyt křehkého interkrys-

talického lomu a štěpných stupňů ve srovnání s nevodíkovanými. 

5. Vliv vodíku ve struktuře se projevil zvýšením mikrotvrdosti a meze kluzu slitiny a na-

opak snížením meze pevnosti. 

V další etapě výzkumu bude vhodné zařadit proces HIP před tepelným vytvrzovacím zpraco-

váním tak, aby se zabránilo koalescenci a růstu fáze γ´. Rovněž by bylo zajímavé stanovit 

účinek vlivu vodíku na charakter praskání karbidických částic při tahové zkoušce. 

Experimentální práce byla řešena v rámci projektu No. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 „Regionální 

materiálově technologické výzkumné centrum“ operačního programu VaVpI, projektu č. 

LO1203 „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“ a projektu SGS č. 

SV6064441/2101. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

Symbol Jednotka Význam 

Tm (°C) teplota tavení kovu 

γ 
 

substituční tuhý roztok matrice 

γ´ 
 

intermetalická fáze Ni3(Al,Ti), základní zpevňující fáze koherentní s γ 

IN 738 LC  inconel 738 low carbon, obchodní značka 

KPC 
 

kubicky plošně centrovaná mřížka 

M 
 

atom kovu 

        vodík adsorbovaný na povrchu kovu 

         vodík absorbovaný v kovu 

SCC  korozní praskání pod napětím, (Stress Corrosion Cracking) 

HIP  izostatické lisování za tepla, (Hot Isostatic Pressing) 

Rp0,2 (MPa) smluvní mez kluzu – napětí způsobující plastickou deformaci 0,2 % 

Rm (MPa) mez pevnosti v tahu 

A (%) tažnost 

SEM 
 

řádkovací elektronový mikroskop, (Scanning Electron Microscope) 

EDS  energiově disperzní spektrometrie, (Energy Dispersive Spectroscopy) 

BEI  režim detekce zpětně odražených elektronů, (Back-scattered electrons) 

SEI  režim detekce sekundárních elektronů, (Secondary Electron Image) 

HV 0,2  tvrdost podle Vickerse pro zkušební zatížení 1.961 N 
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