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Abstrakt 
 

Bakalářská práce pojednává o základních vlastnostech žárupevných niklových 
slitin, jejich použití a vývoji. Je zde shrnuto působení legujících prvků na vlastnosti slitin 
s niklovou bází, a její základní typy. Zaměřuje se též na korozní odolnost niklových 
žárupevných slitin, a možnost ovlivnění odolnosti proti korozi pomocí chemického složení 
slitiny. Též základní korozní prostředí, kterým niklové slitiny odolávají. Provedené 
experimenty zkoumají žáropevnost a odolnost proti mezikrystalické korozi niklových 
ocelí. 

Klíčová slova 

 

Žáropevné niklové slitiny; korozivzdornost; žáropevnost; mikrostruktura. 

 

 

 

Abstract 
 

This thesis is focused on basic properties of creep-resistant nickel-base alloys, their 
usage and research. There is summary of effect of alloying elements on nickel-base alloys 
properties, and base types of nickel-base alloys. Another point of interest of this thesis is 
corrosion resistence of creep-resistant nickel alloys, and possibilities of change corrosion 
resistence properties by chemical composition of alloy. Aslo there is summary of basic 
corrosive environments, to which are nickel-base alloy resistant. The performed 
experiments are examining creep-resistance and resistance to inter-crystalic corossion  of 
nickel alloys. 

Key words 

 

Creep-resistant alloys; corrosion-resistance; creep-resistance; microstructure. 
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1 Úvod 

 

Nikl patří mezi nejvýznamnější kovy, které se v dnešní době používají. Čistý nikl 

má velmi dobré mechanické a fyzikální vlastnosti, odolnost proti vysokým teplotám a 

zároveň vyniká dobrou odolností proti korozi. Slitiny niklu nalézají uplatnění v širokém 

okruhu oborů, kde se jejich požadované vlastnosti mohou výrazně lišit.  

Slitiny na bázi niklu se mohou legovat velkým množstvím různých prvků, kdy 

jejich kombinací dosahují výborných vlastností co se týká žáruvzdorných materiálů, 

žáropevných konstrukčních slitin a korozivzdorných slitin, odolávajících působení mnoha 

agresivních prostředí. Žáropevné slitiny na bázi niklu odolávají vysokým teplotám i 

napětím, jejich použití je tam, kde žáropevné slitiny na bázi železa už nezvládají plnit svoji 

funkci. 

Spotřeba celosvětové roční výroby niklu se dělí především na výrobu 

korozivzdorných a žáropevných ocelí, kde se využije 62,7%, dále na výrobu vysoce 

legovaných žárovzdorných a korozivzdorných niklovýchslitin (11,9%), na výrobu 

povrchových vrstev poniklováním připadá 9,7%, 9% se zpracuje při výrobě legovaných 

ocelí, ve slévárenství se využívá dalších 3,5%, při výrobě měděných slitin se užívá 1,4% a 

1,8% slouží pro ostatní účely [7].  

Z ekonomických důvodů se využívají slitiny na bázi niklu v omezené míře, ale 

jejich použití je v například v chemickém a petrochemickém průmyslu, v energetice, 

leteckém průmyslu, v papírenství a v automobilovém průmyslu. V extrémně namáhaných 

oblastech se využívají takzvané superslitiny, které jsou vysoce legované širokým spektrem 

prvků a dosahují výborných vlastností pevnostních, žáruvzdorných i korozivzdorných.  

V této práci je v části teoretické rozebrána problematika žáruvzdornosti niklových 

slitin, vlastností jejich složení na mechanické vlastnosti a možnost ovlivnění jejich 

odolnosti proti korozi vhodným chemickým složením. Praktická část je zaměřena na 

změnu mikrostruktury a stability povrchové vrstvy ocelí HR3C a X8NiCrAlTi 32 – 21, o 

různém obsahu niklu. Dále vliv expozice za zvýšené teploty na zcitlivění hranic zrn. 
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2 Charakteristika žáropevných ocelí 

 

Základními materiály, které se dají charakterizovat jako žáropevné, se rozumí vysoce 

legované oceli pro práci za zvýšených teplot a slitiny niklu a kobaltu pro použití za 

vysokých teplot. Požadavky, které musí splňovat, jsou hlavně pevnost, houževnatost, 

odolnost proti korozi a to za zvýšených teplot i proti agresivnímu prostředí a odolnost proti 

tečení. V současnosti je hlavním limitujícím faktorem použití ocelí ne tak jejich 

žáruvzdornost, ale spíše jejich mechanická pevnost za zvýšené teploty [4]. 

Definice žáropevných ocelí není z literatury úplně jednoznačná. Pro pochopení 

rozdílu mezi ocelemi pro práci za zvýšených teplot a teplot vysokých se uvažuje teplota Tg. 

Je to průsečík dvou pevnostních křivek. Minimální hodnoty meze kluzu Re (Rp0,2) a 

závislosti pevnosti při tečení v čase RmT/T/t (obr. 2.1). 

 

Obr 2.1.  Stanovení mezní teploty Tg a její průměrné hodnoty pro standardní žáropevné oceli[1] 

Oceli, které pracují za teploty nad Tg, jsou nazývány žáropevnými. Pod teplotou Tg 

se pro určení pevnosti používá jen mez kluzu Re, protože nedochází k procesům tečení 

materiálu. Tato mez se neustále zvyšuje, díky rozvoji v oblasti žáropevných materiálů. Nad 

danou teplotou se musí brát v úvahu pevnost při tečení Rm. V současném stavu 

austenitických žáropevných ocelí a nových ocelí typu 9-12% Cr se tato mez blíží 650°C. 

Nad touto teplotou už se musí využívat jiných žárupevných materiálů než ocelí, například 

niklových a niklo-kobaltových slitin či jiných materiálů. 
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Rozvoj v oblasti žáropevných materiálů je poháněn požadavky z oblastí techniky, 

jako je jaderná energetika, petrochemie, karbochemie, i jiných chemických oblastí, 

letectví, kosmonautice a ve zbrojařském průmyslu. Tyto obory však mají na žáropevnosti 

materiálu náročné požadavky, které už oceli nedokáží splnit. Používají se tedy i nové 

keramické či kompozitní materiály [1]. 

• Požadavky na žáropevné oceli: 

• Vysoká pevnost při tečení, vysoká mez kluzu a pevnost v tahu 

• Dobré mechanické a technické vlastnosti 

• Stabilita struktury a vlastností při vystavení vysoké teplotě 

• Dobrá žárovzdornost a odolnost proti korozi v prostředí spalin a vodní páry 

• Výhodné fyzikální vlastnosti. 

Požadavky na žáropevné materiály jsou mimo jiné i vysoká teplota tavení Tt, díky 

které je materiál odolný proti tečení. Hlavní složky austenitických žáropevných ocelí, 

železo a nikl, však nemají teplotu tavení nijak zvlášť vysokou. Musí se proto legovat mimo 

jiné i vysokotavitelnými kovy, jako je Mo, Ta, W. 

Žárovzdornost litých ocelí bývá většinou o 50-100°C vyšší než je tomu u ocelí 

tvářených. Je to díky vyššímu obsahu uhlíku, který se přidává pro lepší slévatelnost 

materiálu. Zvyšování obsahu niklu vede také k lepší žáropevnosti, pro ilustraci ocel s 25-

30°Cr odolává v prostředí asi 1000°C při 8-14% Ni a do 1150°C při 14-20% niklu [4]. 

2.1 Zkoušení žáropevných materiálů 

 

Žáropevnost materiálů se určuje následujícími zkouškami: 

• Statická tahová zkouška za zvýšené teploty 

• Relaxace 

• Tepelná únava 

• Zkoušky tečení a meze pevnosti při tečení. 
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2.1.1 Statická tahová zkouška za zvýšené teploty 

 

Provádí se na trhacím stroji s komorou pro ohřev vzorku. Teplota se obvykle měří 

termočlánky v krajních bodech a ve středu měřené délky. Vzorky se používají válcovité o 

průměru 6 nebo 10 mm (tyče dlouhé) nebo ploché. Ohřev vzorku bývá zpravidla kratší než 

jedna hodina a temperace při teplotě zkoušky 20-30 minut. Je možné provádět zkoušku až 

do lomu pro určení hodnot Rp0,2, Rm a A10 nebo pouze do deformace 0,2 %. 

Při konstantní rychlosti zvyšování namáhání a konstantní teplotě se získává 

závislost napětí-deformace a vyznačuje se poměrné prodloužení a zúžení. Získané 

pevnostní vlastnosti se neshodují s vlastnostmi stanovenými při zkoušce tečení, 

mechanismus deformace a porušení je však obdobný. Zkoušky při tečení se provádějí 

během dlouhé doby a malé rychlost a napětí, přibližně jedna čtvrtina meze kluzu.  

Hodnota meze kluzu za zvýšené teploty je orientační, závislost při tečení je totiž 

odlišná. Používá se jako základ pro výpočty pevnosti při teplotách pod mezní teplotou Tg. 

 

2.1.2 Relaxace 

 

Zkouška relaxace se provádí tak, že vzorky podrobí stálé vynucené deformaci a 

poté se postupně snižuje napětí v čase. Vzorky mají stejné rozměry jako pro statickou 

tahovou zkoušku. Trvalá prodloužení se při zkoušce mohou měřit, ale není to nutnost. Při 

zkoušce bez měření se vzorek nejprve zatěžuje silou F00≈0,01 Fm a po upevnění snímače 

pro kontrolu délky je zatížen silou F0 a po jedné minutě se provede měření síly. Při měření 

relaxace se záznamem trvalého prodloužení po počátečním zatížení F0 se vzorek zatěžuje 

na vstupní zatížení F00 a provede se záznam počátečního trvalého prodloužení ∆L0. Další 

postup je stejný jako při zkoušce bez stanovení trvalých hodnot prodloužení. Poté se 

vzorek zatíží silou F00 a po jedné minutě se odečte konečné prodloužení ∆Lt. Míra relaxace 

Rt je rozdíl napětí odpovídající počáteční síle F0 a síle Ft po uplynutí doby t (např. R1000) 

[1]. 

= −  (1) 
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Zkoušky se provádějí za pokojové nebo zvýšené teploty, čas zkoušky bývá od 200 

do 1000 hodin. Zkoušky se mohou provádět na univerzálním trhacím stroji umožňující 

zatížení s rychlostí  

2.1.3 Tepelná únava 

 

Za tepelnou únavu je považován takový proces, kdy dochází k poškození materiálu 

vlivem mnohonásobných cyklických nebo periodických změn teploty. Závislost vzniklých 

napětí je na rozmezí změny teploty nebo na četnosti deformace. Dělí se na vysokocyklovou 

v pružné oblasti a v oblasti velkých tepelných pnutí na únavu nízkocyklovou. Většinou se 

zkoumá oblast nízkocyklové únavy, kde je deformace v důsledku tečení a deformace 

plastická významnou složkou amplitudy. Nejčastěji se dělí na následující dvě kapitoly: 

a) Rychlé změny teploty způsobují napětí a rozdílné deformace v průřezu prvku jsou 

způsobeny velkým gradientem teploty. Zvláštní případ tohoto namáhání je tepelný 

náraz, který způsobí poškození v jednom cyklu ohřevu. 

b) Napětí bez teplotních gradientů, kdy je mechanicky omezená tepelná roztažnost 

prvku. 

Tepelná únava se vyskytuje v zařízeních napříč obory, např. energetice a hutnictví. 

Může vést ke změnám tvaru součástí, jejich poškození, či změna rychlosti proudění 

v potrubí. Důsledky tepelné únavy jsou závislé na druhu namáhaného materiálu, jeho 

mikrostruktuře a také stavu povrchové vrstvy. 

Zkoušky únavy prováděné v laboratořích si vyžadují co nejpřesnější simulace tvaru 

součásti a namáhacího cyklu, aby bylo měření co nejpřesnější. Schopnost materiálu 

vydržet určitý počet cyklů je chápáno jako odolnost proti tepelné únavě. Mírou životnosti 

prvku se rozumí výdrž mezního počtu cyklů, kdy ještě nedojde k poškození materiálu, ať 

užtrvalé deformaci či objevení trhliny až po lom. Nezanedbatelný vliv na životnost 

konstrukčního prvku při cyklických změnách teploty má agresivita prostředí. Může se 

objevit oxidace, povrchová i objemová koroze, křehkost a vzniku trhlin [1]. 

2.1.4 Zkoušky tečení a meze pevnosti při tečení 

 

Provádějí se do přetržení vzorku s měřením deformace. Používány jsou stroje 

s jedním nebo více vzorky. Není třeba získávat křivky tečení pro každou kombinaci 
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materiálu, teploty a napětí. Při zkouškách je jednodušší sledovat přetržení než deformace, 

obdobně jako je u statické tahové zkoušky jednodušší stanovit pevnost v tahu než smluvní 

mez kluzu. Zkouška tečení do přetržení vzorku se standardně provádí za konstantní teploty, 

při stálém napětí a v neměnném prostředí. Z doby do přetržení vzorku a celkového 

prodloužení vzorku je možné stanovit kritérium plasticity materiálu. To je užitečné pro 

porovnávání materiálů a kontrolu jakosti. Rychlosti deformace dosahují při zkouškách 

nízkých hodnot, obvykle od 10-12 do 10-13 s-1 v závislosti na teplotě a napětí.  

Vzorky pro zkoušku bez přetržení s měřením deformace mívají zpravidla průměr 8-

10 mm a délku odpovídající desetinásobku průměru. Zkoušky do přetržení bývají 

prováděny na krátkých standartních vzorcích, nebo na malých vzorcích o průměrech od 2 

do 6 mm [1]. Problematice tečení se dále věnuje kapitola č. 3. 

2.2 Historie a budoucí vývoj žáropevných materiálů 

 

Už na začátku 20. století se začala rýsovat budoucnost vysoce odolných slitin. Po 

pochopení účinku přídavků chromu, niklu a kobaltu s výbornými účinky na 

korozivzdornost v kapalných i plynných prostředích. Už ve dvacátých letech se začaly 

objevovat první nerezové oceli. S příchodem 2. Světové války se vývoj v oblasti urychlil, 

objevila se široká paleta austenitický nerezových ocelí i slitiny na bázi kobaltu. Niklové a 

železo-niklové materiály byly ale ještě málo odolné proti tečení. Od 40. let se vývoj začal 

zase posunovat, z důvodu potřeby materiálů schopných fungovat v turbínových motorech 

letadel. Zde se začaly uplatňovat modernější materiály na bázi niklu. Dalším milníkem 

bylo slévání materiálů ve vakuu, kde se zamezilo nežádoucí oxidaci už při výrobě 

materiálu. V 50. letech už se niklové slitiny dostaly v použití před kobaltové, díky vyšší 

odolnosti proti tečení. Od 60. let se vývoj nezastavil, byly potřeba nové materiály 

v leteckém průmyslu i pro vojenskou techniku a vláda Spojených Států Amerických 

podporovala rozvoj pokročilých materiálů i pro kosmický program. Začala se objevovat 

prášková metalurgie, která vlastnosti materiálů opět posunula výš.  

Nezlepšovala se jen odolnost proti teplotě, ale i pevnostní charakteristiky materiálů. 

V roce 1986 se odhadovalo, že do 15 let budou materiály kvalitativně mnohem lepší a 

zároveň jejich cena bude nižší. To se povedlo naplnit jen z poloviny, neboť kvalita 

materiálů se pořád zlepšuje, cena ale zůstává přibližně stejná. V současnosti se výrobci 

snaží ovlivnit výsledné materiály na úrovni velikosti zrna, složení zrna, strukturální změny, 

či sekundární fáze (Lavesovy, δ) pro ocel IN-718. Vývoj v tomto směru jde kupředu, ale 
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ještě není možné takové předpovědi uskutečnit. Pro lité superslitiny, které se dnes vyrábí, 

už bylo dosaženo téměřlimitu co se týče žárupevnosti. Pořád je ale možnost vývoje pro 

vyšší odolnost materiálů. Samotné složení litých niklových žáropevných materiálů už se 

nyní už moc nemění, pracuje se hlavně na vývoji lepších výrobních postupů. Jedná se o 

zrychlení a zjednodušení výroby litím složitých odlitků, které se dříve musely vyrábět 

z vícetvářených kusů. Zde je potenciál ušetřit až 50-80% výrobních nákladů. Momentálně 

se největší naděje pro zlepšení vlastností materiálů konktrétně v leteckém průmyslu 

vkládají do vývoje povrchových úprav [3]. 
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3 Problematika tečení 

 

Tečení materiálu, neboli creep, je hlavním příčinou nižších mechanických 

vlastností materiálů vystavených působení vysokým teplotám, avšak za pokojové teploty je 

vliv tečení zanedbatelný. Tečení probíhá malou rychlostí při dlouhodobém tepelném 

namáhání, deformace, která je jím způsobena je však trvalá. Celková deformace materiálu 

se dá vyjádřit vztahem: 

εc=ε0+ε (2) 

Při řešení tahových zkoušek pevnosti, prováděných za pokojové teploty, se 

předpokládá, že plastická deformace materiálu při konstantní teplotě nepodléhá změně. 

Tento předpoklad je však mylný a je určitým zjednodušením. Celková deformace materiálu 

εc je totiž součtem plastické deformace počáteční ε0 a plastické deformace ε která je závislá 

časově. Právě tato druhá složka vyjadřuje deformaci tečením. S rostoucí teplotou a 

přibližováním se k teplotě tavení materiálu tato složka roste a výrazně překonává 

deformaci počáteční [1]. 

3.1 Průběh tečení 

 

Průběh tečení materiálu je složitá funkce, závislá na teplotě, čase a napětí. Zkoušky 

tečení se provádí za konstantního napětí a teploty, deformace je tedy funkcí času. Křivka 

tečení se dá rozdělit na tři stádia, dle obrázku 3.1. 
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Obr 3.1. Schematické křivky tečení.  [1] 

• I. stádium – primární tečení, jinak také nestacionární či logaritmické. Při zatížení 

vzorku rychlost deformace klesá. Důvodem je zvyšování hustoty dislokací a tvorba 

nízkouhlíkových hranic a subzrn. 

• II. stádium – stacionární tečení, tzv. ustálené. Z praktického hlediska nejdůležitější, 

dochází k vytvoření rovnováhy mezi procesy zpevnění a zotavení. 

• III. stádium – zrychlené tečení. Rychlost tečení se zvyšuje až do přetržení vzorku 

z důvodu vytváření mikrotrhlin a rozvoje pórů. 

Nestacionární tečení se projevuje v nižších teplotách, přibližně do jedné třetiny Tt. 

Rychlost tečení se snižuje až do blízkosti nulového nárůstu deformace. To je způsobeno 

nárůstem hustoty dislokací v materiálu. V I. stádiu je deformace nízká a nepřekračuje 1%. 

Pokud na materiál působí vysoka teplota nebo napětí, II. stádium tečení zaniká a 

z nestacionárního materiál přechází rovnou do zrychleného tečení. Toto stádium je ale 

velmi důležité z hlediska inženýrského přístupu. K hlavním vnitřním vadám totiž dochází 

na konci II. a ve III. stádiu [1]. 

3.2 Mechanismy deformace v procesu tečení 

 

Ke zvýšení deformace slitin železa s rostoucí teplotou dochází rozdílnými 

mechanismy. Při pokojové teplotě se dislokace pohybují pouze po skluzových rovinách, 

naproti tomu za zvýšené teploty dochází navíc k příčnému skluzu, šplhání dislokací a 
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pokluzu hranic zrn. Dále při teplotě pokojové deformaci prováží zpevnění díky tváření, 

zatímco za zvýšené teploty dochází s plastickou deformací zároveň k obnovení struktury 

pomocí zotavení a rekrystalizace 

Základní rozdělení mechanismů zpevnění materiálu při teplotách nad 0,4 Tt jsou 

následující dvě skupiny: 

• Difúzní tečení po hranicích zrn nebo jejich objemem. 

• Dislokační tečení, které probíhá za vysokých teplot objemovou difůzí. 

Difúzní tečení je závislé na velikosti zrna améně závislé na napětí. Důležitou roli 

při něm má přemisťování vakancí, dislokační skluz, pokluz po hranicích zrn a vznik 

mezikrystalickýchdutin. V některých případech se objevuje i tečení Nabbaro-Herringa 

(vysoké teploty, nízké napětí). Pro rozlišení, který typ tečení bude probíhat v závislosti na 

teplotě a napětí se ale uvažuje jejich nezávislost.  

Dislokační tečení se obvykle projevuje při dostatečně vysoké teplotě, kdy dislokace 

dosahují nový stupeň volnosti a mohou se pohybovat v materiálu i šplháním. Tomuto se 

říká tečení kontrolované zotavením. Může se projevovat i za nízkých teplot, podporované 

buď objemovou difúzí, a nebo difúzí jádry dislokací. Tečení řízené zotavením je založeno 

na výskytu rovnováhy mezi rychlostí deformačního zpevnění a rychlosti zotavení materiálu 

[1].  

 

3.3 Vliv substruktury na tečení. 

 

Rychlost tečení v oblastí primárního creepu klesá, což dokazuje změnu substruktury 

kovu. Oproti tomu ustálené tečení požaduje strukturu stabilní, kde jsou procesy růstu 

hustoty dislokací a procesy zotavení v rovnováze. Změny substruktury spíše než na hustotě 

dislokací závisí na změně uspořádání dislokačních systémů a vytvářením subzrn a jejich 

rozvojem. Která část substruktury nebo jaká jejich kombinace, má největší dopad na 

žáropevné vlastnosti slitin kovů, je nejasná. Efekt jejich působení je totiž silně provázán se 

zpevňujícími fázemi v matrici materiálu [1]. 
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3.4 Vliv velikosti zrna na zpevnění kovů a slitin během tečení 

 

U jemnozrnných materiálů se projevuje vysoká mez kluzu a pevnost za pokojové 

teploty. Za zvýšené teploty však pevnost při tečení roste s velikostí zrna d. Hraniční 

teplotou pro rychlost ustáleného tečení, které vyjadřuje závislost na velikosti zrna je 

přibližně T = 0,Tt. Následující rovnice ukazují závislost pro teploty nízké (rovnice č. 3) a 

zvýšené (rovnice č. 4). 

ε = f(d)2  (3) 

ε = f(1/d) (4) 

U ocelí s fcc mřížkou je patrná silná závislost, kde s rostoucí velikostí zrna klesá 

rychlost tečení materiálu. Příkladem je vysoká životnost lopatek turbín z niklových slitin, 

vyráběné s regulovanou velikostí zrna, s kolumnární a monokrystalickou strukturou. Je to 

dáno nejen aniztotropií struktury, ale též minimálním podílem hranic zrn ve struktuře [1]. 
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4 Slitiny na bázi niklu 

 

Nikl je prvek s atomovým číslem 28. Molární hmotnost niklu je 58,6934 g.mol-1, 

hustota 8,908 g.m3. Teplota tání 1455°C a teplota varu 2913°C. Nikl krystalizuje v plošně 

centrované kubické soustavě (fcc), je to feromagnetický kov. Teplota Curieho bodu je 

357°C, za vyšších teplot ztrácí magnetické vlastnosti. Nikl patří mezi přechodné prvky 

s valenčním elektronem v d-sféře.  

Slitiny na bázi niklu, zpevněné fází M3X, se označují také jako superslitiny. 

Obsahují 30-80% niklu. Obsahem chromu nad 15% se zajišťuje jejich pasivace. Patří mezi 

nejvýznamnější část materiálů zpevněných vylučováním precipitačních fází v austenitické 

matrici. Díky neustálému zdokonalování chemického složení a technologie výroby, 

dosáhla pracovní teplota některých niklových slitin až na hodnoty 0,9 Tt (1000-1100°C) a 

dále už jejich rozvoj není možno vylepšovat. Pro specifické případy se dá dosáhnout 

lepších hodnot aplikací vhodné žáropevné vrstvy, pro korozi v plynech se dá dosáhnout 

žáropevnostiaž do teplot 1150°C. Při teplotách od 650 °C se požívají nejčastěji slitiny na 

bázi niklu, kobaltu a železa [1,2,8]. 

Jako první superslitina tak jak jsou chápany dnes, se dá považovat americká slitina 

Monel K500 o složení 0,15% C, 2,8% AL, 0,6% Ti, 30% Cu v niklu. Velký pokrok 

v ohledu na odolnost proti tečení byl pozorován až u slitin typu Nimonic vyvinutých 

v Anglii. Jsou používány od počátku 40. let 20. století až dosud. Nárůst žárovzdornosti u 

těchto slitin s niklem a chromem nenarušuje stabilitu fcc mřížky [1]. 

Pevnosti za vysokých teplot a odolnosti proti tečení bylo dosaženo vylučováním 

fáze Ni3Al, kde část hliníku nahrazuje titan. Množství vyloučeného Ni3(Ti, Al) bylo v 50. 

letech zvýšeno díky vakuovému tavení, které významně zlepšilo kvalitu slitin a usnadnilo 

řízení chemického složení. Dalším zpevněním tuhého roztoku bylo dosaženo přídavkem 

kobaltu, který snížil energii vrstevné chyby. Stejného efektu se dá dosáhnout i 

molybdenem [1,3]. 

Použití žáropevných niklových slitin se vyskytuje v mnohých oblastech průmyslu, 

od petrochemie, konstrukci energetických zařízení, po zpracovávání kovů, nevětší 

uplatnění je v plynových turbínách pro pohon různých zařízení a stacionárních 

energetických generátorů. Zde se využívá až 80% vyráběných niklových superslitin na 

světě. Tato oblast pohání vývoj materiálů od jejich vzniku až po současnost [1]. 
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Slitiny niklu dosahují vynikající odolnosti proti lokálním korozím, např. korozního 

praskání za napětí, bodové a štěrbinové korozi, korozi v oxidačních kyselinách a často 

odolávají více typům koroze současně.  

 

4.1 Plynové turbíny 

 

V poválečném období byl v tomto oboru učiněn obrovský pokrok. Využití 

plynových turbín je jako stacionární generátor, mechanický pohon či pohon letadla. 

Plynové turbíny se skládají ze tří základních částís odlišným namáháním [1]: 

• Kompresor – zde se patnáctinásobně stlačuje nasávaný vzduch a dosahuje teplot až 

700°C. 

• Spalovací komora – stlačený plyn se v ní mísí s palivem a výsledná směs po 

zapálení dosahuje teplot až 1400°C. 

• Turbína – v ní jsou plyny vycházející ze spalovací komory vedeny na lopatky, které 

zajišťují pohon. Teploty zde dosahují až 1300°C. 

Využití energie spalin se liší mezi turbínovým pohonným motorem a statickým 

generátorem. Oba využívají část energie spalin k pohonu kompresoru, ale zbytek je 

využíván odlišně. U pohonných jednotek reaktivní motor mění zbylou energii na sílu 

v tahu, u jednotek průmyslových turbín se zbylá energie převádí na přijímač, např. 

generátor. Účinnost plynových turbín je asi 35-40° % a záleží na teplotě spalin. Omezením 

je schopnost materiálu odolávat vysokým teplotám. Hlavní problémy jsou odolnost proti 

tečení, tepelná únava, vysokoteplotní koroze a eroze. Od roku 1939 se účinnost turbín 

zvýšila přibližně třikrát, když se teplota spalin zvýšila z 550°C na 1250°C. Výkon se 

nezvyšuje jen dosahováním vyšší teploty díky pokročilejším žáropevným materiálům, ale 

také konstrukčním řešením, které se neustále vyvíjí, jako je geometrie lopatek a konstrukce 

chladicích systémů [1]. 
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4.2 Chemické složení standardních slitin niklu 

 

Slitiny niklu jsou legovány hlavně pomocí chromu, molybdenu, mědi a železa. 

Obsah těchto prvků ve slitině může dosahovat do desítek procent. Tyto prvky vylepšují 

hlavně korozivzdorné vlastnosti materiálu (kromě Fe). V menším množství se leguje 

pomocí hliníku, titanu, kobaltu, niobu, wolframu a dusíku. Tyto legury způsobují zvýšení 

pevnosti a zvýšení odolnosti materiálu proti tečení tvorbou precipitátů v matrici. Základní 

dělení niklových slitin podle složení je následující [2]: 

• Slitiny Ni-Cr-Fe 

• Slitiny Ni-Cr-Mo 

• Slitiny Ni-Mo 

• Slitiny Ni-Cu. 

4.2.1 Slitiny Ni-Cr-Fe 

 

Obsahují od 45 do 76 % niklu. Slitiny se středním obsahem Ni jsou výše legovány 

chromem, až do 28 %, a stabilizují se pomocí titanu a niobu. Materiály s vysokým 

obsahem niklu vynikají zvýšenou odolností proti koroznímu praskání při působení 

chloridů, vyšší mechanické vlastnosti a žárovzdornost až do teploty 1100°C. Železo ve 

slitině zpevňuje tuhý roztok, Hliník, titan a uhlík zpevňují materiál precipitačním 

vytvrzováním. Slitiny Ni-Cr do obsahu chromu 45 % mají austenitickou strukturu, 

odolávají koroznímu působení Roztoků kyseliny dusičné při vyšších teplotě a tlaku. 

4.2.2 Slitiny Ni-Cr-Mo 

 

U slitin modifikovaných molybdenem se projevuje vysoká korozní odolnost 

v oxidačních i redukčních prostředích. V silně oxidačním prostředí jako je koncentrovaná 

kyselina dusičná, však dochází k místní i celkové korozi. Slitiny s nižším obsahem 

molybdenu a vyšším obsahem železa a chromu odolávají i působení kyseliny dusíčné za 

zvýšených teplot. Aby se potlačilo křehnutí niklových slitin, které mají vyšší pevnost než 

austenitické žáropevné chromniklové oceli, se omezuje vylučování intermetalických fází 

snížením obsahu uhlíku pod 0,01 % [8]. 
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4.2.3 Slitiny Ni-Mo 

 

V této skupině byla původní slitina s obsahem 20 % Mo a 20 % Fe, z důvodu 

nepříznivého působení železa se ale změnily obsahy přídavných materiálů. Pro odolnost 

proti korozi v kyselině sírové a v suchém i vlhkém chlorovodíku se obsah železa snížil pod 

10% a obsah molybdenu zvýšil až na 28-30%. Slitina bývá stabilizována vanadem o 

obsahu 0,4-1,7%, což snižuje náchylnost k mezikrystalové korozi po svařování. Korozní 

odolnost slitin této skupiny je snižována heterogenitou struktury, kdy se vylučují karbidy a 

intermetalické fáze. 

4.2.4 Slitiny Ni-Cu 

 

Velmi rozšířená skupina běžných konstrukčních slitin niklu. Základní složení jsou 

2/3 niklu, 1/3 mědi a do 5 % příměsí Fe, Mn, Al a Si. Vyznačují se dobrými mechanickými 

vlastnostmi, s přídavkem hliníku jde vytvrzováním dosáhnout pevnosti od 500 do 1400 

MPa. Korozní odolnost je hlavně v prostředích redukčních s obsahem halogenů. Té je 

dosaženo vysokým obsahem niklu. Neobjevuje se u nich bodová koroze a jsou velmi 

odolné proti korozní únavě. Díky homogenní struktuře není odolnost proti korozi 

ovlivněna tvářením, litím, svařováním nebo tepelným zpracováním. 

4.3 Působení prvků v niklových slitinách 

 

Nikl jako základní složka slitin určuje jejich strukturu, stabilitu fází a chování 

v technologických procesech. Pro zlevnění slitin niklu se do slitin přidává podíl železa, 

vysoký obsah Fe má ale negativní vliv na žárovzdornost materiálu. Oxidy železa mají 

sníženou přilnavost k matrici a vyšší obsah železa způsobuje i náchylnost k vylučování 

fáze σ, která je nežádoucí. Slitiny stabilizované kobaltem obsahují tuhý roztok γ. Kobalt 

snižuje rozpustnost jiných prvků ve slitině, především hliníku a titanu. Působí zvýšení 

žáropevnosti, snížení energie vrstevné chyby a zajišťuje dobré technologické vlastnosti [1]. 

Chrom o obsahu 5-30 % zpevňuje matrici a přispívá k odolnosti proti oxidaci, 

nejvyšší při obsahu od 15 do 30 %. Cr též přispívá k odolnosti proti tečení, díky tvoření 

stabilních karbidů M23C6. Tyto se vylučují převážně na hranicích zrn a v místech s defekty 

krystalické struktury. Při nízkých koncentracích chromu vzhledem k obsahu uhlíku se tvoří 
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karbidy M3C2 a M7C3. Zvýšení žáropevnosti se dá dosáhnout i přídavkem hliníku, Který 

tvoří hlavně itermetalika Ni3Al [1]. 

Molybden a wolfram působí převážně zpevnění matrice γ. Pokud je jejich obsah 

(Mo+W) vyšší než 6 %, tvoří místo [Cr21(Mo,W)2]C6 karbid M6C. V niklových slitinách je 

velké množství molybdenu a wolframu vázáno v intermetalické fází γ‘. Ta má pozitivní 

vliv na vlastnosti povrchové oxidické vrstvy s vysokým obsahem Al2O3[1]. 

Titan, niob, tantal a vanad tvoří fáze γ‘, kde nahrazují hliník. Během křehnutí 

materiálu tyto prvky tvoří jednoduché karbidy, které nejsou dlouhodobě stabilní a za 

vyšších teplot dochází k jejich rozpouštění [1]. 

Bor se přidává v množství do 0,02 hm.%. Má vliv na morfologii hranic zrn, což 

zvyšuje pevnost při tečení. Stejně působí i přídavky zirkonia do 0,05% a hafnia do 2%. Bor 

a zirkonium působí také zvýšenou odolnost proti křehkému porušení za vysokých teplot. 

Tento efekt nemá spolehlivě popsaný mechanismus svého fungování, dochází však ke 

zpomalenému vylučování karbidu chromu na hranicích zrn [1]. 

Hořčík působí na zlepšení mechanických vlastností tvářených superslitin. Obsah Mg 

v rozmezí 0,01-0,05% [1]. 

Mangan má vliv na vylučování a rovnomšrnou distribuci karbidů MC v matrici γ u 

slitin o složení Ni-Cr-Ti-Al [1]. 

Dusík má negativní vliv na mechanické vlastnosti materiálu, působí křehkost 

materiálu, způsobenou vylučováním nitridů chromu [1].  

4.4 Prepicitující minoritní fáze v niklových slitinách 

 

4.4.1 Fáze γ‘ 

 

Jedná se o fázi o složení Ni3Al nebo Ni3Ti. Krystalizuje v fcc mřížce. Základní 

zpevňující fáze v niklových slitinách. Dochází k nárůstu velikosti při dlouhodobém 

působení teploty [3].   
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4.4.2 Fáze η 

 

Jedná se o označení Ni3Ti, ve kterém není možnost obsahu jiných prvků. Vyskytuje 

se ve slitinách na bázi Fe-Ni, Co a Ni.Může se vylučovat jak na hranicích zrn, tak uvnitř 

zrna[3]. 

4.4.3 MC 

 

Vyskytuje se ve složení TiC, NbC či HfC. Má kubickou krystalovou strukturu. Karbid 

titanu má omezenou schopnost rozpustnosti dusíku, zirkonia a molybdenu [3]. 

 

4.4.4 M23C6 

 

Nejrozšířenější minoritní fáze, která se vyskytuje v austenitických žáropevných 

ocelích. Nejčastěji vzniká Cr23C6, který se vylučuje na hranicích zrn a ochuzuje je tak o 

chrom. Při dlouhodobé teplotní expozici částice karbidu hrubnou a okolní matrice se 

ochuzuje o chrom. Pokud dojde k poklesu obsahu chromu v materiálu pod 12%, dochází k 

oslabení protikorozní odolnosti zrn a může se projevit mezikrystalová koroze.  

Mohou se v něm kromě chromu rozpouštět i železo, méně často pak molybden, 

nikl, mangan nebo wolfram. Při dlouhodobém teplotním rozpouštění karbidu obohacují 

okolní oblasti o chrom a působí tak vylučování σ fáze. Vylučují se v podobě glubulí, 

destiček, lamel. [1,3,5]. 

4.4.5 M2X a MX 

 

Obsahují karbidy a nitridy tranzitních kovů, Cr, Nb a V. Vyznačují se tepelnou 

stabilností, vylučování v objemu zrn zvyšuje pevnost kotvením dislokací a zvyšuje se 

pevnost materiálu při tečení.  

Při popouštěná 9-10% chromových ocelí nad 700°C dochází k vylučování 

primárního MX v matrici. Morfologie je převážně sféricka a je bohatý na dusík a vanad. 

Dekundární MX je tvořen převážně nitridya částice mají deskovitý nebo jehlicovitý tvar. 

Takto je možno je od sebe jednoduše odlišit [1,6]. 
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4.4.6 M6X 

 

Minoritní fáze, jedná se o karbidy nebo nitridy. Vzniká při vyšším obsahu 

molybdenu, wolframu a niobu. Tvoří se uvnitř zrn a při hrubnutí významně ochuzuje 

matrici o přídavné prvky. Má tendenci hrubnout rychleji než M23C6 a snižuje tak 

substituční zpevnění materiálu [1,6] 

 

4.4.7 σ fáze 

 

Je charakterizována vysokou pevností a křehkostí. Její výskyt je hodně častý. Oceli, 

ve, kterých se vyskytuje ferit, obsahují σ fázi společně s M23C6 nad teplotami 500°C 

porozpadu feritu. Vylučuje se ale i z austenitu při současném působení teploty a napětí. 

Jeho vylučování se dá zpomalit stabilizací niobem. Přísady dusíku omezují vylučování. 

Způsobuje nárůst křehkosti austenitických žárupevných ocelí, ale větší množství, které má 

vliv na užitné vlastnosti oceli, se tvoří až po dlouhodobém působení teploty a napětí [1,5]. 

4.4.8 Lavesovy fáze 

 

Vylučuje se jako Fe2M, obsahuje hlavně molybden, wolfram a chrom. Při 

precipitaci při tečení materiálu ochuzuje matrici o molybden a wolfram, snižuje tedy 

účinky substitučního zpevnění. Fáze rychle hrubne a precipitační zpevnění je tedy jen 

krátkodobé, dále pouze zhoršuje creepovou odolnost materiálu [1,5,6]. 

4.4.9 χ fáze 

 

Vyskytuje se za vyšších teplot ve složení Fe36CR12Mo10 v ocelích bohatých na 

molybden. Značným způsobem vede k ochuzení okolí o legující prvky. Primárně 

precipituje na hranicích zrn, dále na deformačních dvojčatech a nakonec i intergranulárně 

[1,6]. 
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4.4.10 M3B2 fáze 

 

Na místě M se mohou objevovat prvky Ta, V, Nb, Mo. Vyskytují se při obsahu boru 

nad 0,03%. Boridy se jeví podobně jako karbidy, nedochází u nic ale k naleptání pomocí 

leptadel používaných na karbidy [3]. 

  



22 
 

5 Odolnosti niklových slitin vůči oxidaci a možnosti jejího 

ovlivnění 

 

Oxidací kovu se rozumí každá reakce, při níž kov ztrácí elektrony. K oxidaci může 

docházet v mnoha různých podmínkách, ať už působením chemickým, elektrochemickým, 

v kapalných či plynných prostředích a reakcí mezi více kovy či slitinami. Rychlost reakce 

je ovlivněna také teplotou, za které reakce probíhá. Kovové prvky jsou obecně nestálé a 

k oxidaci dochází samovolně. Oxidační reakce je charakterizována změnou volné entalpie 

soustavy ∆G, což je rozdíl chemických potenciálů látek v konečném a výchozím stavu. 

Změna volné entalpie je veškerá energie, která je přijata nebo odevzdána okolí při vzniku 

jednoho molu sloučeniny z jednotlivých prvků za konstantního tlaku a teploty. Volná 

entalpie je vyjádřena vztahem (5) [2,9]. 

∆G = ∆H – T∆S  (5) 

∆H je změna entalpie, ∆S změna entropie T je termodynamická teplota. Jejich 

hodnoty se dají dohledat v příslušných tabulkách platné za standardního tlaku 9,827.104 Pa 

a aktivity reagujících látek rovných jedné [2]. 

5.1 Koroze niklu 

 

Koroze niklu probíhá v oxidačních prostředích, v redukčních prostředích je koroze 

zpomalena. Stálost niklu je zajištěna jeho elektrochemickou ušlechtilostí. Podstatnou 

složkou korozní odolnosti niklu, je jeho schopnost pasivace, způsobená tenkou vrstvou 

oxidů na povrchu materiálu. Ta brání průniku oxidantů k materiálu a nedochází k hlubšímu 

korodování. Pokud dojde k místnímu narušení vrstvy oxidů, může docházet k bodové 

korozi niklu v takových místech. Nikl dobře odolává korozi v neoxidačních kyselinách, 

jako chlorovodíková, sírová a fosforová za mírných teplot. Naopak koroze niklu probíhá 

velmi rychle v oxidačních kyselinách [4,6]. 

Nikl dobře odolává organickým kyselinám a jiným sloučeninám, díky čemuž bývá 

využíván v potravinářském průmyslu. V tomto oboru nachází uplatnění i díky tomu, že 

nemá toxické účinky na lidské tělo a nepůsobí oxidaci tuků [6]. 

Vysoká odolnost niklu vůči zásadám, jako jsou hydroxid sodný a draselný, i při 

vysokých koncentracích předurčuje nikl pro práci v takových prostředích. Neodolává ale 
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hydroxidu amonnému. Nikl je korozně odolný vůči minerální vodě,  destilované a 

deionizované vodě. Odolává také rychle proudící mořské vodě, ale v pomalu proudící nebo 

klidné mořské vodě dochází k bodové korozi díky narušování pasivující vrstvy 

usazeninami [6,10]. 

 

5.2 Vliv chemického složení na korozivzdornost niklových slitin 

 

5.2.1 Měď 

 

Přídavek od 30 do 40% mědí pomáhá odolávat roztokům kyseliny sírové až do 

koncentrací 80% za nepřístupu vzduchu při pokojové teplotě, do koncentrace 60% při 

teplotě 70°C a do koncentrace 20% při teplotě varu. Vůči chlorovodíkové teplotě bez 

přístupu vzduchu a za pokojové teploty jsou slitiny s obsahem mědi částečně odolné, 

Neodolávají korozi ve velmi oxidačních kyselinách, jako je kyselina dusičná a chromová, 

vlhký chlor a působení chlornanů [6]. 

5.2.2 Molybden 

 

Při obsahu 26-30% molybdenu dosahují niklové slitiny odolnosti vůči působení 

kyseliny chlorovodíkové za všech teplot a koncentrací. Využívají se tedy hlavně 

v prostředích, kde dochází ke styku s chlorovodíkem. Dále je významná odolnost proti 

korozi vůči vařící 85% kyseliny fosforečné a do 60% koncentrace kyseliny sírové při 

teplotě varu [6]. 

5.2.3 Chrom 

 

Chrom pomáhá odolávat vůči vysoce oxidačním kyselinám, jako dusičná, dusná a 

chromová. Odolnost se zvyšuje s obsahem Cr v materiálu, projevuje se už od 10 %, ale 

významnější korozní odolnost se projevuje až od 18 % chromu. Niklové slitiny s vysokým 

obsahem chromu odolávají korozi za působení vzduchu, kyslíku a plynům s obsahem síry 

za zvýšených teplot [6]. 
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5.2.4 Křemík 

 

Lité niklové slitiny o obsahu 8,5-10% Si a okolo 3% Cu se používají v prostředích 

vroucí kyseliny sírové i o vysokých koncentracích, za středních teplot odolávají působení 

kyseliny dusičné i nad 50% koncentraci. Jejich vysoká tvrdost je předurčuje k použití 

v aplikacích, kde je potřeba vysoké odolnosti proti otěru a opotřebení. V malých 

množstvích přidávaný křemík, od 0,25% do 2%, zvyšuje tvrdost a houževnatost 

materiálu[6]. 

5.2.5 Železo 

 

Přídavek 35-50% železa ve slitině niklu vykazuje vysokou odolnost vůči působení 

kyseliny sírové na 50 % koncentraci a zároveň je nahrazení niklu provázeno významnou 

úsporou. Slitiny od obsahu od 20 do 64 % železa nevynikají významnou korozivzdorností, 

avšak používají se díky svým magnetickým vlastnostem [6]. 

 

5.2.6 Uhlík 

 

Obsah uhlíku ve slitinách niklu je důsledně kontrolovaný, větší obsahy totiž mají 

negativní vliv jak na mechanické vlastnosti za vysokých teplot, tak působení 

mezikrystalové koroze. To je způsobeno vylučováním karbidů chromu a molybdenu na 

hranicích zrn, způsobující zcitlivění hranic zrn po tepelném namáhání, např. při svařování 

[6]. 

5.2.7 Niob 

 

Slitiny niklu se stabilizují niobem proti mezikrystalové korozi způsobené 

precipitací karbidů chromu na hranicích zrn [6]. 

5.2.8 Titan 

 

 Přídavek titanu ve slitině částečně stabilizuje slitinu proti mezikrystalové korozi 

působené vylučováním karbidů chromu na hranicích zrn. Malé množství titanu se přidává 
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do niklových slitin z důvodu korekce vlivu plynů přítomných v materiálu na kujnost slitiny 

[6]. 

5.2.9 Hliník 

 

 Malé množství hliníku se občas přidává do taveniny, aby se dosáhlo snížení 

oxidace základního kovu. Přídavek do 2% hliníku působí v Ni-Cr slitinách příznivě proti 

oxidaci za vysokých teplot [6]. 
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6 Experimentální část 

 

Experimentální část práce byla provedena na vzorcích odebraných z trubek. Použití 

trubek je pro vedení plynné složky za vyšších teplot. Z tohoto důvodu se zkoumání 

zaměřilo na vnitřní povrch trubek, jejich mikrostrukturu, stabilitu povrchu a odolnost vůči 

mezikrystalové korozi. Zkoumané materiály byly žárupevné austenitické niklové slitiny, 

jejich složení je v tabulce 6.1. Jedná se o materiály HR3C, který je zpevňován jemnými 

částicemi precipitátu M23C6 a NbCrN a vyznačuje se dobrou odolností proti oxidaci v páře, 

a materiál X8NiCrAlTi 32 – 21, který má v dodaném stavu vysokou odolnost proti 

mezikrystalové korozi, která se ale ztrácí po zcitlivění hranic zrn. Struktura povrchu 

materiálu a jeho korozní odolnost se může působením vysokých teplot měnit, část 

experimentu se proto zaměřila na simulaci tepelného ovlivnění, díky působení svařování 

ohřevem vzorku na 1200°C. Předmětem zkoumání bylo i tepelné ovlivnění materiálu při 

působení zvýšených teplot při delším časovém intervalu, kdy se vzorky po ohřátí na 

1200°C i v dodaném stavu vystavily vlivu teploty 660°C po dobu jedné hodiny. 

Dále byla provedena zkouška korozní odolnosti proti mezikrystalové korozi 

v roztoku síranu měďnatého v naředěné kyselině sírové. Vzorky byly umístěny mezi 

měděné piliny a vystaveny působení mírně zvýšené teploty. 

Na vzorcích se provedlo metalografické hodnocení v dodaném stavu i ve všech 

tepelně ovlivněných stavech vytvořených při experimentu. 

Tab6.1 Chemické složení zkoumaných materiálů. 

Popis Cr Ni Ti/Nb Al Si Mn P S N Cu Co 

HR3C 
24-

26 

19-

22 

0,2-0,6 

(Nb) 
 -  ≤1 ≤2 ≤0,05 ≤0,03 - - - 

X8NiCrAlTi 

32 - 21 

19-

22 
30 

0,25-0,65 

(Ti) 

0,25-

0,65 
≤0,01 ≤1,5 ≤0,02 ≤0,01 ≤0,03 ≤0,5 ≤0,5 

 

Pro provedení všech zkoumaných tepelných změn byly vzorky rozděleny, aby od 

každého byly čtyři kusy. Jeden se dělil po expozici při vysoké teplotě. To se provedlo ruční 

pilkou na železo, neboť vzorky každého kusu byly jen dva. Jeden ze vzorků byl ponechán 
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v dodaném stavu pro metalografické hodnocení. Simulace tepelného ovlivnění materiálu se 

prováděla ohřevem při teplotě 1200°C po dobu 140 s na vzduchu. Expozice vzorku teplotě 

měla být na oba povrchy vzorku, byl zhotoven přípravek ze dvou kusů austenitické oceli, 

mezi které se vzorek vloží. Na každé části přípravku se zhotovila jedna rovná plocha, horní 

se pak opatřit ze strany dírou a šroubem, aby se pomocí páky mohly oba díly odklopit. Při 

předehřevu přípravku se tyto ohřívaly při teplotě 1200°C přes noc, aby byla zaručena 

teplota v celém objemu přípravku. Při vlastní expozici vzorků se objevila technická závada 

na přípravku. Šroub, který měl být použit pro odklopení dílů, nebyl ze žáruvzdorného 

materiálu, při dlouhém vystavení vysoké teplotě došlo k jeho zoxidování v celém objemu a 

rozpadl se. Jako náhradní řešení bylo použito přiložení vzorku na přípravek z jedné strany, 

přípravek tedy fungoval jako akumulátor tepla. Doba expozice vzorku zůstala stejná, tedy 

140s.  

Dále, se jeden vzorek v dodaném stavu a jeden po simulaci tepelného ovlivnění po 

sváření, žíhaly na vzduchu při teplotě 660°C po dobu jedné hodiny. Tímto postupem by 

mohlo dojít ke zcitlivění hranic zrn a případné mezikrystalové korozi. 

6.1 Metalografické hodnocení vzorků 

 

V této části proběhla příprava metalografických výbrusů vzorků fixovaných 

v bakelitu. Po sérii broušení a leštění se vzorky leptaly elektrolyticky pomocí kyseliny 

šťavelové. Použité napětí 12 V, čas leptání 40s. U některých vzorků se nepovedlo vyvolat 

strukturu napoprvé, došlo tedy k opakování leptání. Poté byly optickým mikroskopem 

pořízeny snímky povrchů materiálů při různém zvětšení při vnitřním povrchu trubky i v 

jeho objemu. Následně proběhlo hodnocení změny struktury materiálu v závislosti na 

tepelném zpracování. 
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6.1.1 Materiál HR3C 

 

 

Obrázek 6.1 Mikrostruktura oceli HR3C po ohřevu 1200°C/140 s/vzduch, 500x 
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Obrázek 6.2 Mikrostruktura oceli HR3C po ohřevu 1200°C/140 s/vzduch > 660°C/1 h/vzduch, 500x 

 

Obrázek 6.3 Mikrostruktura oceli HR3C v dodaném stavu, 500x. 
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Obrázek 6.4 Mikrostruktura oceli HR3C v dodaném stavu>660°C/1 h/vzduch, 500x 

 

Z obrázků je patrné, že krátkodobé vystavení vysoké teplotě (1200°C) nemělo za 

následek změnu velikosti zrna ani nárůst precipitačních fází v materiálu oproti materiálu 

v dodaném stavu. Po žíhání při teplotě 660°C po dobu jedné hodiny na vzduchu, je však 

viditelné napadení povrchu vzorků mezikrystalovou korozí, a to jak u dodaného stavu 

vzorku, tak vzorku na kterém bylo simulováno tepelné ovlivnění materiálu svářením. 
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Obrázek 6.5 Mikrostruktura oceli HR3C v dodaném stavu v matrici, 100x. 

 

Obrázek 6.6 Mikrostruktura oceli HR3C po ohřevu 1200°C/140 s/vzduch v matrici, 100x 
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Z obrázků pořízených v matrici materiálu v dodaném stavu a po ohřevu materiálu 

na vysokou teplotu není patrný nárůst zrna. Z toho vyplývá, že ocel HR3C je dobře odolná 

proti změnám struktury v materiálu, a to na povrchu i v matrici, při vystavení působení 

velké teploty např. při svařování. Pokud ale dojde ke zcitlivění hranic zrn, projevuje se 

rychlé napadání mezikrystalovou korozí, a to i materiálu, který nebyl podroben vysoce 

tepelnému namáhání. 

6.2 Materiál X8NiCrAlTi 32 – 21 

 

 

Obrázek 6.7 Mikrostruktura oceli X8NiCrAlTi 32 – 21 v dodaném stavu, 100x. 
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Obrázek 6.8 Mikrostruktura oceli X8NiCrAlTi 32 – 21 v dodaném stavu> 660°C/1 h/vzduch, 100x. 

 

Obrázek 6.9 Mikrostruktura oceli X8NiCrAlTi 32 – 21 v dodaném stavu> 660°C/1 h/vzduch, 500x. 
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Obrázek 6.10 Mikrostruktura oceli X8NiCrAlTi 32 – 21po ohřevu 1200°C/140 s/vzduch, 100x. 

 

Obrázek 6.11 Mikrostruktura oceli X8NiCrAlTi 32 – 21po ohřevu 1200°C/140 s/vzduch > 660°C/1 h/vzduch, 100x. 
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U materiálu X8NiCrAlTi 32-21 je možno po ohřevu 1200°C/140 s/vzduch 

pozorovat vytvoření rovnoměrné vrstvy na povrchu materiálu. Dochází tedy 

pravděpodobně k jeho pasivaci, a korozní odolnost za podmínek, které by nenarušovaly 

vrstvu pasivace, se dá předpokládat dobrá korozní odolnost. Nedochází ani ke změně 

velikosti zrna u povrchu materiálu. Po zcitlivění hranic zrn se však projevuje velmi velké 

narušení povrchové vrstvy materiálu, silněji se projevující u žíhaného materiálu, který 

nebyl vystaven vysoké teplotě. To však může být způsobeno lokáními rozdíly, neboť i u 

vzorku vystavenému působení vysoké teploty se destrukce projevuje. Mezikrystalická 

koroze zde působí méně intenzivně, dochází však k oslabování materiálu pravděpodobně 

velkým nárůstem některé minoritní fáze. 

 

Obrázek 6.12 Mikrostruktura oceli X8NiCrAlTi 32 – 21 v dodaném stavu v matrici, 500x. 
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Obrázek 6.13 Mikrostruktura oceli X8NiCrAlTi 32 – 21po ohřevu 1200°C/140 s/vzduch v matrici, 500x. 

Při zkoumání struktury materiálu v matrici je patrný nárůst velikosti zrna po 

expozici za teploty 1200°C/140 s/vzduch. 

6.3 Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi 

 

Zkouška probíhala na třech různých stavech vzorků, a to v dodaném stavu a vzorky 

žíhané při teplotě 660°C po dobu jedné hodiny v dodaném stavu a po tepelné expozici 

1200°C/140 s/vzduch. Byly zaznamenány hmotnosti vzorků před a po zkoušce. Tak 

probíhala 24 hodin v topném hnízdě, kde byly umístěny v roztoku o složení 1000 cm3 

vody, 160g CuSO4·5H2O, 100cm3 H2SO4. Vzorky byly vloženy mezi měděné třísky dle  

ČSN 03 8169. Rozdíly hmotností jsou v tabulce 6.2. 
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Tabulka 6.2 Hmotnostní úbytky před a po zkoušce odolnosti vůči MKK 

  HR3C X8NiCrAlTi 32 – 21 

  před po před po 

Dodaný stav 7,3816 7,3808 5,6839 5,6742 

Dodaný stav > 660°C/1 h/vzduch 7,5181 7,5154 4,6337 4,6216 

1200°C/140 s/vzduch > 660°C/1 h/vzduch 3,0344 3,0318 1,9186 1,9116 

 

Dle vztahu (6) se vypočítají relativní úbytky hmotnosti materiálů po zkoušce. 

=
.

  [h-1] (2) 

 Vypočtené hodnoty jsou v tabulce 6.3. 

Tabulka 6.3 Výpočty relativních úbytků hmotnosti. 

  HR3C X8NiCrAlTi 32 – 21 

Dodaný stav 4,52.10
-6 7,11.10

-5 

Dodaný stav > 660°C/1 h/vzduch 1,5.10
-5 1,09.10

-4 

1200°C/140 s/vzduch > 660°C/1 h/vzduch 3,57.10
-5 1,52.10

-4 

 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že u obou materiálů je nejméně náchylné jsou 

materiály v dodaném stavu, nevystavené žádnému tepelnému namáhání. Zde relativní 

úbytky hmotnosti dosahují hodnot o jeden řád menší. Ocel HR3C vykazuje více než 

dvojnásobné úbytky relativní hmotnosti ve stavu žíhaném po vysokoteplotním namáhání, 

její odolnost proti mezikrystalové korozi je tedy nejmenší. U oceli X2NiCrAlTi 32 – 21 

jsou po žíhání relativní hmotnostní úbytky o řád vyšší než v dodaném stav, díky porovnání 

žíhaných vzorků však dojdeme k závěru, že vysokoteplotní namáhání zvýší rychlost koroze 

o necelých 50%. 

6.4 Zkouška mikrotvrdosti 

 

Na vzorcích v dodaném stavu a po simulaci tepelného ovlivnění materiálu po 

svařování, byla měřena mikrotvrdost materiálu při vnitřním povrchu trubky. Mikrotvrdost 

byla měřena metodou podle Vickerse. Provedeno bylo pět vpichů v každém materiálu a 
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výsledné hodnoty zprůměrovány. Působící zatížení bylo 1 kg, tedy působící síla 10 N. 

Výsledky měření mikrotvrdosti jsou v tabulce 6.4. 

Tabulka 6.4 Průměrná mikrotvrdost HV 0,1 

  HV 0,1 

HR3C dodaný stav 209,2 

HR3C 1200°C/140 s/vzduch 216,4 

X8NiCrAlTi 32 -21 dodaný stav 158,6 

X8NiCrAlTi 32 -21 1200°C/140 s/vzduch 220,4 

 

Ze získaných hodnot je patrné že u oceli HR3C nedošlo při působení vysoké teploty 

k vytvrzení materiálu, což se dá považovat za znak lepší žáruvzdornosti materiálu. U 

materiálu X8NiCrAlTi 32-21 došlo ke zvýšení tvrdosti o téměř 40 %, což se nedá 

z hlediska žáropevnosti považovat za vhodné. 
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7 Závěr 

 

Literárním rozborem bylo dokázáno, že působení vysoké teploty má vliv na 

mikrostrukturu materiálu a schopnost odolávat korozi. Tyto vlastnosti se u zkoumaných 

vzorků objevují v nezanedbatelné míře.  

Ocel HR3C vykazuje o jeden řád nižší relativní úbytky hmotnosti při působení 

mezikrystalické koroze, vychází tedy ze srovnání jako korozně odolnější materiál. 

Výsledky ale nejsou univerzální, platí jen pro teploty a prostředí analogické jako u 

provedených zkoušek. Tato ocel také nevykazuje změnu velikosti zrna nebo v distribuci 

precipitátů při studiu mikrostruktury, její žárupevné vlastnosti se tedy jeví jako lepší než 

druhá zkoumaná ocel. Výsledky z měření mikrotvrdosti HV 0,1 také vykazují známky 

toho, že ocel HR3C je vhodnější co se týče žáruvzdornosti, neboť nedošlo k razantní 

změně tvrdosti po expozici vysoké teplotě. 

U obou zkoumaných ocelí se projevila náchylnost k mezikrystalové korozi po 

žíhání za teploty 660°C na metalografickém výbrusu, nebyla však pozorována žádná 

významná změna velikosti zrna ani distribuce precipitátů v objemu materiálu. 

Z pohledu výsledků se jednoznačně jeví lepší volbou pro parovodní potrubí ocel 

HR3C, jelikož vykazuje menší napadení mezikrystalickou korozi, nevykazuje změny 

mikrostruktury materiálu a nedochází u ní ke změně tvrdosti při expozici vysokým 

teplotám. Pozornost se ale musí věnovat mezikrystalové korozi, pokud dojde ke zcitlivění 

hranic zrn při dlouhodobém působení zvýšených teplot. 
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9 Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

m  [g]  hmotnost 

τ  [hod]  čas  

∆mr  [hod-1]  relativní úbytek hmotnosti 

 

 


