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ABSTRAKT 

Disertační práce je zaměřena na problematiku působení vodíku v superslitinách niklu, 

které jsou určeny především pro vysokoteplotní aplikace. Tyto velmi odolné slitiny jsou často 

používány ve vysoce agresivních prostředích, jež mohou být zdrojem vodíku, který může být 

následně významným faktorem urychlujícím degradaci těchto slitin. Vzhledem k velké 

variabilitě superslitin niklu, co do jejich chemického složení i mikrostruktury, však jeho 

působení v těchto strukturně složitých slitinám není zdaleka jasné a jednoznačné. Teoretický 

rozbor současných poznatků působení vodíku v superslitinách niklu je uveden v první části 

disertační práce, kde jsou shrnuty také základní charakteristiky těchto materiálů. Cílem 

experimentální části bylo posoudit vliv vodíku na vlastnosti niklové superslitiny tuzemské 

provenience IN 738LC, která zůstala stranou pozornosti studia působení vodíku v 

superslitinách niklu. V provedeném experimentu byl sledován vliv zvýšeného obsahu vodíku 

ve struktuře dané slitiny na změny mechanických vlastností určených tahovou zkouškou, a 

změny charakteru porušení a mikrostruktury pomocí optické, rastrovací a transmisní 

elektronové mikroskopie. Byly studovány čtyři různé strukturní modifikace, které pocházely 

ze dvou odlišných taveb realizovaných v odstupu několika let. Jak dokládají předložené a v 

jistém smyslu kontroverzní výsledky, jednalo se úkol značně náročný a složitý, neboť 

působení vodíku ve slitině IN 738LC je závislé na mnoha faktorech. 

Klíčová slova: superslitiny niklu; vodík; slitina IN 738LC; mechanické vlastnosti; tahová 

zkouška; mikrostruktura; fraktografie; rastrovací elektronová mikroskopie. 

ABSTRACT 

The dissertation thesis is focused on the action of hydrogen in some nickel based super 

alloys that are designed especially for high temperature applications. These highly resistant 

alloys are often used in very aggressive environments, which can also be a source of 

hydrogen. This hydrogen can subsequently play an important role in the accelerated 

degradation of these alloys. Nickel based super alloys show a wide variability from the point 

of view of their chemical composition and microstructure. That is why the action of hydrogen 

in these super alloys is quite complex and sometimes it is even controversial. The theoretical 

analysis of the state of art concerning hydrogen impact on the properties of nickel based super 

alloys is presented in the first part of the thesis. This part also presents main characteristics 

of these materials. The main objective of the experimental part was to analyze the role 

of hydrogen on the properties of a nickel based super alloy IN 738LC of a domestic 

provenance. This super alloy was rather neglected in the research works devoted to the impact 

of hydrogen. The performed experiments were oriented mainly to the impact of higher 

hydrogen content on the changes of mechanical properties determined by tensile tests, 

changes in failure mode and microstructure. Optical microscopy as well as scanning electron 

microscopy and transmission electron microscopy were used in this experimental part. Four 

different modifications of the super alloy were studied coming from two different heats 

produced with a time distance of several years. The obtained results, which are even 

controversial in some cases, illustrate that the task was quite complex and demanding, as the 

action of hydrogen in the studied super alloy IN 738LC depended on many parameters. 

Keywords: nickel based super alloys; hydrogen; IN7 38LC alloy; mechanical properties; 

tensile test; microstructure; fractography; scanning electron microscopy. 
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1 ÚVOD 

Výraz „SUPERSLITINA“ byl poprvé použitý krátce po druhé světové válce ve snaze 

popsat skupinu slitin pro turbokompresory a letecké turbíny, které vyžadovaly materiály se 

skvělými provozními vlastnostmi i za vysokých teplot. Oblast využití vysoce legovaných slitin se 

postupně rozšířila i na stacionární plynové turbíny, raketové motory, části motorů automobilů, 

chemická a ropná zařízení [1]. 

K nejnáročnějším aplikacím těchto materiálů patří jejich použití v žárových částech 

turbín. Ve spalovacích turbínách určených pro letecký provoz je namáhání materiálu součástí 

velmi složité, jak co do úrovně a změn mechanického napětí, například při kombinaci creepu a 

únavy u rotujících částí, tak co do působení vlivu okolí, ke kterým počítáme změny teploty, 

vysokoteplotní korozi, oxidaci a erozi u stacionárních součástí [2]. Poměrně značný počet selhání 

motorů proudových letadel v posledních letech vyvolal nový zájem v oblasti výzkumu degradace 

žáropevných materiálů. V celosvětovém měřítku je v současnosti věnována zvýšená pozornost 

problematice životnosti lopatek turbín a strukturní stabilitě superslitin [3 - 5]. Nicméně vodík, 

jenž může významně ovlivňovat vlastnosti slitin, je v oblasti degradace exponovaných 

komponent poněkud opomíjen. 

Niklové superslitiny se vyznačují poměrně vysokou odolností vůči oxidaci a korozi 

v agresivních prostředích. Neznamená to však automaticky, že nejsou náchylné k degradaci 

mechanických vlastností vlivem zvýšeného obsahu vodíku ve struktuře materiálu, k tzv. vodíkové 

křehkosti. Vodík může do materiálu proniknout už při výrobě, ale především pak z okolního 

prostředí, ve kterém je tento materiál používán. Pro mnohé superslitiny byla zjištěna citlivost 

k vodíkové křehkosti v prostředích plynného vodíku a/nebo vodní páry, především za zvýšeného 

okolního tlaku [6]. Na rozdíl od většiny ocelí, které jsou náchylnější k vodíkové křehkosti při 

relativně nižších teplotách, v superslitinách se degradační účinky vodíku mohou projevit 

v mnohem širším rozsahu teplot, především pak za teplot podstatně vyšších, než pokojových [7]. 

Nicméně nejvyšší náchylnost k degradaci mechanických vlastností superslitin vlivem vodíku je 

zpravidla zaznamenána za pokojové teploty. Zkoušení za této teploty je tedy první a 

nejjednodušší volbou pro ověřování odolnosti slitiny vůči vodíkové křehkosti.  

Výrobky z niklových superslitin se v České republice používají převážně pro konstrukční 

části leteckých motorů, plynových turbín a turbodmychadel. Mezi typické materiály vhodné pro 

přesné lití žárových částí leteckých a stacionárních plynových turbín patří superslitina na bázi 

niklu označována jako IN 738LC [1]. Tato slitina je vhodná pro nové výrobky v oblasti dodávek 

pro letecký průmysl, tudíž je potřeba dále rozšířit poznatky o chování této slitiny za vysokých 

teplot a v různých typech agresivních prostředí. Vodík pro jeho „všudypřítomnost“ nelze 

opominout, nicméně v dostupné literatuře není k dispozici žádná práce, která by se věnovala 

působení vodíku na vlastnosti této slitiny. Z tohoto důvodu byla experimentální část disertační 

práce věnována studiu vlivu vodíku na mechanické vlastnosti uvedené niklové superslitiny 

v závislosti na změnách její mikrostruktury.  
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2 CÍLE PRÁCE – EXPERIMENTÁLNÍ POSTUP 

Cílem práce bylo posoudit vliv zvýšeného obsahu vodíku v objemu slitiny na mechanické 

a některé fyzikálně metalurgické vlastnosti niklové superslitiny IN 738LC, která zůstala stranou 

pozornosti studia působení vodíku v superslitinách. Jedním z hlavních úkolů bylo zpracování 

rozsáhlé literární rešerše o současných poznatcích působení vodíku v superslitinách niklu 

(disertační práce kapitola 2. – 4.), z níž vyplynulo, že výsledky studií se často velmi liší nejen 

mezi jednotlivými slitinami, nýbrž mnohdy i v rámci výzkumu totožné superslitiny. Tyto 

kontroverze jsou způsobeny nejen odlišnými postupy zkoušení, ale především odlišností 

mikrostruktury výchozího materiálu v důsledku jeho zpracování či drobných změn v jeho 

chemickém složení, což má v případě superslitin niklu významný vliv na projevy působení 

vodíku v těchto slitinách. 

Experimentální studium probíhalo ve čtyřech časových etapách pro čtyři strukturní 

modifikace niklové superslitiny IN 738LC a bylo orientováno na výzkum vlivu zvýšeného 

obsahu vodíku ve slitině na změny mechanických vlastností určených tahovou zkouškou, změny 

charakteru porušení a změny mikrostrukturní v závislosti na odlišnostech výchozí mikrostruktury. 

Dílčí kroky jednotlivých etap experimentu byly následující:  

 Zpracování výchozího materiálu – výroba vzorků, tepelné zpracování výchozích vzorků 

dle jednotlivých etap, tepelné zpracování části vzorků v plynném vodíku. 

 Mechanické zkoušení – provedení tahové zkoušky při různých rychlostech deformace za 

pokojové teploty a vyhodnocení vlivu zvýšeného obsahu vodíku ve struktuře materiálu na 

mechanické vlastnosti určené tahovou zkouškou.  

 Měření množství vodíku v objemu materiálu ve výchozím, tepelně zpracovaném a 

vodíkem syceném stavu.  

 Studium mikrostruktury materiálu v jednotlivých etapách experimentu za pomoci optické, 

rastrovací elektronové mikroskopie a energiově disperzní spektrální mikroanalýzy. 

Vyhodnocení výchozí mikrostruktury v jednotlivých etapách a studium vlivu tepelného 

zpracování ve vodíku na její změny.  

 Fraktografické studium lomových ploch pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, 

sledování a vyhodnocení změn lomové morfologie a mechanismu porušení vlivem 

vodíku. 

 Studium deformované struktury po provedené tahové zkoušce pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie pro vybrané etapy.  

 Podrobná interpretace a diskuze všech experimentálně získaných výsledků. 
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3 STRUČNÝ LITERÁRNÍ ROZBOR ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

3.1 Superslitiny niklu 

Superslitiny niklu jsou tepelně vysoce odolné slitiny, které byly vyvinuty pro aplikace, u 

nichž je vyžadována velká vysokoteplotní pevnost, odolnost proti creepu, odolnost vůči oxidaci a 

vysokoteplotní korozi. Moderní superslitiny niklu mají schopnost odolávat vysokému tlaku při 

provozních teplotách v blízkosti 0,85 Tm (teploty tání), s podstatnou odolností vůči mechanické 

degradaci během dlouhodobého namáhání [8].  

Základní  mikrostrukturní složky a fáze v  superslitinách niklu  

Superslitiny niklu, které jsou aktuálně používány, jsou nejčastěji materiály vícesložkové a 

mnohofázové. Se zřetelem na značné rozdíly chemického složení a technologie výroby 

superslitin, mohou fáze téhož typu, vyskytující se v nich, vykazovat velké rozdíly v chemickém 

složení a morfologii [9]. Vývoj a odlišnosti mikrostruktury superslitin niklu v závislosti na 

rozdílném chemickém složení schematicky znázorňuje obrázek 3.1, v němž je naznačeno období 

vzniku některých dodnes používaných superslitin, byť i tyto byly částečně modifikovány. 

 

Obrázek 3.1 Vývoj a odlišnosti mikrostruktury superslitin niklu s uvedeným příklady slitin  

(převzato a upraveno [10]) 

Základní kovovou matrici superslitin niklu tvoří tuhý roztok γ s kubickou plošně 

centrovanou mřížkou (fcc  face centred cubic), substitučně zpevněnou přísadovými prvky (Co, 

Cr, Mo, Fe, W, Ti, Nb, Al atd.). Tyto prvky se liší svými atomárními poloměry od atomárního 

poloměru Ni až o 13 %, tudíž mohou matrici významně zpevňovat, liší se také počtem vakancí 

elektronů (NV) v rozsahu od 1 do 7,6. Hodnota NV je důležitým parametrem pro určování míry 

stability matrice [11].  

Fáze γ´ je dominantní fází pro zpevnění většiny superslitin niklu. Chemické složení, 

morfologie, množství a distribuce precipitátu fáze γ´ ve struktuře mají rozhodující vliv na 

žáropevnost. Stechiometrická fáze γ´ - Ni3Al je uspořádanou strukturou se supermřížkou typu L12 
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- kubickou plošně centrovanou, geometricky těsně vyplněnou. V rovnovážném binárním systému 

Ni-Al je existence intermetalika Ni3Al omezená na poměrně úzký interval složení, ovšem legující 

prvky (především Ti) mohou ve velké míře (až 60 %) nahradit Al a modifikovat vlastnosti této 

fáze [8]. Tato fáze se vylučuje homogenně jako koherentní precipitát v celém objemu tuhého 

roztoku γ (při výrobě i tepelném zpracování), množství vylučované fáze γ´ a její morfologie jsou 

závislé na chemickém složení slitiny a na teplotě [12]. Při změnách teplot během provozu může 

docházet k jejímu částečnému rozpouštění i zpětné precipitaci. Při dlouhodobém působení teplot 

dochází ke koalescenci (hrubnutí, spojování) jednotlivých částic γ´ a ztrátě jejich koherence 

s matricí a dochází tak k výrazné degradaci mechanických vlastností [10].  

V superslitinách niklu, obsahujících uhlík, jsou vždy ve struktuře přítomny karbidické 

fáze. Vliv těchto fází na modifikaci mechanicko-metalurgických charakteristik superslitin je 

velmi složitý. Optimální efekt závisí na struktuře, morfologii a distribuci karbidů, což souvisí se 

složením slitiny a jejím tepelným zpracováním. Ve struktuře slitin se vyskytují tyto základní typy 

karbidů: primární (vylučují se z taveniny) MC a sekundární (vylučují se během tepelného 

zpracování a provozu za vysokých teplot) M23C6, M6C (výjimečně M7C3) [13]. 

3.2 Působení vodíku v  superslitinách niklu 

Vodík může pronikat do slitin během výroby, tepelného zpracování, případně v průběhu 

dalších technologických operací nutných pro zhotovení finálních výrobků. Nejdůležitější a 

zřejmě nejnebezpečnější je však pronikání vodíku do superslitin, jež jsou provozovány 

v prostředí (jak kapalném, tak plynném), které může působit jako zdroj vodíku. Obecně je 

přijímáno, že přítomnost zvýšeného množství vodíku ve struktuře konstrukčních materiálů není 

žádoucí, neboť v naprosté většině případů způsobuje degradaci jejich mechanických vlastností, 

známou jako vodíkové zkřehnutí, resp. vodíková křehkost (Hydrogen Embrittlement - HE).  

Niklové superslitiny, podobně jako většina konstrukčních materiálů, jsou náchylné 

k vodíkové křehkosti. Nicméně vliv vodíku na degradaci mechanických vlastností závisí na 

mnoha faktorech. Atomární procesy degradace jsou ovlivněny čistotou, chemickým složením a 

mikrostrukturou dané slitiny. Dále závisí na způsobu, jakým byl vodík do superslitiny zaveden, 

na jeho difuzivitě, nebo na rychlosti a teplotě deformace [6; 14]. Také je nutno rozlišovat mezi 

křehnutím vlivem vnitřního vodíku (Internal Hydrogen Embrittlement - IHE), kdy je vodík 

vložen do slitiny před deformací a vodíkovou křehkostí vlivem prostředí (Hydrogen Environment 

Embrittlement - HEE), kdy vodík proniká do materiálu během deformace [14]. Zatím není zcela 

jasné, zda se pro IHE a HEE uplatňují stejné základní mechanismy. Z pohledu IHE je pak 

důležitá rovněž koncentrace vodíku v objemu slitiny, kdy se náchylnost k IHE zvyšuje se 

stoupající koncentrací vodíku [15 - 17].  

V komplexní struktuře niklových superslitin je jedna z hlavních rolí v degradačních 

procesech vlivem vodíku, přisuzována místům s lokálně zvýšenou koncentrací vodíku ve 

struktuře, tzv. vodíkovým pastem. Mezi vodíkové pasti, uvedené zhruba v pořadí zvyšující se 

vazebné energie, patří atomy legujících prvků, volné povrchy a několik atomárních vrstev pod 

povrchy, mřížkové poruchy typu vakance, dislokace, hranice zrn, fázová rozhraní 

precipitát/matrice a deformační pole okolo precipitátů, rozhraní inkluze/matrice, póry a vnitřní 

trhliny [18]. Jejich existence významně ovlivňuje chování materiálů za přítomnosti vodíku [19]. 

Zachycování vodíku v pastech komplexní struktury superslitin kriticky ovlivňuje nejen jeho 

difúzi, ale také rozpustnost. Citlivost těchto slitin k HE silně závisí na přítomnosti zpevňujících 

fází (γ´) jejich objemovém podílu, rozdělení a velikosti těchto fází [20]. Rovněž přítomnost 

dalších sekundárních fází, nebo různých forem fází karbidických [21], může mít podstatný vliv 

na vodíkovou křehkost superslitin.  
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V posledních několika desetiletích výzkumu vodíkové křehkosti byla popsána celá řada 

teorií o mechanismech jejího vzniku. U slitin, které netvoří stabilní hydridy, je v současné době 

přijímáno rozdělení těchto teorií do několika základních kategorií [18]:  

 Vodíkem zvýšená dekoheze (hydrogen enhanced decohesion - HEDE) 

 Vodíkem lokálně zvýšená plasticita (hydrogen enhanced localized plasticity - HELP) 

 Adsorpcí indukované emise dislokací (Adsorption-induced dislocation emission − AIDE) 

Na problematiku vzniku HE existují značné názorové rozdíly. Nicméně převládá názor, že 

působení uvedených základních mechanismů nelze striktně oddělit, neboť v různých typech 

materiálů se mohou uplatňovat různou měrou všechny současně. Odhadnout, který mechanismus 

bude dominantním v případě HE niklových superslitin, je vzhledem k množství různých variací 

jejich chemického složení a komplexní struktuře velmi obtížné, ne-li nemožné. Konečně, na 

určení mechanismu vzniku HE je v oblasti superslitin niklu zaměřeno jen malé procento prací, 

většina studií je zaměřena na výzkum vlivu vodíku na změny mechanických a lomových 

vlastností těchto různorodých a komplikovaných slitin. Ani v této oblasti často nepanuje 

názorová shoda. Po mnoha desetiletích studia vlivu vodíku na kovové materiály není jeho 

působení zdaleka jasné a je možno konstatovat, že chování vodíku v tomto materiálu je mnohdy 

těžko odhadnutelné a hlavně obtížně měřitelné i za přesně definovaných vstupních podmínek. 

4 CHARAKTERISTIKA EXPERIMENTÁLNÍHO MATERIÁLU A POUŽITÉ 

EXPERIMENTÁLNÍ METODY 

4.1 Experimentální materiál 

Základní charakteristiky slitiny IN 738LC  

Materiál, označovaný jako IN 738LC, je superslitinou na bázi niklu s nízkým obsahem 

uhlíku (což označuje přípona LC - low carbon), její nominální chemické složení je uvedeno 

tabulce 4.1. Obsah uhlíku je u této slitiny snížen jednak proto, aby teploty likvidu a solidu byly co 

nejvyšší, a jednak proto, aby nedocházelo k nadměrné tvorbě karbidů [22]. Ke zlepšení vlastností 

hranic zrn je používán bór a jako hlavní zpevňující mechanismus je zde využito zpevnění 

koherentní vytvrzující intermediární fází γ´. 

Tabulka 4.1 Nominální chemické složení slitiny IN 738LC (hm. %) [23] 

Tento materiál je díky odolnosti vůči vysokoteplotní korozi jednou z nejpoužívanějších 

slitin pro žárové části (statorové a rotorové lopatky) leteckých a stacionárních plynových turbín. 

Vzhledem k obtížné obrobitelnosti se díly ze superslitiny IN 738LC odlévají s minimálními 

přídavky na opracování metodou přesného lití na vytavitelný model. Vzhledem k vysokému 

obsahu reaktivních prvků a jejich vysoké afinitě ke kyslíku, dusíku a vodíku je nezbytná aplikace 

vakuové technologie při tavení i při odlévání [24]. Aby se zvýšil podíl koherentních částic fáze 

γ´ a tím se zlepšila žárupevnost materiálu, je nutné odlitky tepelně zpracovávat [25]. Objemový 

podíl vyloučených částic  fáze je udáván v rozmezí 45 – 50 %, což předurčuje způsob tepelného 

zpracování [26]. 

Ni Cr Co Al Ti W Mo Ta Nb 

zbytek 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 

C Zr B Fe Si Mn Cu P S 

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

Materiál pro všechny experimentální vzorky slitiny IN 738LC pro hodnocení vlivu vodíku 

byl dodán První brněnskou strojírnou Velká Bíteš a.s., kde se z této slitiny odlévají (metodou 

přesného lití na vytavitelný model) lopatky plynových turbín. Materiál byl dodán ve formě 

zkušebních odlitků ve tvaru tyčí odlévaných ve vakuu, litých do forem zhotovených ze stejného 

žáruvzdorného materiálu, jaký se používá pro výrobní odlitky. Zkušební odlitky pro výrobu 

tahových tyčí pocházely ze dvou různých taveb realizovaných v odstupu několika let. Z první 

tavby byly odlity zkušební odlitky pro I. a II. etapu zkoušení a z druhé tavby byly odlity 

zkušební odlitky pro III. a IV. etapu. Chemické složení jednotlivých taveb je uvedeno 

v tabulkách 4.2 a 4.3.  

Tabulka 4.2 Chemické složení první tavby pro zkušební odlitky I. a II. etapy (hm. %) 

C Mn Si Cr Ti Al Fe B Zr Nb Ta Mo W Co Cu P S Ni 

0,11 0,02 0,02 16,28 3,41 3,50 0,19 0,01 0,05 0,92 1,72 1,52 2,56 8,45 0,01 0,003 < 0,001 zb. 

Tabulka 4.3 Chemické složení druhé tavby pro zkušební odlitky III. a IV. etapy (hm. %) 

C Mn Si Cr Ti Al Fe B Zr Nb Ta Mo W Co Cu P S Ni 

0,09 0,03 0,01 16,01 3,21 3,44 0,24 0,007 0,03 0,76 1,58 1,73 2,77 8,55 0,01 0,003 <0,001 zb. 

Zkušební odlitky byly dodány ve stavu po tepelné úpravě, jež je specifikována jednotlivě 

pro každou etapu zkoušení v tabulce 4.4. Z dodaných zkušebních odlitků byly vyrobeny vzorky 

pro tahovou zkoušku ve formě obráběných hladkých tyčí se závitovými hlavami, s pracovní části 

o průměru 5 mm a počáteční měřené délce 25 mm. Pro každou etapu zkoušení byla část 

zkušebních tahových tyčí ponechána ve výchozím stavu (VS) a část tahových tyčí byla sycená 

vodíkem v atmosféře plynného vodíku při teplotě 800°C po dobu 4 hodin (viz kapitola 4.2.1). 

Pro III. a IV. etapu zkoušení byla dále vyčleněna část výchozích tahových tyčí, které byly 

tepelně zpracovány (TZ) ve vakuu ve shodném režimu jako vzorky vodíkované. Tyto referenční 

vzorky TZ ve vakuu zde byly zařazeny z důvodu sledování vlivu samotného TZ na strukturu a 

tahové charakteristiky slitiny v kontrastu s vlivem TZ v atmosféře vodíku. 

Tabulka 4.4 Tepelná úprava zkušebních odlitků a tahových tyčí 

 

DODANÝ STAV 
Tepelná úprava zkušebních odlitků  

po odlití ve vakuu 

ZPRACOVÁNO V LABORATOŘÍCH VŠB-TUO 
Tepelná úprava obrobených zkušebních 

tahových tyčí 

Tavba Etapa 
HIP před TZ  

(teplota / tlak / čas) 
Dvoustupňové TZ (v Ar) 

(teplota / čas / ochlazování) 
HIP po TZ (v Ar) 

(teplota / tlak / čas) 
Dílčí TZ (počet kusů) 

(teplota / čas / prostředí) 

První  

I. ne 
1120 ± 5°C / 2 h / vzduch 

ne 
žádné (3) 

+  
843 ± 5°C / 24 h / vzduch 800°C / 4h / vodík (3) 

II. ne 
1120 ± 5°C / 2 h /  vzduch 

1 190 °C / 175 MPa 
/ 4 h 

žádné (4) 
+  

843 ± 5°C / 24 h / vzduch 800°C / 4h / vodík (4) 

Druhá  

III. ne 

1120 ± 5°C / 2 h /  vzduch 

ne 

žádné (2) 

+ 800°C / 4h / vakuum (3) 

843 ± 5°C / 24 h / vzduch 800°C / 4h / vodík (3) 

IV. 
1204 ± 5°C / 103 ± 4 MPa 

 / 4 h ± 15 min 

1120 ± 5°C / 2 h /  vzduch 

ne 

žádné (2) 

+ 800°C / 4h / vakuum (3) 

843 ± 5°C / 24 h / vzduch 800°C / 4h / vodík (3) 
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4.2 Experimentální metody 

4.2.1 Sycení slitiny vodíkem 

Pro každou etapu zkoušení byla vždy část výchozích zkušebních tahových tyčí podrobena 

tepelnému zpracování v atmosféře plynného vodíku. Sycení plynným vodíkem probíhalo ve 

vysokoteplotní elektrické odporové peci značky Linn High Therm HT 1800 podle režimu 

uvedenému na obrázku 4.1. Po vodíkování byly zkušební vzorky uloženy do laboratorního 

mrazícího zařízení o teplotě - 30°C pro zamezení možného úniku vodíku ze struktury do okolního 

prostředí. 

 

Obrázek 4.1 Režim tepelného zpracování zkušebních tahových tyčí v atmosféře plynného vodíku 

Teplota 800°C byla zvolena co nejblíže běžné provozní teploty slitiny, kdy ještě 

nedochází k významným změnám mikrostruktury. Pro ověření, zda zvolený časový interval 4h 

bude dostatečný pro difúzi vodíku v celém průřezu vzorků, byla vypočtena difúzní vzdálenost 

průniku vodíku do slitiny podle vzorce: 

𝑥 = √𝐷𝐻 ∙ 𝑡       (1) 

kde x [m] je difúzní vzdálenost, DH [m2/s] difúzní koeficient vodíku ve slitině a t [s] čas. Jelikož 

údaje pro difúzi vodíku ve slitině IN 738LC nejsou v literatuře k dispozici, byl pro výpočet DH 

použit vztah pro jinou niklovou superslitinu [27]:  

𝐷𝐻 = 4,6 ∙ 10−7 𝑒𝑥𝑝 (
48630 𝐽/𝑚𝑜𝑙

𝑅𝑇
)     (2) 

kde R [J/mol∙K] je univerzální plynová konstanta a T [K] je termodynamická teplota. Bylo 

vypočteno, že při teplotě 800°C je za čtyři hodiny schopen vodík nadifundovat do hloubky 

5,3 mm dané slitiny. 

4.2.2 Tahová zkouška  

Tahová zkouška byla provedena na multifunkčním servohydraulickém zkušebním stroji 

LFV 100 při rychlostech deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1, 5,8 ∙ 10-5 s-1 a 2,5 ∙ 10-5 s-1. Dále pak na trhacím 

stroji ZWICK/ROELL Z150 při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1 Konkrétní rychlosti deformace 

pro jednotlivé etapy jsou uvedeny v příslušných částech 5. kapitoly. Všechny zkoušky probíhaly 

na vzduchu za pokojové teploty. Z tahových diagramů byly odečteny, vyhodnoceny a srovnány 

mechanické charakteristiky (smluvní mez kluzu Rp0,2 a mez pevnosti Rm) vzorků vodíkem 

sycených a nesycených. Rovněž hodnoty tažnosti A byly odečteny z příslušných tahových 
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diagramů (pomocí softwaru zkušebního stroje). Schématický tahový diagram slitiny IN 738 LC je 

uveden na obrázku 4.2, v němž je zakreslen způsob odečítání příslušných tahových charakteristik. 

Kontrakce nebyla hodnocena, neboť na zkušebních tahových tyčích předmětné slitiny nedochází 

k tvorbě krčku, zúžení tyče je rovnoměrné po celé její délce a je úměrné hodnotě tažnosti.  

 

Pokud došlo vlivem tepelného zpracování slitiny ve vodíku ke snížení hodnoty tažnosti, 

byl vypočten index zkřehnutí (IE), neboli ztráty plasticity vlivem zvýšeného obsahu vodíku ve 

struktuře materiálu [17]. Tato hodnota vyjadřuje náchylnost materiálu k vodíkové křehkosti, která 

narůstá se zvyšujícím se IE, jak vyplývá z jeho definice: 

IE =
A−AH

A
∙ 100 %         (3) 

Kde A [%] je hodnota tažnosti nevodíkovaných vzorků a AH [%] je hodnota tažnosti 

vodíkovaných vzorků. 

4.2.3 Měření obsahu vodíku 

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

princip detekce spočívá v nedisperzní infračervené absorpci. V každé etapě experimentu bylo 

měřeno množství vodíku pro všechny zkoušené stavy, tedy pro vzorky ve výchozím stavu, po 

tepelném zpracování ve vodíku a v etapě III. a IV. rovněž pro vzorky tepelně zpracované ve 

vakuu. Vzorky pro stanovení obsahu vodíku byly odebrány z pracovní části vybraných tahových 

tyčí po provedené tahové zkoušce (viz obrázek 4.3). Výsledky měření obsahu vodíku jsou 

uvedeny v následujících příslušných kapitolách pro jednotlivé etapy experimentu. 

 

Obrázek 4.3 Schéma odběru vzorků ze zkušebních tyčí po tahové zkoušce 

A 

Rm 

Rp0,2 

0,2% 

 Obrázek 4.2 Schématický tahový diagram slitiny IN 738 LC 
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4.2.4 Fraktografický a strukturní rozbor 

Pro strukturně fázový a fraktografický rozbor byly všechny studované vzorky odebrány 

z pracovní části zkušebních tyčí po tahové zkoušce. Schéma odběru vzorků je uvedeno výše na 

obrázku 4.3.  

Experimentální metody studia mikrostruktury  

Vzorky pro strukturně fázový rozbor v podélném řezu přes lomovou plochu byly 

zalisovány za tepla do vodivé metalografické pryskyřice a plochy pro pozorování byly upraveny 

broušením a leštěním. Mikrostruktura byla vyvolána jednak chemickým leptáním roztokem 40 ml 

HCl + 2g CuCl2 + 80 ml C2H5OH, kdy dochází k odleptávání částic fáze γ´ i některých dalších fází, a 

jednak elektrolytickým leptáním v roztoku 12 ml H3PO4 + 40 ml HNO3 + 48 ml H2SO4 za 

současného působení elektrického napětí 6V (vzorek zapojen jako anoda) po dobu 5 sec, kdy 

dochází k odleptání matrice γ a rovněž sekundárních karbidů M23C6. Mikrostruktura vzorků ve 

vyleštěném i v naleptaných stavech byla zdokumentována na optickém metalografickém 

mikroskopu (OM) Olympus GX51. Dále bylo provedeno studium předmětné slitiny na 

rastrovacím elektronovém mikroskopu (REM) JEOL JSM-6490LV vybaveném energiově 

disperzním spektrálním (EDS) analyzátorem Oxford INCA x-act. Mikrostruktura byla 

dokumentována ve zpětně odražených elektronech (BEI) v režimu „composition“, jejichž emise 

je závislá na atomovém čísle materiálu, a poskytují tak materiálový kontrast a v sekundárních 

elektronech (SEI), jejichž emise je přímo úměrná úhlu dopadu primárních elektronů na povrch 

vzorku a zobrazují tak povrchový reliéf. Jednotlivé fáze byly identifikovány za použití 

kvalitativní rtg. mikroanalýzy.  

Fraktografická  analýza  

Pomocí REM JEOL JSM-6490LV, při zobrazení v sekundárních elektronech, byly 

studovány lomové plochy vzorků po tahové zkoušce, pozornost byla zaměřena na detailní rozdíly 

lomové morfologie a mechanismů porušení vzorků předem sycených vodíkem oproti vzorkům 

nevodíkovaným. Fraktografickou analýzu předcházelo ultrazvukové čištění lomových ploch 

v acetonu, které byly bezprostředně po přetržení tahových vzorků ošetřeny lakem, aby nedošlo 

k jejich poškození. 

Transmisní elektronová mikroskopie  

Dislokační substruktura experimentálního materiálu byla studována pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie (TEM) ve spolupráci s Fakultou materiálového inženýrství Varšavské 

polytechniky na analytickém vysokorozlišovacím transmisním elektronovém mikroskopu (HR-

STEM) HITACHI HD 2700. Z pracovních částí přetržených tahových tyčí byly pomocí techniky 

FIB (Focused Ion Beam) připraveny tenké fólie, které umožňují komplexní charakterizaci 

substruktury materiálů, včetně krystalografických defektů [28]. Jedná se o techniku analogickou 

k rastrovací elektronové mikroskopii, ale místo fokusovaného elektronového svazku se jako 

primární svazek používá fokusovaný svazek iontový. Vzhledem k hmotnosti iontů blížící se 

hmotnosti atomů, mohou tyto získat vyšší hybnost než elektrony, a může tak docházet k vyrážení 

atomů ze vzorku, což se nazývá odprašování nebo frézování. V rámci disertační práce byly tenké 

fólie metodou FIB připraveny opět ve spolupráci s Varšavskou polytechnikou na duálním 

skenovacím elektronovém mikroskopu s fokusovaným iontovým svazkem (REM-FIB) HITACHI 

NB5000 využívajícím k odprašování ionty galia. Tenká fólie byla připravena manuálně 

operátorem mikroskopu, manuální příprava byla zvolena s ohledem na neznámou rychlost 

odprašování zkoumaného materiálu.  
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ A JEJICH DISKUZE 

5.1 Etapa I.  

Tahová zkouška  

Tahová zkouška byla provedena na obou souborech vzorků (sycených a nesycených 

vodíkem) při rychlosti deformace 5,8 ∙ 10-5 s-1. Naměřené hodnoty tahových charakteristik pro 

vzorky ve výchozím stavu (VS) a po tepelném zpracování ve vodíku (TZ vodík) jsou shrnuty v 

tabulce 5.1, ve které je rovněž uveden naměřený obsah vodíku (QH) v hmotnostních ppm. 

Tabulka 5.1 Výsledky tahové zkoušky a naměřený obsah vodíku  

Poznámka: s je směrodatná odchylka 

Mikrostrukturní rozbor  

Mikrostruktura vzorků ve výchozím stavu byla značně nehomogenní (obrázek 5.1a), 

vykazovala výraznou dendritickou strukturu a v oblasti hranic zrn byly často pozorovány 

mikrořediny. Základní mikrostruktura byla tvořena  matricí, ve které byly vyloučeny částice fáze 

. Byly zde pozorovány značné rozdíly v distribuci a velikosti částic fáze  v mezidendritických 

prostorách (obrázek 5.1b) a uvnitř ramen dendritů (obrázek 5.1c).  

Na obrázku 5.1d je prezentován detailní REM snímek mikrostruktury mezidendritických 

oblastí ve zpětně odražených elektronech (BEI), přítomné fáze byly identifikovány pomocí EDS 

mikroanalýzy a jsou zde označeny čísly. Procesy odmíšení v průběhu solidifikace vedly ke 

vzniku výrazných chemických heterogenit ve výsledné mikrostruktuře. V mezidendritických 

prostorách byly vyloučeny četné útvary eutektika   + , v oblastech eutektika, které utuhnuly 

jako poslední, vznikly hrubé částice fáze  (č. 1). Tyto hrubé částice již nevykazují koherenci 

s matricí a jejich rozhraní tak mohou představovat silnější vodíkové pasti. V kovové matrici byly 

dále nehomogenně vyloučeny částice primárních karbidů typu MC (č. 2) ve formě protažených 

bloků, které obsahovaly proměnlivá množství silných karbidotvorných prvků (Ti, Nb a Ta). Tyto 

částice byly soustředěny převážně v mezidendritických prostorách a často dekorovaly hranice 

zrn. V okolí eutektik byly vyloučeny drobnější MC karbidy s vyšším obsahem Nb (č. 3) a lokálně 

se zde vyskytovala fáze bohatá Cr a Mo (č. 4), která nebyla blíže identifikována. V práci [29] 

byly obdobné fáze ve slitině IN 738LC označeny jako boridy. Ve fází č. 4 se ovšem zvýšený 

obsah B nepodařilo s jistotou potvrdit. Hranice zrn ve struktuře vzorků v dodaném stavu byly 

dekorovány řetízky karbidů M23C6 bohatých Cr. Tepelné zpracování ve vodíku nevedlo 

k významnějším změnám mikrostruktury, pouze řetízky karbidů M23C6 na hranicích zrn se jevily 

v případě vodíkovaných vzorků výraznější a místy tvořily drobné jehlicovité útvary. Rovněž 

jejich chemické složení určené pomocí EDS analýzy se poněkud lišilo, vykazovaly zvýšený 

obsah Mo a snížený obsah Cr oproti vzorkům nevodíkovaným. Nicméně toto zjištění lze brát 

pouze jako orientační, neboť vzhledem k malé velikosti částic byla analýza částečně ovlivněna 

okolní matricí. 

Fraktografie 

Fraktografické studium odhalilo na lomových plochách přetržených tahových tyčí četné 

licí vady. V případě vodíkovaných vzorků se tyto dutiny jevily více otevřené a byly jasně patrné 

Stav Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] QH [hm. ppm] 

VS (průměrná hodnota ± s) 717 ± 9 800 ± 18 2,0 ± 0,4 8 - 23 

TZ 800°C/4h/vodík (průměrná hodnota ± s) 800 ± 55 843 ± 32 0,5 ± 0,2 48 - 71 
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již v náhledu celé lomové plochy. Z makroskopického pohledu lom vykazoval rovinnější 

charakter. Tepelné zpracování ve vodíku vedlo ke změně charakteru lomového porušení. Bylo 

pozorováno, že lomové plochy tahových vzorků sycených vodíkem vykazují vyšší zastoupení 

interkrystalického lomu a transkrystalické lomy vykazovaly přechod od kvazištěpného ke 

štěpnému charakteru s mnohem četnějšími a řádově většími sekundárními trhlinami, rovněž 

primární MC karbidy se jevily více popraskané, než ve vzorcích nevodíkovaných. Karbidy jsou 

obecně považovány za silné ireverzibilní pasti. Ve struktuře superslitin niklu pak v důsledku 

zvýšeného pnutí, jež vyvolává nakumulovaný vodík, mohou tyto poměrně křehké karbidické fáze 

předčasně popraskat a iniciovat vznik trhlin. Charakter lomových ploch vzorků ve výchozím 

stavu je prezentován na obrázku 5.2a a vzorků tepelně zpracovaných ve vodíku na obrázku 5.2b. 

 

Obrázek 5.1 Mikrostruktura vzorků ve výchozím stavu: a) výrazná dendritická heterogenita 

mikrostruktury (OM), b) REM snímek distribuce fáze γ´ v mezidendritických prostorách (SEI),  

c) REM snímek distribuce fáze γ´ v osách dendritů (SEI), d) REM snímek mezidendritických oblastí (BEI) 

  

Obrázek 5.2 Charakter lomových ploch vzorků: a) nevodíkovaných, b) vodíkovaných 

  



 15 

5.2 Etapa II. 

Zkušební tahové tyče byly vyrobeny ze stejné série odlitků, jako v předchozí etapě, 

v nichž byl zjištěn nadlimitní výskyt pórovitosti, především licích vad charakteru ředin. Pro 

eliminaci těchto licích vad byly tahové tyče podrobeny procesu HIP s cílem zmenšit jejich 

objemový podíl. Míra snížení pórovitosti byla sledována pomocí měření měrné hmotnosti vzorků 

slitiny před procesem HIP a po něm. Z měření změny hustoty pomocí analyzátoru 

AccuPyc II 1330 V1.06 vyplynulo, že HIP procesem došlo ke zvýšení hustoty materiálu o 1,6 %, 

z čehož lze usoudit, že pórovitost byla částečně eliminována. Větší množství necelistvostí ve 

formě mikroředin nebylo pozorováno ani během následné metalografické analýzy. Nicméně, 

provedený pokus o kvantitativní posouzení množství vad a jejich velikostí nebyl úspěšný 

vzhledem k velké heterogenitě rozložení vad a značným rozdílům v jejich velikosti. 

Tahová zkouška  

Všechny vzorky pro tahovou zkoušku byly po izostatickém lisování obroušeny od 

povrchové oxidace a rozděleny na dva soubory, z nichž polovina byla podrobena TZ ve vodíku. 

Na obou sadách vzorků byla provedena tahová zkouška při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1. 

Naměřené hodnoty tahových charakteristik jsou shrnuty v tabulce 5.2, kde je rovněž uveden 

naměřený obsah vodíku v hmotnostních ppm (QH).  

Tabulka 5.2 Výsledky tahové zkoušky a naměřený obsah vodíku  

Stav Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] QH [hm. ppm] 

VS (průměrná hodnota ± s) 729 ± 6 936 ± 22 7,3 ± 1,1 16 - 29 

TZ 800°C/4h/vodík (průměrná hodnota ± s) 757 ± 15 896 ± 35 5,0 ± 0,7 40 - 105 

Poznámka: s je směrodatná odchylka 

Mikrostrukturní rozbor  

Zařazení procesu HIP až po tepelném zpracování na jakost vedlo, dle očekávání, 

k nevratné degradaci struktury materiálu. Docházelo zde ke koalescenci a zhrubnutí částic fáze γ´ 

a bimodální rozdělení této fáze již nebylo patrné (obrázek 5.3a), rozdíly ve velikosti těchto částic 

v ramenech dendritů a mezidendritických prostorách byly minimální. Místy bylo pozorováno, že 

dochází k propojování částic fáze γ v řetězce a bloky, což je doprovázeno ztrátou jejich 

koherence s matricí γ [10]. Rovněž karbidické fáze podléhaly změnám a docházelo k jejich 

rozpadu. Takto degradovaná struktura vykazovala jistou podobnost s mikrostrukturou niklových 

superslitin po dlouhodobější vysokoteplotní exploataci. V důsledku růstu a hrubnutí částic γ fáze 

byly útvary eutektik vyloučené v mezidendritických prostorách hůře rozeznatelné. V okolí 

eutektik byly místy pozorovány drobné řediny a fáze bohatá Cr a Mo se zde již nevyskytovala, 

zůstaly zachovány pouze drobnější částice MC karbidů s vyšším podílem Nb. Z hlediska 

chemického složení nebyly shledány významné změny průměrného složení karbidických fází 

typu MC. Na obrázku 5.3b je uveden detailní REM snímek mikrostruktury mezidendritických 

oblastí v BEI, kde bílý kontrast odpovídá MC karbidům, světle šedý fázi γ´, tmavě šedá je 

matrice. Na hranicích zrn se vedle MC karbidů vyskytovaly velmi drobné řetízky pravděpodobně 

sekundárních karbidických fází M23C6, které nebylo možno přesněji analyzovat. Orientační 

analýzou, která byla ovšem značně ovlivněna rtg. signálem z okolní matrice, v nich byl 

detekován zvýšený obsah Cr. a ve struktuře vzorků tepelně zpracovaných ve vodíku se jevily o 

něco výraznější. Jiné významnější změny mikrostruktury vodíkovaných vzorků z hlediska 

chemického složení a distribuce vyloučených fází nebyly zjištěny. 
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Obrázek 5.3 REM snímky degradované mikrostruktury slitiny vystavené vysoké teplotě a tlaku: 

a) morfologie fáze γ´ (SEI), b) rozpad karbidických fází v okolí eutektika (BEI); leptáno elektrolyticky 

Fraktografie 

V okrajových částech lomových ploch přetržených tahových tyčí byly pozorovány menší 

řediny, z čehož vyplývá, že ne všechny dutiny byly procesem HIP zaceleny. Nicméně tyto licí 

vady zabíraly mnohem menší plochu, než v předchozí etapě, vyskytovaly se pouze na vnějších 

okrajích lomových ploch a vždy ústily až na povrch tahových tyčí. Vliv tepelného zpracování ve 

vodíku vedl k obdobným změnám charakteru porušení jako v předchozím experimentu (etapa I.). 

Na lomových plochách vzorků vodíkem nesycených převládal kvazištěpný lom, kdežto lomové 

plochy vodíkovaných vzorků vykazovaly mnohem vyšší zastoupení křehkého stupňovitého lomu. 

Na detailních snímcích je patrná změna charakteru porušení na částicích fáze γ´, 

v nevodíkovaných vzorcích byly na těchto částicích pozorovány větší a hlubší důlky (obrázek 

5.4a), zatímco ve vzorcích vodíkovaných byly tyto důlky malé a mělké (obrázek 5.4b). Rovněž 

karbidické částice primárních MC karbidů se jevily na lomových plochách nevodíkovaných 

vzorků méně popraskané, než u vzorku vodíkovaných (obrázek 5.5). Tento jev může souviset, jak 

již bylo zmíněno, se zvýšeným pnutím, jež vyvolává vodík nakumulovaný v karbidech a/nebo na 

jejich rozhraních s matricí (či fází γ´). 

  

Obrázek 5.4 REM snímky charakteru porušení na částicích fáze γ´ vzorků: a) nevodíkovaných,  

b) vodíkovaných 

 

Obrázek 5.5 Karbidické fáze na lomových plochách vzorků: a) nevodíkovaných, b) vodíkovaných 
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5.3 Shrnutí a diskuze výsledků I a II. etapy  

Mechanické vlastnosti určené tahovou zkouškou za pokojové teploty u dvou výše 

uvedených modifikací slitiny vykazovaly značné rozdíly. U hodnocených nevodíkovaných 

vzorků II. etapy oproti nevodíkovaným vzorkům I. etapy došlo k výraznému nárůstu průměrných 

hodnot meze pevnosti (o cca 17 %) a především tažnosti (zhruba 2,5krát vyšší). Mez kluzu se 

zvýšila pouze o 2 %. Tyto změny lze přičítat několika faktorům: Částečné eliminaci licích vad, 

neboť tyto licí vady jednak snižují nosný průřez zkoušky, jednak působí jako mikrovruby a vedou 

k předčasnému lomu při zkoušce pevnosti v tahu [30]; dále změnám v mikrostruktuře zkušebních 

tyčí vlivem izostatického lisování za tepla zařazeného před tahovou zkouškou [30]; a 

v neposlední řadě také o dva řády vyšší rychlosti deformace, jež má na tyto charakteristiky 

významný vliv [31; 32]. 

Tepelné zpracování v atmosféře vodíku vedlo ke zvýšení obsahu vodíku ve struktuře o 

desítky hmotnostních ppm, což se v obou experimentech projevilo změnou pevnostních 

vlastností, kde docházelo ke zvýšení meze kluzu u vzorků etapy I. průměrně o 11 % a u vzorků 

etapy II. průměrně o 4 %. Zvýšený obsah vodíku ve slitině rovněž vedl k významnému snížení 

tažnosti. Index zkřehnutí IE, nabýval v I. etapě hodnoty cca 73 % a v II. etapě cca 32 %. Nižší 

procentuální rozdíly uvedených charakteristik v II. etapě je možné přisuzovat především vyšší 

rychlosti deformace u tahové zkoušky o dva řády, kdy se vliv vodíku nemusí na změřených 

mechanických vlastnostech tak výrazně projevit, jako při nižší rychlosti deformace a zkoušený 

materiál následně vykazuje nižší citlivost k vodíkovému zkřehnutí [6; 15; 18]. Zvýšený obsah 

vodíku tedy vyvolal makroskopické zpevnění, což je v souladu s některými teoriemi, kdy se 

předpokládá, že zvýšený podíl vodíku může vést k lokalizaci skluzu, což se projevuje 

makroskopickým zpevněním a obvykle je také spojeno se snížením plastických charakteristik 

materiálu [18; 33]. 

Vzhledem k výskytu četných licích vad, které byly pravděpodobnou příčinou velkého 

rozptylu hodnot meze pevnosti, nelze vliv vodíku na tuto pevnostní charakteristiku zodpovědně 

hodnotit. Nicméně z povahy tahového diagramu této slitiny vyplývá, že zpevnění téměř lineárně 

narůstá od meze kluzu až do lomu a je zřejmé, že mírné zvýšení nebo naopak snížení meze 

pevnosti se odvíjí od míry zvýšení hodnoty meze kluzu a sklonu křivky deformačního zpevnění, 

což je spjato s hodnotou koeficientu deformačního zpevnění. Vliv vodíku na snížení koeficientu 

deformačního zpevnění závisí na materiálu, konkrétní mikrostruktuře, rychlosti deformace a 

dalších proměnných a někdy je pozorováno naopak jeho zvýšení [18]. Příčinou zpevnění je vznik 

stabilních dislokačních sítí s vysokou hustotou dislokací. Tyto struktury vznikají v průběhu 

deformace intenzivní generací dislokací a jejich interakcemi mezi sebou nebo s jinými 

mřížkovými poruchami. Na vznik struktury má dále vliv energie vrstevné chyby, velikost 

amplitudy zatěžování a charakter skluzu [34]. Je možné předpokládat, že vodík má schopnost 

dislokace ve struktuře slitiny IN 738LC částečně zablokovat a omezit tak jejich pohyblivost.  

S výsledky tahové zkoušky, které ukazují na degradaci plasticity dané slitiny, souhlasí 

rovněž zjištění fraktografické analýzy. Lomové plochy u vodíkem sycených vzorků vykazovaly 

vyšší zastoupení křehkého porušení, přičemž u transkrystalických lomů docházelo k přechodu od 

tvárného jamkového ke štěpnému porušení s mnohem četnějšími sekundárními trhlinami. Při 

větším rozlišení pak byla v etapě II. patrná změna charakteru porušení na částicích fáze γ´, kde 

v nevodíkovaných vzorcích byly na těchto částicích pozorovány větší a hlubší důlky, zatímco ve 

vzorcích vodíkovaných byly tyto důlky malé a mělké, což je v souladu s teoriemi, jež vodíku 

přisuzují schopnost lokalizace plasticity, jak bylo uvedeno v disertační práci (DiP) v kapitole 2.5.  
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Bloky primárních karbidů, které mohou působit jako koncentrátory napětí na rozhraní 

s matricí, byly na lomových plochách vodíkovaných vzorků výrazně více popraskané a místy 

byla pozorována jejich vyšší dekoheze s matricí. Obdobný jev byl pozorován v práci [35] 

u jiného intersticiálního prvku – bóru, kde byl sledován vliv přídavku malých množství B (5 – 

210  ppm) na mikrostrukturu a vlastnosti niklové superslitiny. Pomocí rtg. mapování zde bylo 

pozorováno obohacení primárních MC karbidů bórem, které bylo výraznější po tepelném 

zpracování. Na lomových plochách po tahové zkoušce byly tyto karbidické částice výrazně 

popraskané již při obsazích B 50 ppm. Bór je však prvek zhruba 5x větší než vodík a také jejich 

fyzikální a chemické vlastnosti jsou odlišné, tudíž jejich působení ve struktuře lze obtížně 

srovnávat. Nicméně na základě rozboru pozorovaného konkurenčního chování B a H v Ni3Al 

slitinách [36] a s ohledem na skutečnost, že tyto karbidické fáze jsou klasifikovány jako silné 

vodíkové pasti (viz DiP - kapitola 2.2.1), by bylo vhodné se této problematice detailněji věnovat.  

Na základě předložených výsledků lze tedy s jistotou říci, že vlivem zvýšeného obsahu 

vodíku ve struktuře došlo ke změně mechanických vlastností daných modifikací mikrostruktury 

slitiny a se zřetelem na fraktografickou analýzu je možné tyto změny hodnotit jako nepříznivé. 

Nemalý vliv na náchylnost slitiny k vodíkové křehkosti mají velmi pravděpodobně 

přítomné licí vady. Jak bylo uvedeno v rešeršní části této práce, vykazují zkušební tyče opatřené 

vrubem, či s předpřipravenou trhlinou vyšší citlivost k HE než tahové tyče hladké. Jak bylo 

ukázáno v práci [37], je důležitá rovněž velikost vrubu. Autoři zde testovali několik niklových 

superslitin předem sycených plynným vodíkem s rozdílnými rozměry vrubu a došli k poznání, že 

míra náchylnosti zkoušených slitin k IHE (křehnutí vlivem vnitřního vodíku) se exponenciálně 

zvyšovala se zvětšujícími se rozměry vrubu, při shodné velikosti vrubu pak s množství vodíku ve 

slitině. Licí vady mohly dále ovlivnit celkové množství vodíku ve slitině, neboť působí jako 

velmi účinné vodíkové pasti a mají schopnost pohltit poměrně velké množství vodíku, čímž se 

pravděpodobně může urychlit jeho transport do objemu slitiny a zvýšit jeho celkový podíl. Vodík 

v dutinách může být z části chemisorbován na jejich vnitřním povrchu a v průběhu deformace se 

může snadno pronikat do materiálu s pohybujícími se dislokacemi [36]. Otevřené dutiny, spojené 

s volným povrchem, pak mohou zvětšit plochu pro adsorpci vodíku a zvýšit tak množství vodíku 

absorbovaného do objemu slitiny v průběhu TZ. Absorbovaný atomární vodík se také může 

v bublinách rekombinovat a zvýšit hydrostatický tlak uvnitř uzavřené dutiny za pokojové teploty. 

Následně dochází ke zvětšení jejich velikosti, což bylo dobře patrné na lomových plochách I. 

etapy. Stejný efekt u slitiny IN 738LC byl pozorován v práci [38], kde byla tato slitina vystavena 

působení plynného He znečištěného vodíkem a dalšími nečistotami za teploty 900°C po dobu 

1000 h za zvýšeného tlaku.  

Pro ověření vlivu vodíku na vlastnosti slitiny, bez vlivu licích vad, byly tedy dále 

studovány vzorky slitiny, kde již byla zvýšená míra pórovitosti eliminována.  

5.4 III. Etapa  

Tahová zkouška  

Vzorky pro tahovou zkoušku byly zhotoveny z nové série odlitků (bezdefektních) tepelně 

zpracovaných na jakost. Vzorky byly rozděleny do tří skupin, z nichž jedna byla ponechána ve 

výchozím stavu (VS), druhá byla podrobena tepelnému zpracování ve vakuu (TZ vakuum) ve 

shodném režimu jako vzorky vodíkované a třetí část byla zpracována v atmosféře plynného 

vodíku (TZ vodík). Tahová zkouška byla provedena na všech souborech vzorků při rychlosti 

deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1. Na obrázku 5.6a jsou srovnány tahové diagramy pro vybrané vzorky 

z každého stavu, je zde patrné, že křivka pro vzorek TZ ve vodíku vykazuje odlišný průběh jak 
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v oblasti elastické, tak plastické deformace, oproti vzorkům ve VS a TZ ve vakuu, jejichž křivky 

mají průběh téměř shodný.  

Vzhledem ke skutečnosti, že daná slitina netvoří krček a průběh deformačního zpevnění 

v rozmezí od meze kluzu do meze pevnosti lze s jistým zjednodušením považovat za lineární, je 

možné sklon křivky deformačního zpevnění modelovat pomocí přímky, určené na základě 

bilineárního konstitutivního vztahu [34]. Z tahových dat všech vzorků byly odečteny hodnoty 

napětí (σ1 a σ2) na dvou pozicích poměrného prodloužení (εp1=0,002 a εp2=0,017) a z průměrných 

hodnot pro jednotlivé stavy materiálu byly vypočteny směrnice (k) lineární závislosti napětí na 

deformaci:  

𝑘 =
𝜎2−𝜎1

𝜀𝑝2−𝜀𝑝1
       (4) 

Výsledné přímky (σ = k ∙ εp), jejichž sklon udává míru deformačního zpevnění v oblasti plastické 

deformace, jsou srovnány v grafu na obrázku 5.6b. Z tohoto grafu je zřejmé, že TZ v atmosféře 

vodíku vedlo ke snížení míry deformačního zpevnění oproti výchozímu stavu, resp. stavu po TZ. 

Byť se jedná o model poměrně značně zjednodušený, je dostačující pro orientační srovnání míry 

deformačního zpevnění jednotlivých stavů slitiny.  

 

Obrázek 5.6 Srovnání tahových diagramů všech tří stavů (a), srovnání přímek, které reprezentují sklon 

křivek deformačního zpevnění (b) 

Naměřené hodnoty tahových charakteristik pro všechny vzorky jsou shrnuty v tabulce 5.3, 

ve které je rovněž uveden naměřený obsah vodíku (QH) ve hmotnostních ppm. Obsah vodíku ve 

vodíkovaných vzorcích byl cca dvojnásobný oproti vzorkům ve výchozím stavu, nicméně byl 

mnohem nižší, než v předchozích experimentech. Tepelným zpracováním ve vakuu nedošlo ke 

snížení obsahu vodíku, což napovídá, že vodík byl patně vázán v silných ireverzibilních pastech.  

Tabulka 5.3 Výsledky tahové zkoušky a naměřený obsah vodíku 

Poznámka: s je směrodatná odchylka 

  

Stav Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] QH [hm. ppm] 

VS (průměrná hodnota ± s) 786 ± 4 921 ± 2 1,9 ± 0,1 5,6 ± 0,2 

TZ 800°C/4h/vakuum (průměrná hodnota ± s) 807 ± 14 937 ± 13 2,2 ± 0,4 6,2 ± 1,0 

TZ 800°C/4h/vodík (průměrná hodnota ± s) 787 ± 9 912 ± 10 2,7 ± 0,3 10,2 ± 0,4 
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Mikrostrukturní rozbor  

Vzorky ve výchozím stavu vykazovaly výraznou dendritickou licí strukturu (obrázek 

5.7a). Nicméně zde nebyly pozorovány významnější rozdíly ve velikosti nebo distribuci fáze γ´ v 

ramenech dendritů a mezidendritických prostorách. Dvoustupňové tepelné zpracování vedlo ke 

vzniku bimodální distribuce této fáze (obrázek 5.7b).  

 

        Obrázek 5.7 a) Výrazná dendritická struktura (OM), 

                            b) REM snímek bimodální distribuce fáze γ´ (SEI, leptáno elektrolyticky) 

Procesy odmíšení v průběhu solidifikace vedly ke vzniku výrazných chemických 

heterogenit ve výsledné mikrostruktuře. V mezidendritických prostorách byly vyloučeny četné 

útvary eutektika  + . V oblastech eutektik, které utuhnuly jako poslední, vznikly hrubé částice 

fáze  nekoherentní s matricí γ. Dále byly v kovové matrici nehomogenně vyloučeny částice 

primárních karbidů typu MC, které obsahovaly proměnlivá množství silných karbidotvorných 

prvků (Ti, Nb a Ta). Tyto částice byly opět soustředěny převážně v mezidendritických prostorách 

a často dekorovaly hranice zrn. Karbidy situované v okolí eutektik byly drobnější a obsahovaly 

větší množství Nb a méně Ta. Výjimečně zde byla zaznamenána přítomnost karbonitridů 

náhodně vyloučených v matrici, které však ve struktuře nebyly příliš dobře patrné, neboť oproti 

primárním karbidům vykazovaly pouze mírně odlišný kontrast. Místy se vyskytovaly drobné 

mikrořediny (≤ 50 μm). REM snímek mikrostruktury je prezentován na obrázku 5.8, kde při 

zobrazení ve zpětně odražených elektronech (BEI) odpovídá bílý kontrast primárním MC 

karbidům, světle šedý kontrast větším částicím fáze γ´ a tmavě šedý matrici. 

 Hranice zrn byly dekorovány většími částicemi fáze γ´, které byly obohaceny o Cr na 

úkor menšího obsahu Ti. Dále se na hranicích zrn vyskytovaly velmi jemné řetízky fáze bohaté 

Cr se zvýšeným obsahem Mo, které místy tvořily spojitý film. Vzhledem k velikosti částic 

výrazně pod 1 μm je ovšem nutné jejich analýzu považovat pouze za orientační. Na základě 

informací autorů článku [39] by se s největší 

pravděpodobností mělo jednat o karbidy M23C6, 

případně boridy, či jejich kombinaci. Ve 

struktuře vzorků po tepelném zpracování ve 

vakuu i ve vodíku, se tyto jemné řetízky jevily 

mírně výraznější. Jiné významnější změny 

mikrostruktury TZ vzorků, z hlediska 

chemického složení a distribuce vyloučených 

fází, nebyly zjištěny.  

Obrázek 5.8 REM snímek rozložení karbidických 

fází v okolí eutektik (BEI, leptáno elektrolyticky) 
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Na povrchu zkušebních tahových tyčí ve VS byla na metalografických vzorcích 

v podélném řezu pozorována deformovaná vrstva materiálu, která vznikla patrně obráběním 

dodaných zkušebních odlitků při výrobě tahových tyčí. Tepelné zpracování ve vodíku i ve vakuu 

vedlo k eliminaci této deformované vrstvy. Deformovaná povrchová vrstva mohla být jednou z 

příčin nižší tažnosti vzorků ve VS oproti vzorkům TZ ve vakuu. S nižší tažností také souvisí i 

nižší mez pevnosti těchto vzorků, což vyplývá z povahy tahového diagramu této slitiny (zpevnění 

téměř lineárně narůstá až do lomu). 

Fraktografie 

Na lomových plochách vzorků vodíkem nesycených převládal kvazištěpný lom (obrázek 

5.9a), štěpný na primárních karbidických částicích, jamkový na částicích fáze γ´ rovnoměrně 

rozptýlených v matrici γ. Nebyly shledány významnější rozdíly mezi vzorky ve VS a vzorky TZ 

ve vakuu. Vliv tepelného zpracování ve vodíku vedl k obdobným změnám charakteru lomových 

porušení jako v předchozích experimentech, ovšem v mnohem menším rozsahu, jednalo se spíše 

o změny místního charakteru. Lomové plochy vodíkovaných vzorků vykazovaly větší zastoupení 

křehkého stupňovitého lomu (obrázek 5.9b), který byl na vzorcích vodíkem nesycených 

pozorován pouze ojediněle. Nejvýraznější byly tyto změny v osách dendritů, kde byla při větším 

zvětšení patrná změna charakteru porušení na částicích fáze γ´. V nevodíkovaných vzorcích byly 

pozorovány hlubší protažené důlky (obrázek 5.9c), zatímco ve vzorcích vodíkovaných byly tyto 

důlky mělké a stupňovité (obrázek 5.9d). Rovněž karbidické částice primárních MC karbidů se 

jevily na lomových plochách nevodíkovaných vzorků méně popraskané, než u vzorku 

vodíkovaných. Na  všech vzorcích byly místy pozorovány drobné řediny (≤50 μm), jejich výskyt 

byl však minimální.  

 

  

Obrázek 5.9 Fraktografické snímky lomových ploch vzorků: a), c) nevodíkovaných, b), d) vodíkovaných 
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5.5 IV. Etapa 

Tahová zkouška  

Materiál, z něhož byly zhotoveny vzorky pro tahovou zkoušku, byl dodán ve stavu 

shodném se zpracováním finálních výrobků, kdy před tepelným zpracováním byly zkušební 

odlitky podrobeny procesu HIP. Vzorky byly rozděleny, stejně jako v předchozí etapě (III.), do tří 

skupin: výchozí stav (VS), tepelné zpracování ve vakuu (TZ vakuum) a TZ v atmosféře plynného 

vodíku (TZ vodík). Dva vzorky z každého stavu byly ponechány pro studium vlivu rychlosti 

deformace na změnu charakteristik získaných tahovou zkouškou, srovnání je uvedeno na konci 

této části v kapitole 5.5.1. Na všech ostatních vzorcích byla tahová zkouška provedena při 

rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1. Na obrázku 5.10a jsou srovnány tahové diagramy pro vybrané 

vzorky z každého stavu, z nichž je patrné, že křivky jednotlivých stavů vykazují poněkud odlišný 

průběh. 

Jak již bylo řečeno, daná slitina netvoří krček a průběh deformačního zpevnění v rozmezí 

od meze kluzu do meze pevnosti lze považovat za lineární. Sklon křivky deformačního zpevnění 

je tedy možno, obdobně jako v předchozí III. etapě, zjednodušeně modelovat pomocí přímky, 

určené na základě bilineárního konstitutivního vztahu. Z tahových dat všech vzorků byly 

odečteny hodnoty napětí σ na dvou pozicích poměrného prodloužení εp (0,002 a 0,02) a 

z průměrných hodnot pro jednotlivé stavy materiálu byly vypočteny směrnice k lineární závislosti 

napětí na deformaci. Výsledné přímky závislosti σ = k ∙ εp, jejichž sklon udává míru 

deformačního zpevnění, jsou srovnány v grafu na obrázku 5.10b. Z tohoto grafu je zřejmé, že TZ 

v atmosféře vodíku vedlo i v tomto případě k poklesu míry deformačního zpevnění v oblasti 

plastické deformace oproti vzorkům ve VS, resp. stavu TZ ve vakuu.  

 

Obrázek 5.10 Srovnání tahových diagramů všech tří stavů (a), 

 srovnání přímek, které reprezentují sklon křivek deformačního zpevnění (b) 

Tabulka 5.4 Výsledky tahové zkoušky a naměřený obsah vodíku 

Poznámka: s je směrodatná odchylka 

Naměřené hodnoty tahových charakteristik pro všechny vzorky jsou shrnuty v tabulce 5.4, 

ve které je rovněž uveden naměřený obsah vodíku (QH) v hmotnostních ppm. Průměrné naměřené 

množství vodíku bylo pro všechny stavy slitiny srovnatelné s předchozí etapou experimentu (III.) 

a obsah vodíku ve vodíkovaných vzorcích byl cca dvojnásobný oproti vzorkům ve výchozím 

Stav Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] QH [hm. ppm] 

VS (průměrná hodnota ± s) 757 ± 5 919 ± 3 2,4 ± 0,1 5,7 ± 0,3 

TZ 800°C/4h/vakuum (průměrná hodnota ± s) 758 ± 7 955 ± 21 3,5 ± 0,4 6,8 ± 1,1 

TZ 800°C/4h/vodík (průměrná hodnota ± s) 761 ± 6 919 ± 20 4,4 ± 0,5 10,6 ± 0,7 
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stavu. Tepelným zpracováním ve vakuu nedošlo ke snížení obsahu vodíku, což napovídá, že 

vodík byl i v tomto případě patně vázán v silných ireverzibilních pastech. Tento předpoklad 

podporuje zjištění, že ani během deformace při tahové zkoušce a následném dělení nedošlo 

k významnému snížení jeho množství ve struktuře vodíkovaných vzorků. Ze zbytků slitiny po 

obrábění tahových tyčí byly nařezány a navodíkovány tři vzorky o hmotnosti do 1 g, v nichž byl 

bezprostředně po vodíkování naměřen obsah vodíku 11,5 ± 0,8 hm. ppm. 

Mikrostrukturní rozbor   

Izostatické zhutňování odlitků, které předcházelo tepelnému zpracování na jakost, vedlo 

k úplné eliminaci mikropórů a eutektik. Dendritická licí struktura, zdokumentována pomocí 

optického mikroskopu na obrázku 5.11a, byla oproti struktuře vzorků předchozí III. etapy méně 

výrazná. Dvoustupňové tepelné zpracování vedlo ke vzniku bimodální distribuce fáze γ´ 

homogenně vyloučené v matrici. Tyto částice, zobrazené na obrázek 5.11b, byly celkově poněkud 

větší, než ve struktuře vzorků předchozího experimentu. Rozdíly ve velikosti nebo distribuci fáze 

γ´ v ramenech dendritů a mezidendritických prostorách nebyly pozorovány. V kovové matrici 

byly dále nehomogenně vyloučeny částice primárních karbidů typu MC ve formě bloků, které 

obsahovaly proměnlivá množství silných karbidotvorných prvků: Ta, Nb a Ti. Tyto částice byly 

soustředěny převážně v mezidendritických prostorách a často dekorovaly hranice zrn. Dále bylo 

v kovové matrici vyloučeno poměrně velké množství náhodně situovaných karbonitridů. Na 

obrázku 5.12 jsou prezentovány REM snímky mikrostruktury zobrazené ve zpětně odražených 

elektronech, kde bílý kontrast odpovídá MC karbidům, světle šedý kontrast odpovídá větším 

částicím fáze γ´, tmavě šedý matrici a částice s černým kontrastem na obrázku 5.12a je 

karbonitrid. Většina MC karbidů vykazovala dvojí kontrast, jejich středové oblasti byly mírně 

tmavší a byly bohatší Nb.  

 

Obrázek 5.11 Snímky mikrostruktury vzorků ve VS: a) dendritická licí struktura (OM),  

b) REM snímek bimodální distribuce částic fáze γ´ (SEI, leptáno elektrolyticky) 

 

Obrázek 5.12 REM snímky mikrostruktury: a) rozložení MC karbidů a karbonitridu v objemu matrice,  

b) rozložení MC karbidů na hranicích zrn; (BEI, leptáno elektrolyticky) 
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Na hranicích zrn byly opět vyloučeny jemné řetízky fází bohatých Cr s mírně zvýšeným 

obsahem Mo. Pomocí liniové EDS analýzy byla nejvyšší koncentrace Cr i Mo na hranicích zrn 

zaznamenána ve struktuře vodíkovaných vzorků. Intenzity koncentrace C a B byly velmi malé a 

jejich změny byly takřka nepatrné. Jiné významnější změny mikrostruktury TZ vzorků, z hlediska 

chemického složení a distribuce vyloučených fází, nebyly zjištěny.  

Na povrchu vzorků ve VS byla, obdobně jako v předchozím experimentu, pozorována 

deformovaná vrstva materiálu, která vznikla patrně obráběním odlitků při výrobě zkušebních tyčí 

pro tahovou zkoušku. Tepelné zpracování ve vodíku i ve vakuu vedlo k eliminaci této 

deformované vrstvy, která mohla být jednou z příčin nižší tažnosti, a s tím spojené nižší pevnosti 

(viz komentář v etapě III.), vzorků ve VS oproti vzorkům TZ ve vakuu.  

Fraktografie 

Na lomových plochách vzorků vodíkem nesycených zcela převládal kvazištěpný lom 

(obrázek 5.13a), kvazištěpný jamkový na částicích fáze γ´ rovnoměrně rozptýlených v matrici γ a 

štěpný na karbidických částicích. Detail porušení na částicích fáze γ´ je zobrazen na obrázku 

5.13b. Nebyly shledány významnější rozdíly mezi vzorky ve VS a vzorky TZ ve vakuu, lomy 

však celkově vykazovaly houževnatější charakter, než v předchozím experimentu. 

  
Obrázek 5.13 Lomová plocha vzorků nevodíkovaných: a) kvazištěpný lom,  

b) detail porušení na částicích fáze γ´ 

  
Obrázek 5.14 Lomová plocha vzorků vodíkovaných: a) přechod kvazištěpného lomu na křehký stupňovitý, 

b) malé mělké důlky na částicích fáze γ´ 

Tepelné zpracování ve vodíku vedlo pouze k lokálním změnám charakteru porušení. 

Především v okrajových oblastech lomových ploch byl místně pozorován přechod od 

kvazištěpného ke štěpnému stupňovitému lomu, což je zachyceno na obrázku 5.14a. Na detailním 
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snímku na obrázku 5.14b je viditelná změna charakteru porušení na částicích fáze γ´. Jsou zde 

patrné velmi mělké důlky, kde částice fáze γ´ jsou porušeny transkrystalicky rovinným lomem a 

olemovány jemně vytaženou matricí. Křehký stupňovitý lom byl pozorován rovněž v osách 

dendritů vodíkovaných vzorků. Rovněž karbidické částice primárních MC karbidů se jevily na 

lomových plochách nevodíkovaných vzorků méně popraskané, než u vzorku vodíkovaných, 

obdobně jako ve všech předchozích etapách experimentu.  

5.5.1 Srovnání tahových charakteristik při klesající rychlosti deformace 

Dále byl studován vliv rychlosti deformace na změnu tahových vlastností slitiny. 

Vzhledem k nedostatku zkušebních vzorků bylo zkoušeno pouze po jednom vzorku z každého 

stavu při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1 a po jednom vzorku z každého stavu při rychlosti 

deformace 2,5 ∙ 10-5 s-1. Množství vodíku ve všech zkoušených stavech bylo obdobné, jako u 

vzorků hodnocených v textu výše při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1. 

Hodnoty tahových charakteristik naměřených při rychlosti deformace v rozmezí 2,5 ∙ 10-5 

až 2,5 ∙ 10-3 s-1 jsou shrnuty v tabulce 5.5. Ze srovnání vyplynulo, že u vzorku ve výchozím stavu 

a po tepelném zpracování ve vakuu, docházelo se snižující se rychlosti deformace k postupnému 

snižování meze kluzu, zatímco nejnižší tažnost byla zaznamenána při rychlosti deformace 

2,5 ∙ 10-4 s-1. S nižší rychlostí deformace 2,5 ∙ 10-5 s-1 se tažnost mírně zvýšila pro vzorky TZ ve 

vakuu a výrazněji pak pro vzorky ve VS, kdy již byl patrně částečně eliminován vliv povrchové 

deformační vrstvy na tuto charakteristiku. Zcela jinak se projevovaly vzorky slitiny TZ ve 

vodíku. Vliv zvýšeného obsahu vodíku ve struktuře se projevil postupným snižováním tažnosti 

slitiny se snižující se rychlostí deformace, zatímco hodnoty meze kluzu a meze pevnosti byly při 

obou nižších rychlostech v zásadě shodné a při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1 se obě meze 

mírně zvýšily. 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že zvýšené množství vodíku v objemu slitiny mělo při 

rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-3 s-1 na tahové vlastnosti jen nepatný vliv, což bylo v souladu se 

zjištěním fraktografické analýzy, kdy ani na lomových plochách vzorků TZ ve vodíku nebyly 

pozorovány významnější změny. Naproti tomu na lomových plochách přetržených tahových 

vzorků při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-5 s-1 se zvýšený obsah vodíku v objemu slitiny projevil 

obdobnými změnami charakteru porušení jako při rychlosti deformace o řád nižší (2,5 ∙ 10-4 s-1).  

REM studiu byly podrobeny také povrchy tahových zkušebních tyčí TZ ve vakuu a ve 

vodíku přetržených při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1 a 2,5 ∙ 10-5 s-1. Při obou rychlostech 

deformace byly pozorovány rozdíly mezi vzorky vodíkovanými a nevodíkovanými, rozdíly 

v morfologii povrchů byly rovněž zaznamenány mezi oběma rychlostmi deformace. Na površích 

tahových tyčí přetržených při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1 byly místně pozorovány 

deformační skluzové pásy, které se vzájemně křížily. Na vzorcích TZ ve vakuu byly skluzové 

pásy méně výrazné, s rovnoměrnými rozestupy mezi jednotlivými liniemi v obou směrech. Oproti 

tomu na vzorcích TZ ve vodíku byly skluzové pásy výraznější, četnější a nerovnoměrně 

rozložené a místně zde vznikaly ostré „zubaté“ trhlinky (obrázek 5.15 - červená šipka označuje 

směr působení tahových napětí), které iniciovaly v místě protnutí skluzových pásů. Obdobný 

mechanismus vzniku trhlin na povrchu tahových vzorků niklové superslitiny sycené vodíkem byl 

popisován v práci [40], a také v dalších pracích [41;42] je tento mechanismus zmiňován. Na 

površích vzorků přetržených při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-5 s-1 nebyly deformační skluzové 

pásy pomocí REM viditelné, byly zde patrné pouze stopy po obrábění tahových zkušebních tyčí. 

Na povrchu vzorku TZ ve vodíku se v prohlubních po obráběcím nástroji vyskytovaly četné 

vzájemně rovnoběžné trhliny s ostrými mírně „zubatými“ okraji. Naproti tomu na povrchu 

vzorku TZ ve vakuu se trhliny vyskytovaly minimálně. 
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Tabulka 5.5 Tahové charakteristiky 

Stav 
Rychlost 

deformace  
[s-1] 

Rp0.2 

[Mpa] 
Rm 

[Mpa] 
A [%] 

VS 

2,5 ∙ 10-3 801 923 5,3 

2,5 ∙ 10-4 757 919 2,5 

2,5 ∙ 10-5 743 895 3,3 

TZ 
vakuum 

2,5 ∙ 10-3 785 968 6,5 

2,5 ∙ 10-4 758 955 3,5 

2,5 ∙ 10-5 719 885 3,6 

TZ vodík 

2,5 ∙ 10-3 782 942 6,7 

2,5 ∙ 10-4 761 919 4,4 

2,5 ∙ 10-5 766 916 3,5 

 

5.6 Shrnutí a diskuze výsledků III. a IV. etapy  

Mechanické vlastnosti slitiny ve výchozím stavu určené tahovou zkouškou za pokojové 

teploty u uvedených modifikací slitiny III. a IV. etapy nevykazovaly velké rozdíly. Izostatické 

zhutňování odlitků (IV. etapa), které předcházelo tepelnému zpracování na jakost, vedlo k 

homogenizaci struktury a eliminaci drobných mikropórů a eutektik, což se projevilo mírným 

snížením meze kluzu a malým zvýšením tažnosti při zachování stejné úrovně meze pevnosti.  

Průměrné naměřené množství vodíku bylo pro všechny stavy slitiny srovnatelné v obou 

etapách zkoušení a obsah vodíku ve vodíkovaných vzorcích byl cca dvojnásobný oproti vzorkům 

ve výchozím stavu. Tepelným zpracováním ve vakuu nedošlo ke snížení obsahu vodíku, což 

napovídá, že vodík byl patrně vázán v silných ireverzibilních pastech. Tento předpoklad 

podporuje zjištění, že ani během deformace při tahové zkoušce a následném dělení vzorků 

určených pro měření obsahu vodíku nedošlo k významnému snížení jeho množství ve struktuře 

vodíkovaných vzorků. Nicméně oproti vzorkům předchozí tavby (etapa I. a II.) bylo naměřené 

množství vodíku ve struktuře mnohem nižší, a to jak ve stavu výchozím, tak především po TZ 

v atmosféře plynného vodíku. 

Vzhledem k odhalení deformované povrchové vrstvy na tahových tyčích ve výchozím 

stavu v důsledku obrábění, která byla zřejmě dominantní příčinou nižší tažnosti těchto vzorků, se 

dále omezíme pouze na srovnání následně tepelně zpracovaných tahových tyčí, kde byla tato 

vrstva eliminována. Zvýšený obsah vodíku v objemu slitiny se v obou experimentech projevil 

zvýšením tažnosti (při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1) vodíkovaných vzorků průměrně o 22 % 

v III. etapě, resp. o 28 % ve IV. etapě, které bylo spojeno s mírně nižší hodnotou mikrotvrdosti a 

významným snížením míry zpevnění, což značí, že k porušení došlo při nižším Rm. 

V mikrostruktuře vodíkovaných vzorků (po tahové zkoušce) byly místy, především bezprostředně 

pod lomovou plochou, pozorovány částice fáze γ´ deformované protnutím a částečným 

posunutím rovin po průchodu dislokací. Tento efekt plastické deformace částic fáze γ´ 

dislokacemi byl pozorován, byť v poněkud větším rozsahu, u niklové superslitiny o obdobném 

chemickém složení v práci [43] ovšem při teplotě 650°C a nikoli při teplotě pokojové. Bylo 

pozorováno, že dochází k výrazným smykovým posunům v deformovaných částicích fáze γ´ 

jejich protínáním párem dislokací a/2 <110>. Pro tento způsob deformace koherentních částic je 

potřebné vyšší napětí, proto je obvykle pozorováno až při vyšších teplotách. Zdá se 

pravděpodobné, že vodík může snížit napětí potřebné pro protnutí těchto koherentních částic a 

usnadnit rovinný skluz na rovinách {111}.  

Obrázek 5.15 Ostrá „zubatá“ trhlina na povrchu 

tahových tyčí TZ ve vodíku přetržených při 

rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1 

σ 
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Na površích tahových tyčí přetržených při rychlosti deformace 2,5 ∙ 10-4 s-1 byly místně 

pozorovány deformační skluzové pásy, které se vzájemně křížily na odlišných rovinách {111}. 

Na vzorcích TZ ve vodíku byly skluzové pásy výraznější, četnější a nerovnoměrně rozložené a 

místně zde vznikaly ostré „zubaté“ trhlinky, které iniciovaly v místě protínání skluzových pásů. 

Obdobný mechanismus vzniku trhlin na povrchu vzorků niklové superslitiny sycené vodíkem byl 

popisován v práci [40], a  je také zmiňován v dalších pracích [41; 42; 44]. Výraznější 

nerovnoměrně rozložené skluzové pásy a nižší míra zpevnění bývá spojována s teorií vzniku 

vodíkové křehkosti mechanismem HELP (vodíkem lokálně zvýšená plasticita - Hydrogen-

enhanced localized plasticity) [18]. V tomto případě ovšem termín zkřehnutí není tak úplně na 

místě, neboť ten je obvykle spojován se snížením plastických vlastností zjištěných tahovou 

zkouškou. Nicméně pečlivá detailní fraktografická analýza určité lokální projevy zkřehnutí 

odhalila.  

Přestože vodíkované vzorky vykazovaly vyšší plasticitu, byla na lomových plochách 

lokálně pozorována obdobná změna porušení jako v II. etapě. Nejvýraznější změny byly 

pozorovány v osách dendritů na částicích fáze γ´, kde houževnatý jamkový lom, pozorovaný ve 

vzorcích TZ ve vakuu, přecházel na lom křehký stupňovitý s rovinným transkrystalickým 

porušením částic.  

Ze srovnání vlivu rychlosti deformace na projevy působení vodíku ve IV. etapě 

vyplynulo, že tažnost vodíkovaných vzorků se s nižší rychlostí deformace poměrně významně 

snižovala, zatímco mez kluzu se v zásadě neměnila. Což je v kontrastu se vzorky 

nevodíkovanými, kde se tažnost při rychlosti deformace o řád  nižší (2,5 ∙ 10-5 s-1) v podstatě 

nezměnila, ale snížila se mez kluzu. Také projevy zkřehnutí na lomových plochách vodíkovaných 

vzorků se při nižší rychlosti deformace jevily výraznější a na povrchu přetržených tahových tyčí 

byly pozorovány četné trhliny, které se tvořily ve stopách po obráběcím nástroji. Toto zjištění 

dokládá, že i drobné rýhy mohou být iniciátory trhlin vzniklých za přispění vodíku a zvyšovat tak 

náchylnost obrobené komponenty k vodíkové křehkosti, což je v souladu s tvrzeními uvedenými 

v disertační práci v kapitole 4.6, že způsob obrábění má vliv na odolnost materiálu vůči vodíkové 

křehkosti. Tyto výsledky je však nutno brát s jistou rezervou, neboť pro rychlost deformace o řád 

nižší (10-5) a vyšší (10-3) byl hodnocen vždy jen jeden vzorek od každého stavu slitiny a bylo by 

potřebné toto chování ověřit. 

5.7 Studium deformované struktury 

Ve snaze o detailnější pochopení působení vodíku v slitině IN 738LC byla struktura po 

deformaci u vybraných vzorků z I. a IV. etapy zkoušení dále studována pomocí transmisní 

elektronové mikroskopie. Ve struktuře vodíkovaných vzorků I. etapy byl obsah vodíku 

několikanásobně vyšší, než obsah vodíku naměřený ve struktuře vodíkovaných vzorků IV. etapy. 

Vyšší obsah vodíku v etapě I. vedl ke zvýšení meze kluzu a značnému snížení plasticity (IE = 

73 %) vodíkovaných vzorků. Nižší obsah vodíku v etapě IV. vedl naopak ke zvýšení plasticity (o 

cca 31 % oproti vzorkům TZ ve vakuu), které bylo doprovázeno nižší mírou deformačního 

zpevnění vodíkovaných vzorků. 

Struktura byla sledována na tenkých fóliích vyrobených metodou FIB. Nevýhodou tohoto 

způsobu přípravy byla značná povrchová poškození preparátu (především vodíkovaných vzorků) 

způsobená iontovým odprašováním, která se přes veškerou snahu o optimalizaci přípravy 

nepodařilo zcela eliminovat, a dislokační struktura byla tedy obtížně identifikovatelná. Příprava 

tenké fólie z vodíkovaných vzorků se navíc ukázala být značně obtížná, neboť při finálním 

ztenčování se preparát vlivem vnitřního pnutí, souvisejícího se zvýšeným obsahem vodíku ve 

struktuře, začal prohýbat, ztenčování bylo nerovnoměrné a docházelo místní destrukci preparátu. 
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Nicméně se nakonec podařilo problémy alespoň částečně eliminovat a připravit pozorovatelné 

vzorky. 

Dislokační substruktura 

Úplné dislokace v uspořádané struktuře (L12) fáze γ´ mají dvakrát větší Burgersův vektor 

než dislokace v fcc mřížce matrice γ, proto se nazývají superdislokace [45]. Superdislokace 

a <110>, které jsou tvořeny párem dislokací a/2 <110>, čímž snižují elastickou energii kolem 

svého jádra, se pohybují po rovinách {111}. Pro svůj snazší pohyb se musí rozštěpit na parciální 

dislokace, mezi nimiž jsou další vrstevné chyby. Toto lze pozorovat ve struktuře nevodíkovaných 

vzorků na obrázku 5.16a, kde je viditelná velmi hustá dislokační síť. Zvýšený obsah vodíku vedl 

k odlišnému uspořádání dislokací patrným na obrázku 5.16b, kde byly pozorovány páry dislokací 

zakotvených v částicích fáze γ´. Zdá se pravděpodobné, že vodík zvyšuje energii vrstevné chyby 

a brzdí štěpení dislokací a/2 <110> na parciální dislokace. Obdobný vliv vodíku na deformační 

chování uspořádané struktury L12 byl pozorován také v práci Losertové [36] v binární i legované 

slitině Ni3Al. Vodík v tomto intermetaliku také zvyšoval kritické skluzové napětí a mez kluzu. 

  
Obrázek 5.16 Zobrazení dislokační struktury ve světlém poli ve vzorku: a) nevodíkovaném,  

b) vodíkovaném 

Přítomnost cizích atomů zvyšuje energii jakékoliv plošné poruchy a vysoké energie 

plošných poruch posunují oblast anomálie (nárůst meze kluzu s růstem teploty) intermetalika 

Ni3Al k nižším teplotám [45]. Obdobné chování vykazují rovněž superslitiny zpevněné touto 

intermetalickou fází (γ´). Nicméně v těchto slitinách je působení vodíku mnohem složitější, neboť 

je ovlivněno kontroverzním chováním matrice γ a zpevňující fáze γ´. Předpokládá se, že 

preferenční poloha vodíku v částicích γ´, vzhledem k vyšší rozpustnosti vodíku v této fázi [46], 

může redukovat smykové napětí v matrici γ a může ovlivnit hodnoty přírůstků napětí spojených 

s protnutím částic a/nebo jejich obcházením Orowanovým mechanismem.  Na základě srovnání 

výsledku práce Brass a kol. [46] u monokrystalické slitiny se strukturou po rozpouštěcím žíhání 

(plně γ) a stárnutou (γ + γ´) vyplynulo, že vodík zvyšuje lokalizaci plasticity především v matrici 

γ, kde usnadňuje rovinný skluz dislokací na rovinách {111}.  

Dominantní mechanismus působení vodíku ve slitině IN 738LC, která obsahuje objemový 

podíl fáze γ´ zhruba 45 – 50 %, bude tedy závislý na mnoha faktorech. Hlavními faktory se jeví 

obsah vodíku v objemu slitiny a rychlost deformace. Pomocí TEM byly ve struktuře 

vodíkovaných vzorků IV. etapy pozorovány výrazné, nerovnoměrně rozložené skluzové pásy na 

rovinách {111} (obrázek 5.17a), což je v souladu s jejich výskytem na povrchu přetržených 
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tahových tyčí. Jelikož vrstevné chyby typu APB (antiphase boundary -antifázová hranice) mezi 

páry dislokací zakotvených v částicích fáze γ´, představují poměrně velkou překážku pro pohyb 

dalších párů dislokací v této fázi, může docházet k protínání částic [47]. Dle Vorontsova [47] je 

pro protínání částic párem dislokací s APB nutné pouhých 10 % teoretického smykového napětí 

ve srovnání s pohybem parciálních dislokací s vrstevnými chybami. Tímto způsobem 

deformované částice byly pozorovány ve struktuře vodíkovaných vzorků (obrázek 5.17b). 

         

Obrázek 5.17 TEM snímky vodíkovaných vzorků: a) skluzové pásy zobrazeny ve světlém poli, b) REM 

snímek v SEI protnutých a posunutých částic fáze γ´ zde odleptaných  

(červená šipka udává směr tahového napětí) 

5.8 Celkové srovnání a diskuze – etapy I. a II. versus etapy III. a IV. 

Při porovnání výsledků je třeba brát v úvahu, že v etapě I. a II. byly studovány vzorky 

pocházející z jedné tavby a v etapě III. a IV. byly studovány vzorky pocházející z jiné tavby, 

přičemž vzorky z etapy I. vykazovaly poměrně vysoký podíl licích vad a struktura vzorků II. 

etapy byla degradovaná v důsledku vysokoteplotní expozice během procesu HIP.  

Základním rozdílem v chování vzorků I. a II. etapy na straně jedné a vzorků III. a IV. 

etapy na straně druhé je skutečnost, že v I. a II. etapě vedl zvýšený obsah vodíku ve slitině 

z pohledu mechanických vlastností ke zvýšení meze kluzu a k poklesu tažnosti. Mez pevnosti 

vodíkovaných vzorků vzrostla jen u vzorků etapy I., zatímco v etapě II. vedlo vodíkování u meze 

pevnosti k poklesu. V obou etapách, tj. jak v etapě I. i II., byl již ve výchozím stavu ve slitině 

poměrně vysoký podíl vodíku (8-29 hm. ppm), který vodíkováním významně vzrostl až 

k hodnotám přesahujícím 100 hm. ppm, a to zejména u vzorků etapy II. 

Naproti tomu u vzorků z etapy III. a IV. vedlo vodíkování k poklesu míry deformačního 

zpevnění v oblasti plastické deformace a k určitému nárůstu tažnosti. Přitom obsah vodíku byl ve 

výchozím stavu a ve stavu po TZ ve vakuu v zásadě podobný (hodnoty okolo 6 hm. ppm), tedy 

mnohem nižší než u vzorků v etapě I. a II. Sycení slitiny vodíkem, provedené dle stejného režimu 

jako v předchozích etapách, zde vedlo k nárůstu obsahu vodíku jen na hodnoty okolo 11 hm. 

ppm, což je mnohem méně než u vzorků z etapy I. a II. 

Stručně lze tedy konstatovat, že z pohledu mechanických vlastností vyvolal vodík u 

vzorků I. a II. etapy spíše makroskopické zpevnění spojené s poklesem tažnosti, zatímco u vzorků 

III. a IV. etapy vyvolal vodík spíše změkčení spojené naopak se zvýšením tažnosti. Přitom 

z fraktografického pohledu byly u vzorků všech etap pozorovány převážně projevy spojované 

σ 
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s vodíkovým zkřehnutím, tj. zvýšený podíl křehkého porušení, v případě tvárného porušení pak 

mělčí jamky za přítomnosti vodíku apod. 

Z hlediska seriózního přístupu k vědecko-výzkumné práci je nutné konstatovat, že tento 

rozdíl působí v jistém smyslu jako paradox a diskutované závěry v rámci disertační práce se 

nepodařilo zcela doložit průkaznými a nezpochybnitelnými výsledky. V tomto případě je možné 

nabídnout jen několik hypotéz. 

Jak bylo uvedeno v rešeršní části disertační práce (kapitoly 3. a 4.), u mnoha superslitin 

bylo za spolupůsobení vodíku různými autory pozorováno snížení plasticity, přičemž hodnoty 

meze kluzu nebyly obvykle příliš ovlivněny, případně byly mírně zvýšeny nebo sníženy 

v závislosti na podmínkách zkoušení, tepelném zpracování a struktuře konkrétní superslitiny. 

V některých případech byl zaznamenán mírný stupeň změkčení, ovšem neplatí to obecně [6; 18]. 

Z pohledu fraktografického pak byly většinou pozorovány ty projevy, které bývají často 

spojovány se zkřehnutím. Všeobecně je také známo, že byť se lokálně – v mikroměřítku – může 

uplatnit změkčení vyvolané vodíkem, z makroskopického hlediska může být stejně pozorováno 

zkřehnutí materiálu [33; 48]. V případě IHE (zkřehnutí vlivem vnitřního vodíku) pak byla míra 

poklesu plasticity a citlivosti superslitin k vodíkové křehkosti (HE) významně ovlivněna 

celkovým množstvím vodíku ve slitině, kdy se náchylnost k IHE snižovala s klesající koncentrací 

vodíku [15 - 17], avšak zvýšení plasticity na základě zvýšení tažnosti nebylo nikde prezentováno. 

Autoři ovšem většinou pracovali se slitinami tvářenými s nižšími podíly zpevňujících 

intermetalických fází, případně slitinami monokrystalickými s vysokým podílem zpevňující fáze 

γ´. Odlévané polykrystalické slitiny se středním obsahem fáze γ´, jako je slitina našeho zájmu, 

nebyly ve vztahu k IHE studovány nebo nebyla data publikována v dostupné literatuře.  

V našem případě byly studovány dvě tavby vyrobené s odstupem několika let, přičemž v 

první tavbě, využité v I. a II. etapě řešení disertační práce, bylo pozorováno velké množství licích 

vad. Zvýšený výskyt licích vad měl velmi pravděpodobně za následek absorpci vysokého 

množství vodíku během sycení vodíkem a částečně lze výskytu těchto vad přisoudit i zvýšený 

podíl vodíku ve výchozím stavu. Během realizace tahových zkoušek mohlo docházet k 

uvolňování vodíku z licích vad (dutin), jak bylo popsáno v části 5.3. Uvolňování vodíku z dutin 

probíhalo až v průběhu tahové zkoušky, kdy bylo podpořeno existencí tahových napětí, a mohlo 

vést k vysokým lokálním heterogenitám v obsahu vodíku. Nelze také opominout vrubový účinek 

těchto vad. Jak bylo uvedeno v rešeršní části disertační práce (DiP), vykazují zkušební tyče 

opatřené vrubem, či s předpřipravenou trhlinou výrazně vyšší citlivost k HE než tahové tyče 

hladké. Tyto vady, byly sice částečně eliminovány ve II. etapě procesem HIP, ale na druhé straně 

vedl tento proces ke vzniku mikrostruktury s částečně raftovou morfologii částic fáze γ, což je 

doprovázeno ztrátou jejich koherence s matricí γ [10]. Rozhraní těchto částic s matricí tak mohou 

představovat silnější vodíkové pasti a s ohledem na velký podíl rozhraní mezi nekoheretními 

částicemi γ a matricí tedy mohou akumulovat velké množství vodíku. Za těchto podmínek pak 

mohlo dojít k projevům typickým spíše pro HEDE (viz DiP kapitola 2.5.2), byť lokálně nelze ani 

v tomto případě vyloučit uplatnění mechanismu HELP (viz DiP kap 2.5.4). Tím lze vysvětlit, že 

za přítomnosti vodíku došlo ve studované superslitině v etapě I. i II. k makroskopickému 

zpevnění doprovázenému poklesem tažnosti, tzn. objevily se typické projevy vodíkové křehkosti.  

Ve vzorcích III. a IV. etapy byl výskyt licích vad minimální a struktura byla korektní, s 

tím může souviset, že také obsahy vodíku, jak ve výchozím stavu, tak po vodíkování byly 

mnohem nižší. V průběhu tahové zkoušky pak mohlo být rozložení vodíku v materiálu 

rovnoměrnější v porovnání s etapami I. a II. a mohlo dojít k projevům typickým pro HELP, 

včetně změkčení a zvýšení tažnosti. Nicméně, tomu ne zcela odpovídají výsledky analýzy 

dislokační substruktury (viz kapitola 5.7), kdy ve vodíkovaných vzorcích IV. etapy byla 
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pozorována výraznější lokalizace skluzu, která by podle literárních údajů měla vést u většiny 

klasických materiálů spíše k projevům makroskopického zpevnění a k poklesu tažnosti [33]. 

Naproti tomu, za nesoulad výsledků nelze považovat to, že i u vzorků III. a IV. etapy byly 

z fraktografického hlediska nalezeny spíše projevy typické pro vodíkové zkřehnutí. Jak uvádí 

Robertson a kol. [48], mechanismus HELP je nejspolehlivěji identifikovatelný metodou 

transmisní elektronové mikroskopie, a to zejména při možnosti použití vodíku v komoře 

mikroskopu (in situ) a při možnosti aplikace mechanického zatěžování tenkých fólií. Jen 

v některých případech je mechanismus HELP identifikovatelný i na základě výsledků tahové 

zkoušky. Naproti tomu, výsledky analýzy lomových ploch prováděné ex post mohou být i 

v případě, kdy se prokazatelně uplatnil mechanismus HELP, podle Robertson a kol. [48] 

zavádějící. 

6 ZÁVĚR 

Předložená disertační práce byla zaměřena na problematiku působení vodíku 

v superslitinách niklu, jež jsou určeny především pro vysokoteplotní aplikace v agresívních 

prostředích, a to i takových, z nichž může do materiálu pronikat vodík. Z teoretického rozboru 

vyplynulo, že i tyto odolné slitiny mohou vykazovat značnou náchylnost k degradaci 

mechanických vlastností vlivem vodíku, ovšem poznatky o chování vodíku v těchto strukturně 

složitých materiálech jsou vzhledem k jejich velké variabilitě stále značně omezené a jejich 

rozšíření je tedy velmi potřebné. Tato problematika se jeví velmi závažnou především vzhledem 

ke skutečnosti, že tyto slitiny jsou často používány ve velmi agresivních prostředích s 

potenciálním zdrojem vodíku, který může být následně významným faktorem urychlujícím 

degradaci těchto slitin. Proto hlavním cílem této práce bylo posoudit vliv vodíku na vlastnosti 

superslitiny tuzemské provenience IN 738LC, která zůstala stranou pozornosti studia působení 

vodíku v superslitinách niklu. Jednalo se úkol značně náročný a složitý, a je nutno konstatovat, že 

ne všechny závěry diskutované v rámci disertační práce se podařilo zcela nezpochybnitelně 

prokázat.  

V provedeném experimentu byl sledován vliv zvýšeného obsahu vodíku ve struktuře dané 

slitiny na změny mechanických vlastností určených tahovou zkouškou, změny charakteru 

porušení a mikrostruktury. Byly studovány čtyři různé strukturní modifikace pocházející ze dvou 

odlišných taveb realizovaných v odstupu několika let. Z dosažených výsledků je možné ve vztahu 

k působení vodíků ve slitině IN 738LC vyvodit následující závěry.  

Sycení vodíkem vzorků první tavby (v I. a II. etapě) vedlo v důsledku poměrně velkého 

výskytu licích vad a degradované struktury k několikanásobnému zvýšení obsahu vodíku (až 105 

hm. ppm). Naproti tomu struktura vzorků druhé tavby (III. a IV. etapa) byla korektní s 

minimálním výskytem licích vad a vodíkované vzorky vykazovaly jen velmi malý nárůst obsahu 

vodíku (cca 11 hm. ppm). Vliv vodíku na tahové charakteristiky jednotlivých taveb byl 

kontroverzní. Zvýšený obsah vodíku ve struktuře vzorků první tavby se projevil zvýšením 

smluvní meze kluzu a výrazným snížením tažnosti, kdežto u vzorků druhé tavby vedl k poklesu 

míry deformačního zpevnění v oblasti plastické deformace a k určitému zvýšení tažnosti. 

Z fraktografického pohledu byly u vzorků obou taveb, byť u druhé tavby v mnohem 

menším rozsahu, pozorovány převážně projevy spojované s vodíkovým zkřehnutím, tj. zvýšený 

podíl křehkého porušení, v případě tvárného porušení pak mělčí jamky za přítomnosti vodíku 

apod. Bloky primárních karbidů, které mohou působit jako koncentrátory napětí na rozhraní s 

matricí, byly na lomových plochách vodíkovaných vzorků obou taveb výrazně více popraskané. 

Karbidy jsou obecně považovány za silné ireverzibilní pasti a ve struktuře superslitin niklu pak 
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mohou v důsledku zvýšeného pnutí vlivem nahromaděného vodíku tyto poměrně křehké fáze 

předčasně popraskat a iniciovat vznik trhlin. 

Studiem dislokační substruktury pomocí TEM byly ve vodíkovaných vzorcích odhaleny 

dislokace zablokované v částicích fáze γ´ a ve vzorcích druhé tavby pak také výrazné 

nerovnoměrně rozložené skluzové pásy na rovinách {111}, což svědčí o určité lokalizaci skluzu. 

Tato pozorování podporují myšlenku, že působení vodíku v matrici γ a zpevňující intermetalické 

fázi γ´ je v určitém smyslu kontroverzní, a dominantní mechanismus působení vodíku ve slitině 

IN 738LC, která obsahuje objemový podíl fáze γ´ zhruba 45 – 50 %, tedy bude závislý na mnoha 

faktorech. Hlavními faktory se jeví obsah vodíku v objemu slitiny, vrubový účinek licích vad a 

rychlost deformace, přičemž vyšší náchylnost této slitiny k vodíkovému zkřehnutí byla 

zaznamenána při nižší rychlosti deformace.  

Z předložených experimentálních výsledků je možno vyvodit závěr, že zvýšený obsah 

vodíku ve struktuře má významný vliv na mechanické vlastnosti a změnu charakteru lomového 

porušení superslitiny IN 738LC.  

Zajímavou a otevřenou otázkou zůstává změna chemického složení jemných minoritních 

fází vyloučených na hranicích zrn za spolupůsobení vodíku, jejichž přesnější identifikace byla 

mimo možnosti EDS analýzy v objemných vzorcích. Studium změn těchto fází pomocí TEM se 

tedy jeví velmi vhodné a bude předmětem dalšího výzkumu. V prvé řadě bude ovšem nutné 

odladit přípravu tenkých fólií, jejichž příprava, především z vodíkovaných vzorků, se ukázala být 

velmi obtížná. 

Doporučením při směřování dalšího výzkumu je soustředit se na vzorky slitiny, které 

prošly před tepelným zpracováním na jakost procesem HIP (IV. etapa), neboť jejich homogenní 

mikrostruktura bez vlivu nekoherentních částic fáze γ´ je pro studium vlivu vodíku nejvhodnější. 

Pro přesnější stanovení působení vodíku v dané slitině by bylo účelné připravit dostatečný počet 

vzorků s odstupňovaným obsahem vodíku a tahovou zkoušku provést při různých rychlostech 

deformace jak na hladkých tyčích, tak na vrubovaných vzorcích s přesně definovanou velikostí 

vrubu. Pro pozorování dislokační substruktury se jeví vhodnější její studium při malých 

deformacích, kdy je hustota dislokací menší a jsou tedy lépe identifikovatelné. 
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