
 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

Poděkování 

Touto cestou bych chtěla poděkovat za odborné vedení vedoucímu předkládané 

diplomové práce panu doc. Ing. Stanislavu Laskovi, Ph.D. Mé poděkování dále patří mým 

konzultantům, paní Ing. Marii Kursové a panu Ing. Vítu Michenkovi, za řadu odborných rad 

a důleţitých připomínek, především ale za jejich drahocenný čas a ochotu. 

  



 

ABSTRAKT 

Diplomová práce byla zaměřena na hodnocení korozní odolnosti experimentální 

niklové slitiny typu Alloy 625 (Ni–Cr–Mo–Nb), vyrobené metodou odstředivého lití. Cílem 

práce bylo ověření náchylnosti odlitku z uvedeného materiálu k mezikrystalové korozi 

v závislosti na tepelném zpracování respektive neţádoucím tepelném ovlivnění. 

Pozornost byla věnována specifikaci materiálu vyrobeného odlitku, byl vyhodnocen 

vliv tepelného zpracování na základní mechanické vlastnosti a strukturu experimentální 

slitiny. Stěţejní částí je hodnocení odolnosti zkušebních vzorků vůči mezikrystalové korozi 

expozičními zkouškami v roztoku kyseliny sírové se síranem ţelezitým a v roztoku kyseliny 

dusičné. 

Provedené experimenty potvrdily niţší korozní odolnost materiálu odlitku ve srovnání 

s tvářeným materiálem a prokázaly zásadní vliv rozpouštěcího ţíhání na nehomogenitu 

a vlastnosti odlitku. 
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ABSTRACT 

The theme was focused on corrosion resistance evalutation of centrifugal casted 

experimental nickel alloy - type Alloy 625 (Ni–Cr–Mo–Nb). Main task of the theme was 

verification of susceptibility of the casting made from mentioned material against 

intercrystalline corrosion in dependence on heat treatment or undesirable heat affection. 

Attention was focused on material specification of produced casting, it was evaluated 

an influence of heat treatment on basic mechanical properties and microstructure 

of experimental alloy. A fundamental part deals with evaluation of resistance of testing 

specimens against intercrystalline corrosion given by exposure tests in solution of sulphuric 

acid with ferric sulphate and nitric acid solution. 

Performed experiments have confirmed lower corrosion resistance of the casting 

material in comparsion with as wrought state and demonstrated essential influence of solution 

annealing on inhomogenity and properties of the casting. 
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1   ÚVOD  

Nikl je jedním z nejdůleţitějších technických kovů, jeho slitiny pak patří bezesporu 

k nejvýznamnějším moderním konstrukčním materiálům. Vynikají především svými 

zvláštními fyzikálními vlastnostmi, vysokou korozní a teplotní odolností v mnoha náročných 

prostředích, dále výbornými mechanickými, technologickými vlastnostmi a někdy také 

vzhledem. 

Různá priorita a rozsah poţadavků na jednotlivé vlastnosti niklových slitin má 

za následek různorodost chemického sloţení, struktury a technologického postupu. Obecně 

mají niklové slitiny sloţitou mikrostrukturu a mohou obsahovat velké mnoţství legujících 

prvků. Z  korozního hlediska je jejich předností právě schopnost dosáhnout, vhodnou 

kombinací legujících prvků, takových vlastností, které odolávají nejrůznějším silně 

agresivním prostředím, ve kterých jiné korozivzdorné oceli a konstrukční materiály selhávají. 

Roční celosvětová spotřeba produkovaného niklu je z 62,7 % určena především 

pro výrobu korozivzdorných ocelí, dalších 11,9 % je vyuţíváno na zhotovování vysoce 

legovaných niklových slitin, 9,7 % se pouţívá k poniklování, 9 % náleţí legovaným ocelím, 

3,5 % se zuţitkuje ve slévárenství, 1,4 % přísluší slitinám na bázi mědi a zbylých 1,8 % slouţí 

ostatním účelům [17]. 

Aplikace niklových slitin je z ekonomických důvodů omezena často jen na některá 

specifická prostředí. Nacházejí uplatnění převáţně tam, kde je nelze s přijatelnými výsledky 

nahradit ani těmi nejlepšími korozivzdornými ocelemi nebo jinými konstrukčními materiály. 

Pro extrémně náročné a agresivní provozní podmínky připadají v úvahu slitiny niklu 

s mimořádnými vlastnostmi často označované jako „superslitiny“ – ţárupevné, ţáruvzdorné 

slitiny s vysokou odolností proti korozi. 

Tyto cenově draţší, ale v daných zařízeních optimálně zvolené materiály jsou celkově 

prospěšné. Jejich vysoká cena je akceptovatelná díky vyvaţujícím uţitným vlastnostem 

umoţňujícím docílit prodlouţení ţivotnosti, zajištění větší provozní spolehlivosti 

a bezpečnosti výrobních zařízení i jejich částí. Důsledkem je celkově méně oprav, menší 

počet odstávek výroby a z dlouhodobého hlediska také sníţení investičních nákladů 

na obnovu na těchto zařízení. 

Materiály z kvalitních niklových slitin, ve stavu tvářeném i litém, excelují jako 

komponenty v zařízeních a provozech chemického, petrochemického, papírenského, 
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leteckého a automobilového průmyslu, při těţbě a zpracování ropy, zemního plynu, 

v energetice nebo např. ve stavebnictví. 

Cílem předloţené diplomové práce je v teoretické části přispět k bliţšímu poznání 

korozivzdorných slitin na bázi niklu, charakterizovat faktory ovlivňující jejich korozní 

odolnost, objasnit mechanizmy korozní degradace a popsat metody hodnocení mezikrystalové 

koroze těchto materiálů. 

Cílem experimentální části práce je vyhodnocení korozní odolnosti odstředivě lité 

niklové slitiny typu Alloy 625 proti mezikrystalové korozi, v závislosti na provedeném 

tepelném zpracování, zabezpečujícím optimalizované základní mechanické vlastnosti. 

Dosaţené výsledky po vyhodnocení budou vyuţity společností VÚHŢ a. s., Dobrá. 
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2   CHARAKTERISTIKA SLITIN NA BÁZI Ni 

Nikl je důleţitý technický kov s atomovým číslem 28. Jeho molární hmotnost je 

58,6934 g.mol
-1

, teplota tavení je 1 453 °C a teplota varu je přibliţně 2 730 °C. Nikl 

krystalizuje v  kubické plošně centrované soustavě (fcc) s mříţkovým parametrem 

0,35167 nm při 20 °C. Jeho specifická hmotnost je 8,902 g.m
-3

 při 20 °C. Patří do skupiny 

feromagnetických kovů. Teplota Curieho bodu, při které nikl své feromagnetické chování 

ztrácí, je 357 °C [17]. Nikl patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony  

v d-sféře. V přírodě se vyskytuje ve formě sulfidických, oxidických a křemičitanových 

minerálů. 

Nikl tvoří s Cr, Fe, Cu, Co, Au, Pt a Pd tuhé roztoky s neomezenou vzájemnou 

rozpustností v pevném stavu. Omezenou rozpustnost Zn, Al, Mg, Be, Cd a Si v niklu lze 

vyuţít při malých obsazích některých z těchto prvků v niklových slitinách k vytvrzování [34]. 

Nikl jako prvek stabilizující austenitickou strukturu zajišťuje metalurgickou i tepelnou 

stálost, tvařitelnost a svařitelnost. Pro svou velmi dobrou korozní odolnost v mnoha typech 

prostředí má nikl a jeho slitiny velký význam pro chemické a energetické strojírenství, 

některé slitiny mají navíc velmi dobré ţárupevné a ţáruvzdorné vlastnosti, odolávají 

v prostředí vysokoteplotních spalin [32]. 

Za niklové slitiny se povaţují materiály s více neţ 50 % niklu, ale také materiály 

s minimálním obsahem niklu 30 %. Tato skupina bývá někdy přiřazována mezi výšelegované 

austenitické oceli [32]. Slitiny niklu se vyrábí převáţně jako materiály tvářené, netradičně 

jsou produkovány slitiny niklu na odlitky, popř. pro jejich zhotovení je vyuţita technologie 

práškové metalurgie [10]. 

Základní typy komerčně dostupných tvářených slitin na bázi niklu jsou schematicky 

prezentovány na obr. 1. Niklové slitiny jsou zde, podle dosaţené struktury, rozděleny 

na materiály, jejichţ niklová (fcc) matrice byla zpevněna tuhý roztokem, precipitací karbidů  

nebo precipitačním vytvrzováním (umělým stárnutím) [17]. 

V kontextu s charakterem struktury lze uvést, ţe korozivzdorných vlastností niklových 

slitin se dosáhne legováním prvky kovů tvořících substituční tuhé roztoky, zatímco vysokých 

pevnostních hodnot za vysokých teplot se dociluje zčásti přísadou prvků zpevňujících 

základní roztok a zčásti přísadou prvků umoţňující precipitační zpevňování [10]. 
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Progresivní niklové slitiny mají široký potenciál pouţitelnosti převáţně jako materiály 

konstrukční, korozivzdorné, ţárupevné, ţáruvzdorné a speciální se zvláštními fyzikálními 

vlastnostmi. 

 

Obr. 1  Přehled vývoje tvářených niklových slitin [17] 

2.1   Korozivzdorné slitiny niklu 

Ve slitinách niklu jsou hlavními legujícími prvky Cr, Fe, Mo, Cu a to maximálně 

v desítkách procent. Tyto prvky, v uvedeném pořadí (kromě Fe), především zvyšují odolnost 

niklových slitin proti oxidaci za vysokých teplot, odolnost proti pittingu (bodové korozi), 



7 

štěrbinové a mezikrystalové korozi, chloridům a redukčním kyselinám. Ke zvýšení pevnosti 

nebo moţnosti vytvrzování se legují Al, Ti, Co, Nb, W, N a to v desetinách aţ jednotkách 

procent (přechod k intermetalikům Ni3Al, Ni3Ti aj.) [28]. 

Korozivzdorné niklové slitiny jsou austenitickými slitinami s obsahem chromu 

obvykle nad 15 % (s výjimkou slitin niklu s vysokými obsahy molybdenu a mědi). Chrom 

zabezpečuje schopnost pasivace [8]. 

Přehled základních vlastností hlavních niklových korozivzdorných slitin je uveden 

v tabulce 1. Tyto slitiny lze rozdělit do několika skupin [10]: 

1) Slitiny na bázi Ni–Cr–Fe 

2) Slitiny na bázi Ni–Mo–Cr 

3) Slitiny na bázi Ni–Mo 

4) Slitiny na bázi Ni–Cu 

Tabulka 1  Niklové korozivzdorné slitiny a jejich hlavní vlastnosti [8] 

Základní prvky NiCrFe NiMoCr NiMo(Si,Cu) NiCu 

Metalografické 

vlastnosti  austenitická struktura (fcc) 

Mechanické 

vlastnosti houţevnaté, zvýšená mez pruţnosti v porovnání s korozivzdornými ocelemi 

Obrobitelnost horší následkem jejich velké schopnosti ke zpevnění 

Odolnost proti 

korozi 

v pasivním stavu, 

v redukčních 

kyselinách omezená 

v aktivním stavu při 

zvýšeném obsahu 

Mo, v pasivním 

stavu za přítomnosti 

iontu Cl
-
 

v aktivním 

stavu 

v aktivním 

stavu 

Ţáruvzdornost velmi dobrá 
podle obsahu 

slitinových prvků omezená omezená 
 

 

Do první skupiny je zapotřebí řadit materiály, které jsou pro zvýšení korozní odolnosti 

a ostatních vlastností modifikovány dalšími slitinovými prvky včetně molybdenu a mědi 

ve výši několika procent. Slitiny niklu s více neţ 15 % Mo zařazujeme do druhé skupiny, mají 

uplatnění často v redukčních prostředích, u nichţ se zvýšením obsahu molybdenu aţ na 30 % 

omezuje obsah chromu. Ve třetím typu slitin není chrom přítomen vůbec. Do čtvrté skupiny 
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spadají slitiny niklu s mědí tvořící nepřetrţitou řadu aţ k slitinám na bázi mědi [8]. 

K niklovým slitinám se z hlediska uţitných vlastností řadí i technicky čistý nikl. 

Přehled aktuálně registrovaných ochranných známek komerčně pouţívaných slitin niklu [18]: 

 MONEL, INCONEL, INCOLOY, NIMONIC, NILO, BRIGHTRAY, DURANICKEL, 

UDIMET, – obchodní značky firmy Special Metals Corp. 

 NICORROS, NIMOFER, NICROFER – obchodní značky firmy Krupp VDM GmbH 

 HASTELLOY, ULTIMET, HAYNES, MULTIMET – obchodní značky firmy Haynes 

Intl Inc 

 INVAR – obchodní značka firmy Imphy S.A. 

 MU-METAL – obchodní značka firmy Telcon Metals Ltd 

Při označování niklu a jeho korozivzdorných slitin se nejčastěji pouţívá amerického 

označování jejich největšího světového producenta Special Metals Corp. Tento systém 

rozlišuje TECHNICKÝ NIKL, MONELY, INCONELY a INCOLOYE [28]. 

Způsob označování niklových korozivzdorných slitin v EU navazuje na systém 

pouţívaný u korozivzdorných ocelí a neţelezných kovů, tj. slitina má značku buď podle 

chemického sloţení, číselného pořadí, anebo v návaznosti na firemní označení: INCONELY 

(Ni–Cr–Fe) nebo INCOLOYE (Fe–Cr–Ni). Slitiny Ni mají tedy svá čísla, v tomto případě 

typu 2.XXXX. Konkrétní případ je uveden v tabulce 2, v posledním sloupci je ASTM UNS 

(Unified Numbering System) vytvořený v USA pro jednotnou převoditelnost všech 

materiálů [28]. 

Tabulka 2  Značení korozivzdorné slitiny na bázi niklu v EU a v USA [28] 

EU 

USA UNS  
Značka Číslo materiálu 

NiCr21Mo16W  2.4606 INCONEL 686 N06686 

Ni33Cr21Fe39Mo3Cu2 1.4959 INCOLOY 800HT  N08811 
 

2.1.1   Slitiny Ni–Cr–Fe (Mo) 

Do skupiny slitin na bázi niklu, chromu a ţeleza se řadí slitiny se středním (45 % Ni) 

i vysokým obsahem niklu (60 %–76 % Ni). Tyto materiály mají společný základ ve slitině  

nikl–chrom, představují však relativně širokou oblast slitin, které se liší svým chemickým 
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sloţením a vlastnostmi. Kombinace niklu a chromu zvyšuje odolnost vůči vysokoteplotnímu 

napadení jako je oxidace a nauhličování [10],[32]. 

 Slitiny se středním obsahem niklu, např. slitiny typu 02Ni33Cr21Mo3Cu2Ti 

(Incoloy 825), 05NiCr20Fe27Mn5Mo2Nb (Armco) aj., obsahují do 45 % niklu, 

aţ 22 % chromu, popř. i niob nebo titan jako stabilizační přísady k vazbě uhlíku, nebo hliník 

jako vytvrzující přísadu. V některých případech jsou modifikovány molybdenem, mědí aj., 

pro zvýšení odolnosti vůči korozi [8]. 

 Slitiny s vysokým obsahem niklu zahrnují několik typů, např. 04NiCr16Fe8 

a 05NiCr22Mo9Nb4Fe3 (typ Inconel 600 a 625) s obsahem 15 %–22 % chromu a 60 %–76 % 

niklu. Pro rozšíření aplikačních moţností jsou tyto slitiny modifikovány dalšími slitinovými 

prvky, např. niobem, které zajišťují vyšší odolnost proti mezikrystalové korozi. S vysokým 

obsahem niklu lze dosáhnout také zvýšené odolnosti proti koroznímu praskání v prostředích 

chloridů, zvýšení mechanických vlastností a ţáruvzdornosti aţ do teploty cca 1 100 °C [11]. 

Přítomné ţelezo je významné pro zpevnění tuhého roztoku. Některé typy těchto slitin 

jsou legovány různými obsahy titanu, hliníku, popř. uhlíku a jsou schopny precipitačního 

vytvrzování, např. ve slitině typu 05NiCr19Fe19Mo3TiAl (Inconel 718), coţ zvyšuje jejich 

ţárupevnost a tím i moţnost pouţití při vysokých teplotách, např. v plynových turbínách [10]. 

Speciální slitiny niklu s chromem aţ do 45 % Cr mají, po rychlém ochlazení z teploty 

rozpouštěcího ţíhání, jednofázovou strukturu tvořenou tuhým roztokem austenitu. Jsou 

odolné např. roztokům kyseliny dusičné i s obsahem fluoridů při vyšších teplotách a tlacích. 

Při vyšším obsahu chromu (přibliţně při obsahu nad 39 % Cr) ve struktuře dochází 

k vylučování feritu i chí (χ) fázi, nejprve po hranicích zrn austenitu (do obsahu zhruba 

50 % Cr) aţ po rovnoměrné rozloţení v celém objemu matrice. U technických slitin Ni–Cr 

vyvolává ohřev v rozmezí teplot 600 °C–800 °C precipitaci karbidů Me23C6 a feritické fáze 

po hranicích zrn (> 39 % Cr), coţ se projeví zvýšenou  náchylností k mezikrystalové 

korozi [11]. 

Slitiny Incoloy se liší od slitin typu Inconel niţším obsahem niklu, vyšším obsahem 

ţeleza a vyšším obsahem chromu [32]. Chemické sloţení vybraných niklových slitin skupiny 

Ni–Cr–Fe (Mo) je uvedeno v tabulce 3. 
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Tabulka 3  Chemické sloţení slitin na bázi Ni–Cr–Fe (Mo) [17],[24] 

Slitina USN 
[hm %] 

Ni Cr Fe Mo Ti Al C Mn Si Ostatní 

Slitiny Ni–Cr–Fe 

Inconel 

600 
N06600 

72,0 

min 

14,0-

17,0 

6,0-

10,0 

   
0,15 1,0 0,5 

0,5 Cu, 

 0,015 max S 

Inconel 

601 
N06601 

58,0-

63,0 

21,0-

25,0 
zb. 

  1,0-

1,7 
0,1 1,0 0,5 

1,0 Cu, 

 0,015 max S 

Slitiny Fe–Ni–Cr 

Incoloy 

800 
N08800 

30,0-

35,0 

19,0-

23,0 

39,5 

min 

 0,15-

0,60 

0,15-

0,60 
0,1 1,5 1,0 

0,75 Cu, 

0,015 max S 

Incoloy 

800HT 

N08811 30,0-

35,0 

19,0-

23,0 

39,5 

min 

 0,15-

0,60 

0,15-

0,60 

0,06- 

0,1 
1,5 1,0 

0,895-1,20 Al+Ti, 

0,015 S, 0,75 Cu 

Slitiny Ni–Cr–Fe–Mo  

Incoloy 

825 
N08825 

38,0-

46,0 
19,5-

23,5 

22,0 

min 
2,5-

3,5 

0,6-

1,2 
0,2 0,05 1,0 0,5 

1,5-3,0 Cu, 

0,03 max S 
 

2.1.1.1   Provozní aplikace slitin na bázi Ni–Cr–Fe (Mo) 

Inconel alloy 600 je slitina s dobrou odolností proti oxidaci při vysokých teplotách 

(ţáruvzdornost), koroznímu praskání v prostředí chloridových iontů, korozi ve vysoce čisté 

vodě a louhové křehkosti (korozi). Pouţití: pro pecní komponenty, v chemickém 

a potravinářském průmyslu, v zařízeních pro jaderný průmysl a v automobilovém průmyslu, 

jako např. elektrody zapalovacích svíček [23]. 

Inconel alloy 601 je slitina dolegovaná hliníkem s výjimečnou pevností při vysokých 

teplotách a odolností vůči oxidaci. Za zvýšených teplot vykazuje výborné mechanické 

vlastnosti. Aplikace: pro průmyslové pece, tepelné zpracování – vybavení košíků, muflí, 

ve výrobních zařízeních pro petrochemický průmysl, pro plynové turbíny [24]. 

Incoloy alloy 800 je slitina s přídavkem hliníku a titanu. Během exploatace 

za vysokoteplotních podmínek si udrţuje stabilní austenitickou strukturu. Vyniká vysokou 

pevností a odolností proti oxidaci a nauhličování. Je odolná proti korozi i ve vodných 

prostředích. Pouţití: v chemickém a petrochemickém průmyslu, v jaderné energetice 

(potrubní systémy, potrubí pro pyrolýzu, výměníky tepla, parní kotle, pouţití pro opláštění 

elektrických topných článků), v potravinářské výrobě. Obecně je vhodná pro uţití 

v provozních podmínkách pod 650 °C [17]. 

Incoloy alloy 800HT je slitina podobná slitině Incoloy alloy 800, ale se zlepšenými 

creepovými vlastnostmi pro teploty nad 650 °C (rozdílnost v legování přidáním Al, Ti, Cu). 

Je odolná proti vysokoteplotní oxidaci, nauhličování a nitridaci. Pouţití: v chemické 

a petrochemické výrobě na přehřívače nebo na zařízení pro tepelné zpracování [24]. 
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Incoloy alloy 825 je slitina odolná vůči oxidačním i redukčním kyselinám, 

s význačnou odolností vůči kyselině fosforečné a kyselině sírové. Má dobrou odolnost proti 

lokálním druhům koroze, jako je korozní praskání za napětí, pitting a štěrbinová koroze. 

Pouţití: v chemickém průmyslu (při výrobě a uchovávání kyselin, pro armatury pracující 

s kyselinou sírovou všech koncentrací aţ po teplotu varu nebo s horkou kyselinou 

fosforečnou), v automobilovém průmyslu v aplikacích splňujících poţadavky na sníţení 

znečišťování ţivotního prostředí (výfukové systémy), nebo v petrochemickém průmyslu 

pro plynová potrubí [23]. 

2.1.2   Slitiny Ni–Mo–Cr (Fe) 

Slitiny na bázi Ni a Cr modifikované molybdenem jsou vysoce odolné proti korozi 

v oxidačním i redukčním prostředí. Jedná se o např. slitinu typu 08NiMo16CrFe6W4V 

(Hastelloy C), ve které je 16 % molybdenu spolu s 16 % Cr a 4 % W. Přítomnost molybdenu 

zajišťuje odolnost proti redukčním prostředím a obsah chromu zabezpečuje schopnost 

pasivace v oxidačních prostředích, coţ umoţňuje širší průmyslové uplatnění těchto slitin. 

Nelze je však pouţít v silně oxidačních podmínkách jako např. ve vysoce koncentrované 

kyselině chromové nebo dusičné, kde dochází k lokální i celkové korozi [8]. 

Přes vynikající vlastnosti předchozích typů slitin ţádná z nich neodolává koroznímu 

napadení kyselinou sírovou v celém rozsahu koncentrací a teplot. Proto byla vyvinuta slitina 

s křemíkem a mědí typu 1NiSi10Cu3 (Hastelloy D) vyznačující se  vysokou tvrdostí, nízkou 

plastičností a ztíţenou svařitelností, vhodná pouze k odlévání. Tato slitina se pouţívá 

pro prostředí výroby kyseliny H2SO4, především při teplotách v okolí bodu varu. Lze jí pouţít 

i pro řadu jiných chemických prostředí, nesnese však silně oxidační prostředí jako je 

např. kyselina dusičná apod. [11]. 

Pro méně náročná prostředí vznikla celá řada dalších slitin se sníţeným obsahem 

molybdenu a zvýšeným podílem ţeleza, např. slitiny typu 05NiCr22Fe15Mo6Nb2Mn2SiW 

(Hastelloy F), 08NiCr22Fe6Mo6Cu6W2NbSi (alloy G), 03NiFe30Cr21Mo3Cu2MnSi 

(Ni–o–nel) a jiné. Tvoří přechod mezi dosud uvedenými skupinami slitin  

Ni–Cr–Fe a Ni–Cr–Mo [10]. 

Tyto slitiny jsou vhodné pro méně náročná prostředí neţ slitiny Ni–Cr–Mo a jsou 

často pouţívány v zařízeních pro výrobu organických kyselin, kyseliny fosforečné  

(i za přítomnosti fluoridů), sulfitové celulózy, umělých vláken apod. [10]. 
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Niţší obsah molybdenu s vyšším obsahem ţeleza sniţuje odolnost proti kyselinám 

sírové a chlorovodíkové za vyšších teplot. Zvýšený obsah chromu umoţňuje pouţití těchto 

slitin v kyselině dusičné i při vyšší teplotě, aţ do koncentrace 30 hm %. Slitiny modifikované 

nejen molybdenem, ale i mědí, s vyšším obsahem chromu (28 %–30 % Cr), mají podobnou 

a v některých prostředích i vyšší korozní odolnost. Obsah mědi omezuje jejich pouţití v silně 

oxidačních prostředích, v halogenech a v kyselině chlorovodíkové [10]. V porovnání 

s austenitickými chromniklovými korozivzdornými ocelemi je u slitin obsahujících měď 

podstatná i odolnosti proti koroznímu praskání za vyšších teplot v prostředích obsahujících 

chloridy [8]. 

Slitiny niklu mají vyšší pevnost neţ austenitické chromniklové oceli v ţíhaném stavu. 

Při teplotách nad 450 °C se u nich můţe vyskytnout křehnutí vyloučením intermetalických 

fází (především fáze sigma) a zejména pak zcitlivění k mezikrystalové korozi. Pro zaručení 

odolnosti niklových slitin proti mezikrystalové korozi se omezuje, podle typu slitiny a jejího 

pouţití, nejen obsah uhlíku na hodnoty nepřesahující 0,006 %, popř. 0,015 %, ale je nezbytné 

mít na paměti, ţe karbidotvorné reakce urychlují prvky jako ţelezo, křemík, popř. 

mangan [11]. 

Chemické sloţení vybraných niklových slitin skupiny Ni–Mo–Cr (Fe) je uvedeno 

v tabulce 4. 

Tabulka 4  Chemické sloţení slitin na bázi Ni–Mo–Cr (Fe) [17] 

Slitina USN 
[hm %] 

Ni Cr Fe Co Mo W C Mn Si Ostatní 

Slitiny Ni–Cr–Mo 

Hastelloy 

C–276 
N10276 zb 

14,5-

16,5 

4,0-

7,0 
2,5 

15-

17 

3,0-

4,5 
0,02 1,0 0,08 0,35 V 

Slitiny Ni–Cr–Mo–Fe 

Hastelloy  

G–3 
N06985 zb 

21,0-

23,5 

18-

21 
5,0 

6,0-

8,0 
1,5 0,015 1,0 1,0 

1,5-2,5 Cu, 

 0,50 Nb+Ta 

Hastelloy 

N 
N10003 zb 

6,0-

8,0 
5,0 0,2 

15-

18 
0,5 0,01 1,0 1,0 

0,01 B, 0,50 V, 

0,35 Cu 
 

2.1.2.1   Provozní aplikace slitin na bázi Ni–Mo–Cr (Fe) 

Hastelloy C–276 je korozně odolná slitina s vynikající odolností vůči redukčnímu 

a mírně oxidačnímu prostředí. Tato slitina s přídavkem wolframu má vynikající odolnost 

v řadě agresivních prostředí. Vysoký obsah molybdenu zvyšuje odolnost proti pittingu, 

štěrbinové korozi a koroznímu praskání. Nízký obsah uhlíku minimalizuje precipitaci karbidů 

během svařování a udrţuje vysokou korozní odolnost svarového spoje. Pouţití: v aplikacích 
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pro ochranu ţivotního prostředí a v chemickém průmyslu. Např. ve  znečištěných chemických 

provozech, při výrobě papíru a celulózy, při zpracování odpadu ve spalovnách komunálního 

a nebezpečného odpadu i pro čištění spalin jak z tepelných elektráren, tak z jiné průmyslové 

výroby [24]. 

Hastelloy G–3 je niklová slitina s přídavkem mědi. Vyniká dobrou svařitelností 

a odolností proti mezikrystalové korozi po svařování. Nízký uhlík napomáhá předejít 

zcitlivění a následné mezikrystalové korozi v tepelně ovlivněné zóně a svaru. Pouţití: 

při těţbě zemního plynu a při výrobě kyseliny fosforečné a sírové pro potrubní rozvody [24]. 

Hastelloy N slitina vyvinutá především pro aplikace v prostředích roztavených 

fluoridů a to v jaderné technice. Oblast pracovních teplot je 600 °C–900 °C [10]. 

2.1.3   Slitiny Ni–Mo (Fe) 

Původním materiálem této skupiny byla slitina 1NiMo20Fe20, známá pod označením 

Hastelloy A. S ohledem na  nepříznivý vliv obsahu ţeleza na odolnost této slitiny a ve snaze 

zvýšit odolnost v redukčním prostředí, v kyselině sírové, v suchém i vlhkém chlorovodíku 

apod., byla zvýšením obsahu molybdenu aţ na 28 %–30 % Mo a sníţením obsahu ţeleza 

pod 10 % Fe získána slitina typu 05NiMo30Fe6(V) (Hastelloy B). V této slitině je rovněţ 

uplatněna  stabilizace vanadem (přísadou cca 0,4 %–1,7 % V), která při svařování vyloučí 

neţádoucí vliv tepelného ovlivnění na náchylnost k mezikrystalové korozi. 

Korozní odolnost slitin Ni–Mo je sniţována heterogenitou struktury vyvolanou 

precipitací karbidických a intermetalických fází [10]. Chemické sloţení vybraných niklových 

slitin skupiny Ni–Mo (Fe) je uvedeno v tabulce 5. 

Tabulka 5  Chemické sloţení slitin na bázi Ni–Mo (Fe) [17] 

Slitina USN 
[hm %] 

Ni Cr Fe Co Mo W C Mn Si Ostatní 

Slitiny Ni–Mo  

Hastelloy 

B–2 
N10665 zb. 1,0 2,0 1,0 26-30 

 
0,02 1,0 0,1  

Hastelloy  

B–3 
N10675 65,0 

1,0-

3,0 

1,0-

3,0 
3,0 27-32 3,0 0,01 3,0 0,1 

0,20 Nb, 0,20 Ti, 

0,50 Al, 0,20 Ta 
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2.1.3.1   Provozní aplikace slitin na bázi Ni–Mo (Fe) 

Hastelloy B slitiny nejsou vhodné pro provzdušněné a oxidační prostředí, jako je 

kyselina dusičná, vroucí kyselina sírová, roztoky obsahující měďnaté a ţelezité 

ionty apod. [11]. 

Dobrou odolnost vykazují v kyselině sírové do 70% koncentrace do 100 °C 

a ve vroucí H2SO4 do 45% koncentrace. V kyselině fosforečné vyhovují v celém rozsahu 

teplot a koncentrací, s výjimkou 85% roztoku [10]. 

2.1.4   Slitiny Ni–Cu 

Slitiny na bázi niklu s mědí jsou rozšířenou skupinou běţných konstrukčních 

slitin [10]. Nikl a měď vytváří neomezenou řadu tuhých roztoků. K niklovým slitinám 

se přiřazují jen ty typy slitin, které obsahují zhruba dvě třetiny niklu, jednu třetinu mědi, 

popř. malé mnoţství (celkem do 5 %) ţeleza, hliníku, křemíku a manganu, které známe 

pod označením NiCu30 Monel [8]. 

Slitiny tohoto typu mají dobré mechanické vlastnosti a vynikají korozní odolností 

v celé řadě prostředí, zejména v redukčních prostředích obsahujících halogeny a jejich 

sloučeniny. Zlepšení mechanických vlastností lze dosáhnout tepelným vytvrzením, za studena 

tvářené slitiny legované asi 4 % Al, slitina typu NiCu29Al3 (K–Monel). V tomto případě lze 

vytvrzováním dosáhnout různých mechanických vlastností, např. pevnosti v rozsahu  

500 MPa–1 400 MPa [8],[10]. 

S ohledem na homogenní strukturu většiny těchto slitin není jejich korozní odolnost 

zvláště ovlivněna tvářením za studena, litím, svařováním nebo tepelným zpracováním. 

Odolávají velmi dobře mnohým organickým a anorganickým kyselinám, alkáliím a solím 

za rozdílných provozních podmínek [8]. Nehodí se pro dekorativní účely, protoţe ve vnější 

atmosféře velmi brzy ztrácejí lesk a vyţadují pravidelné leštění, přestoţe korozní rychlost 

i v průmyslové atmosféře je prakticky nulová (≤ 1µm.rok
-1

) [8],[10]. 

Korozní odolnost je dána vysokým obsahem niklu 63 %–68 % Ni. Povrchová úprava 

a fyzikální stav slitin niklu s mědí má jen malý vliv na korozivzdornost. Z hlediska 

mechanických vlastností, při středně vysokých teplotách (aţ do 420 °C), jsou Ni–Cu slitiny 

odolné proti korozi i abrazi. Jejich široké vyuţití je zejména uplatňováno ve vnitrozemských, 

ale obzvláště přímořských energetických zařízeních. Na rozdíl od mnohých jiných slitin 

se u nich neobjevuje bodové napadení (pitting) ani korozní únava [10]. 
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Uplatňují se také v potravinářském, textilním a papírenském průmyslu, na zařízení 

úpravy mořské vody apod. Jejich pouţití je vhodné v petrochemickém průmyslu, vykládají 

se jimi např. vrchní části kolon pro destilaci surové ropy bohaté na sloučeniny síry a chloridy. 

V našich podmínkách se jeví pouţití těchto slitin ekonomicky nepřijatelné a je zapotřebí 

pro tyto případy vybírat korozivzdorné oceli modifikované molybdenem, popř. zabezpečit 

moţnost výměny silně korozně namáhaných částí [8]. 

Od základního typu slitiny Monel jsou odvozeny další čtyři varianty.  

Jde o tzv. R–Monel vyznačuje se zvýšenou obrobitelností, K–Monel (zvýšená pevnost),  

S–Monel (slévárenská varianta – zvýšená otěruvzdornost v kombinaci s korozivzdorností), 

H–Monel (zvýšená pevnost – obdoba S–Monelu) [29]. Chemické sloţení vybraných 

niklových slitin skupiny Ni–Cu je uvedeno v tabulce 6. 

Tabulka 6  Chemické sloţení slitin na bázi Ni–Cu [17] 

Slitina USN 
[hm %] 

Ni Cu Fe Mn C Si S Ostatní 

Alloy 

400 
N04400 

63,0 

min 
28-34 2,5 0,2 0,3 0,5 0,024 

 

Alloy 

R–405 
N04405 

63,0 

min 
28-34 2,5 2,0 0,3 0,5 0,25-0,06 

 

Alloy 

K–500 
N05500 

63,0 

min 
27-33 2,0 1,5 0,25 0,5 0,01 

2,30-3,15 Al, 

 0,35-0,85 Ti 
 

2.1.4.1   Provozní aplikace slitin na bázi Ni–Cu 

Námořní strojírenství je jednou z nejstarších aplikací niklových slitin. Slitina MONEL 

byla poprvé registrována v roce 1906 a pouţita v lodní konstrukci dříve neţ nerezová ocel. 

Dnes jsou tyto slitiny pouţívány v lodích a ponorkách, na vrtných plošinách, v energetických 

a výrobních zařízeních chlazených mořskou vodou [17]. 

Monel Alloy 400 je slitina s vysokou pevností a vynikající korozní odolností vůči 

širokému spektru korozních prostředí včetně mořské vody, zředěné kyseliny fluorovodíkové, 

sírové a louhu. Pouţití pro lodní a chemický průmysl, při výrobě soli, při styku s uhlovodíky, 

(armatury, pumpy, šachty, výměníky tepla) [24]. 

Monel Alloy R–405 je slitina podobná slitině Monel 400 s řízeným obsahem síry, 

která zajišťuje zvýšenou obrobitelnost (lámavost třísek během obrábění). Aplikace 

pro vodoměry, součásti ventilů, spínačů a obráběných závitů [23]. 
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Monel Alloy K–500 je precipitačně zpevněná slitina (Al + Ti), podobná slitině 

Monel 400. Její vysoké pevnosti a tvrdosti s dobrou korozivzdorností se vyuţívá při výrobě 

hřídelí, čerpadel, pruţin, ventilů, lodních šroubů, nástrojů v ropných vrtech apod. [24]. 

2.1.5   Technický čistý nikl 

K niklovým slitinám se řadí i čistý nikl, který má velice dobré antikorozní 

i mechanické vlastnosti, ale v některých prostředích je cenově i dostupností méně 

výhodný [10]. 

Nikl se pouţívá v čistotě minimálně 99 %. Obvyklými nečistotami jsou ţelezo, uhlík, 

 mangan a kobalt. Pro některé specifické poţadavky se nikl zvláště rafinuje, hlavně 

pro sníţení obsahu uhlíku pod 0,02 %, aby se potlačila precipitace na hranicích zrn 

při dlouhodobém ohřevu na vysoké teploty [8].Tento nikl nemá sklon ke koroznímu praskání 

za napětí v louzích, ani v chloridech. Technicky čistý nikl odolává korozi v oxidačním 

prostředí, v případě, ţe není porušena pasivační oxidická vrstva. Jeho korozní odolnost 

v redukčním prostředí je velmi dobrá [10]. V případě aplikací v jaderných elektrárnách je 

nutné sniţovat obsah příměsi Co z důvodu zamezení radioaktivního záření. 

Stálost niklu je dána také jeho elektrochemickými vlastnostmi (standardní  

potenciál - 0,25 V SHE), ušlechtilostí, i kdyţ za určitých podmínek u něj můţe docházet 

k pasivaci oxidačního charakteru. Podmínky pro pasivaci niklu není moţné jednoznačně 

stanovit a jsou známy i případy, ţe pasivita povrchu byla místně narušena a došlo k bodové 

korozi [8]. 

Přítomnost oxidačních činidel v korozním prostředí spíše urychluje korozi niklu, 

protoţe jeho elektrochemická ušlechtilost znemoţňuje ve většině prostředí korozní proces 

s vodíkovou depolarizací [10]. 

Čistý nikl v měkkém stavu má střední pevnost, tvářením za studena lze jeho pevnost 

zvýšit asi 2,5x. U slitin niklu lze pevnost zvyšovat legováním, tvářením, tepelným 

zpracováním i kombinací těchto způsobů [10]. Chemické sloţení vybraných slitin čistého 

niklu je uvedeno v tabulce 7. 
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Tabulka 7  Chemické sloţení komerčně čistého niklu [17] 

Slitina USN 
[hm %] 

Ni Cu Fe Mn C Si S Ostatní 

Nickel 

200 
N02200 

99,0 

min 
0,25 0,40 0,35 0,15 0,35 0,01 

 

Nickel 

205 
N02205 

99,0 

min 
0,15 0,20 0,35 0,15 0,15 0,008 

0,01-0,08 Mg, 

 0,01-0,05 Ti, 0,20 Mg 

Nickel 

270 
N02270 

99,97 

min 
0,001 0,005 0,02 0,02 0,001 0,001 

0,001 Co, 0,001 Cr, 

0,001 Ti 
 

2.1.5.1   Provozní aplikace technicky čistého niklu 

Nickel 200 je technický čistý tvářený nikl s dobrými mechanickými vlastnostmi 

a zároveň výbornou korozní odolností. Dále má výborné tepelné, elektrické a magnetické 

vlastnosti. Pouţití v chemickém průmyslu při výrobě hydroxidu sodného, umělých vláken 

dále v potravinářském průmyslu a také v leteckém průmyslu [23]. 

Nickel 205 je tvářený nikl obdobných vlastností jako Nickel 200. Dobrých 

mechanických vlastností, elektrických vlastností a korozní odolnosti je vyuţíváno 

v elektrických a elektronických aplikací pro výrobu součástek, pouzder baterií, 

magnetostrikčních snímačů, vedení, krytů tranzistorů, pro anody do akumulátorových baterií 

a mříţky elektronek apod. [24]. 

Nickel 270 nejkvalitnější typ technicky čistého niklu s nízkou tvrdostí a vysokou 

kujností je vyroben práškovou metalurgií. Extrémní čistoty niklu tohoto typu je vyuţito 

ve fluorescenčních zářivkách, v součástech vodíkových tyratronů a elektrických odporových 

teploměrů [24]. 

2.1.6   Lité korozivzdorné niklové slitiny 

Mnoho verzí tvářených niklových slitin je dostupných také v lité formě. Vlastnosti 

základních niklových litých slitin závisí na kvalitě mikrostruktury, mnoţství 

interdendritických segregací, sekundárních karbidů a intermetalických fázích. Obecně jsou 

niklové slitiny v litém stavu vyráběny s optimalizovanou odolností proti korozi, jejich 

mechanické vlastnosti jsou obvykle sekundární. Hlavní rozdíl litých od tvářených niklových 

slitin je ve vyšším obsahu křemíku, uhlíku a anizotropii mikrostruktury (hrubší γ zrno). 

Křemík přispívá k tekutosti během lití a plnění do forem, je ale také spojený s precipitací 

intermetalických fází (µ fáze). Přítomnost uhlíku zvyšuje tvorbu karbidů. Vady jsou obvykle 

přisuzovány nevhodnému způsobu lití nebo tepelnému zpracování. Přestoţe je chemické 
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sloţení litých niklových slitin v porovnání s jejich ekvivalentními tvářenými niklovými slitina 

stejné, můţe být jejich korozní odolnost odlišná. Obvykle je pro všechna prostředí rychlost 

koroze tvářených slitin niţší neţ korozní rychlost litých slitin. Standardní chemické sloţení 

litých korozivzdorných slitin na bázi niklu je uvedeno v tabulce 8 [17]. 

Tabulka 8  Standardní chemické sloţení litých korozivzdorných slitin na bázi niklu [17] 

Slitina 
Tvářený 

ekvivalent 

[hm %] 

C Si Mn Cu Fe Cr P S Mo Ostatní 

Slitina Ni–Cr–Fe  

CY–40 Inconel 600 0,40 3,0 1,5 
 11,0 

max 

14-

17 
0,03 0,03  

 

Slitiny Ni–Cr–Mo  

CW–

12MW 
Hastelloy C 0,12 1,0 1,0 

 4,5-

7,5 

15,5-

17,5 
0,04 0,03 

16-

18 

0,2-0,4V, 

3,75-5,25W 

CW–2M 
Hastelloy 

C–4 
0,02 0,8 1,0 

 2,0 

max  

15,0-

17,5 
0,03 0,03 

15,0-

17,5 
0,2-0,6 V 

CW–

6MC 

Inconel 

625 
0,06 1,0 1,0  5,0 

20-

23 
0,015 0,015 8-10 3,15-4,50 Nb 

CX2MW 
Hastelloy 

C–22 
0,02 0,8 1,0  

2,0-

6,0 

20-

22,5 
0,025 0,025 

12,5-

14,5 

2,5-3,5W, 

0,35V max 

Slitiny Ni–Mo  

N–12MV Hastelloy B 0,12 1,0 1,0 
 4,0-

6,0 
1,0 0,04 0,03 

26,0-

30,0 
0,20-0,60V 

Slitiny Ni–Cu  

M–35–1 Monel 400 0,35 1,25 1,5 
26-

33 

3,5 

max 
 0,03 0,03  

 

M–30H H Monel 0,3 
2,7-

3,7 
1,5 

27-

33 

3,5 

max 
 0,03 0,03  

 

M–25S S Monel 0,25 
3,5-

4,5 
1,50 

27-

33 

3,5 

max 
 0,03 0,03  

 

Slitina Ni  

CZ–100 Ni 200 
1,0 

max 

2,0 

max 
1,5 1,25 3,0  0,03 0,03  

 

 

2.2   Niklové slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 

Mezi slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi patří zejména slitiny s nízkou 

tepelnou roztaţností, magnetické slitiny, odporové slitiny a slitiny na výrobu 

termočlánků [37].  

Slitiny s nízkou tepelnou roztažností bývají často zahrnuty k materiálům na bázi 

niklu Ni–Fe, přestoţe patří spíše mezi slitiny ţeleza. Jedná se např. o slitiny typu Kovar 

(FeNi29Co17), Invar (FeNi36) nebo Superinvar (FeNi32Co5). Tyto materiály jsou 
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charakterizovány koeficientem tepelné roztaţnosti prakticky shodným s koeficientem tepelné 

roztaţnosti různých typů skel a porcelánů. Slitina Invar má v oblasti od 0 °C–100 °C velmi 

malou teplotní roztaţnost, jen asi 10
-6

K
-1

, a proto se jí vyuţívá k výrobě termobimetalových 

pásků a na součástky velmi přesných měřidel, jejichţ rozměry se nesmí při kolísání teploty 

měnit [35]. Tyto slitiny s řízenou dilatací se pouţívají zejména tam, kde jsou zapotřebí pevné 

spoje mezi kovem a sklem nebo keramikou, např. v optice nebo elektronice [29],[37]. 

V elektrotechnických zařízeních jsou vyuţívány niklové magneticky měkké slitiny, 

obsahující 40 %–80 % Ni. Se zvyšujícím se mnoţstvím niklu roste počáteční permeabilita 

matrice niklové slitiny. Optimální vlastnosti lze získat při obsahu niklu okolo 80 %. Jedná 

se o slitinu typu Permalloy Ni–Fe–(Cu, Cr, Mo). Lepších vlastností lze dosáhnout u slitiny 

typu tzv. Supermalloy, která obsahuje pouze 16 % Fe a 5 % Mo. Tyto materiály se dají velmi 

snadno zmagnetovat a po zániku magnetického pole svůj magnetismus prakticky úplně 

ztrácejí. Hodnota koercitivní síly u těchto slitin se v závislosti na obsahu niklu pohybuje  

od 1 A.m
-1

–20 A.m
-1

. Magneticky měkké materiály na bázi niklových slitin se pouţívají jen 

ve velmi omezených mnoţstvích k výrobě součástek měřící, sdělovací a řídící techniky. Jako 

jsou např. jádra magnetických hlav, tachometry, magnetické senzory, disketové jednotky, 

videorekordéry, videokamery, aj. [29],[35]. 

Běţně pouţívané odporové slitiny, jedná se o slitiny typu Ni–Cr–(Fe) obsahují 

asi 80 % Ni, 20 % Cr, popř. malé přísady Mn, Si. Tyto slitiny mají vysoký měrný elektrický 

odpor a slouţí k výrobě topných odporových vinutí. Příkladem je materiál NiCr20 (Nichrom), 

který vykazuje vysoký měrný elektrický odpor. Při normální teplotě dosahuje úrovně 

105 µΩ.cm a při teplotě 1 000 °C pouze mírně vyšší 120 µΩ.cm. Slitiny s vysokou 

rezistivitou se vyuţívají k výrobě topných odporů pro elektrické pece, vařiče, ţehličky 

a páječky s maximální pracovní teplotou 1 100 °C [29],[35],[37]. 

Dalším materiálem s podobnými vlastnostmi je např. slitina typu Chromel s 90 % Ni 

a 10 % Cr. Pouţívá se na výrobu termočlánků pro měření teploty. Vhodné jsou např. 

následující dvojice slitin: Ni–NiCr10, NiCr10Co1 (Chromel)–NiAl2Mn2Si1Co1 (Alumel) 

s pracovní teplotou aţ 1 200 °C [35],[37]. Slitiny s konstantním (definovaným) odporem 

nezávislé na teplotě (pro měřící a regulační součásti) Konstantan CuNi45 do 500 °C, Nikelin 

CuNi30Mn2. 
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2.3   Žárupevné a žáruvzdorné slitiny na bázi Ni 

Niklové slitiny o vysokých mechanicko-metalurgických parametrech pouţívané 

za zvýšených teplot, které mají zároveň dobrou antikorozní odolnost, jsou často označovány 

jako niklové superslitiny [29]. 

V současnosti existuje celá řada niklových superslitin, které odolávají 

vysokoteplotnímu tečení (ţárupevnost) anebo vysokoteplotním reakcím v plynném prostředí 

(ţáruvzdornost). Všechny tyto slitiny jsou zaloţeny na bázi Ni–Cr a jsou komplexně legované 

zejména Mo, Fe, Al, Ti, W, Ta, Co, Zr, Nb a dalšími prvky [29],[37]. Na obr. 2 jsou 

znázorněny základní legující prvky vyskytující se v niklových slitinách a jejich zásadní vlivy. 

Výška bloků jednotlivých prvků (souřadnice „z“) signalizuje poměrné mnoţství, v jakém 

se mohou ve slitině vyskytovat.  

Slitiny žáruvzdorné, tj. odolné proti vysokoteplotní oxidaci (korozi). Jsou tvořeny 

slitinami na bázi Ni–Cr nebo Ni–Cr–Fe. Chrom je základním a universálním přísadovým 

prvkem, který zajišťuje ţáruvzdornost slitiny (cca 15 %–30 % Cr). Chrom se vyznačuje 

schopností vytvářet ochranné vrstvy Cr2O3 s nízkou koncentrací vakancí, která omezuje difúzi 

atomů kovu ze slitiny a naopak difúzi kyslíku a síry do objemu slitiny. Struktura 

ţáruvzdorných slitin je tvořena tuhým roztokem s fcc mříţkou, který je zpevněn pouze 

substitučně. Za vyšších teplot mají tyto materiály příliš vysokou rychlost tečení a nejsou 

schopny dlouhodobě přenášet vnější mechanická napětí. Obsah uhlíku a příměsových prvků, 

které by mohli tvořit neţádoucí fáze, musí být omezen na minimální obsahy [29],[34]. 

Slitiny žárupevné odolávají mechanickému namáhání za vysokých teplot. Jedná 

se rovněţ o materiály na bázi Ni a Cr a jako základní přísadové prvky bývají přidány hliník 

a titan, které tvoří hlavní vytvrzující fázi, a dále prvky karbidotvorné, substitučně zpevňující 

niklovou (fcc) matrici, které současně mohou vytvářet na hranicích zrn vlastní karbidy. 

Při rozpouštěcím ţíhání přecházejí přísadové prvky do tuhého roztoku, ochlazením vzniká 

metastabilní tuhý roztok, z něhoţ se vylučují vysoce disperzní precipitáty intermetalických 

sloučenin Ni3Ti, Ni3Al nebo v případě přítomnosti obou prvků ve slitině Ni3(Ti, Al), 

označované jako fáze γ´. Tyto slitiny jsou v podmínkách tepelně–mechanických zatíţení 

vysoce odolné proti tečení [17],[37]. 
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Obr. 2  Prvky v niklových superslitinách a jejich základní vlivy [17] 

 

Pouţití superslitin je značně rozsáhlé. Mohou být dlouhodobě vystaveny teplotám 

max. 950 °C při spolupůsobení mechanických napětí (ţárupevné slitiny), bez mechanických 

napětí do 1 150 °C (ţáruvzdorné slitiny). Spodní teplotní hranicí pouţitelnosti slitin niklu je 

z ekonomických důvodů teplota asi 550 °C, pod kterou mohou být s úspěchem pouţity 

levnější konstrukční materiály [33]. Jejich významnou aplikací je letecký průmysl, energetika 

a chemický průmysl. Jsou pouţívány pro konstrukční části turbín, trysky turbomotorů, 

turbodmychadla, různé ventilové filtry, redukční ventily, letadlové převodovky, palivo-

olejové výměníky, tlakové přípojky, tlakové nádoby, spalovací systémy, atd. [29]. Výrazné 

představitele základních typů niklových superslitin a jejich chemické sloţení uvádí tabulka 9. 
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Tabulka 9  Chemické sloţení niklových superslitin [17] 

Slitina USN 
[hm %] 

Cr Ni Fe Co Mo W C Ti Al Ostatní 

Tvářené 

Základ – Ni–Fe (slitiny v tuhém roztoku) 

Incoloy 

800H  
N08810 21,0 33,0 45,8    0,08    

Incoloy 

800HT 
N08811 21,0 32,5 46,0    0,08 0,4 0,4 

0,8 Mn,0,5 

Si, 0,4 Cu 

Základ – Ni–Fe (slitiny precipitačně zpevněné) 

Incoloy 

925 
N09925 20,5 44,0 29,0  2,8  0,01 2,1 0,2 1,8 Cu 

Základ – Ni (slitiny v tuhém roztoku) 

Inconel 

600 
N06600 15,5 76,0 8,0   

 
0,08   0,25 Cu 

Haynes 

230 
N06230 22,0 55,0 

3,0 

max 

5,0 

max 
2,0 14,0 0,10  0,35 

0,015 max 

B, 0,02 La 

Hastelloy 

S 
N06635 15,5 67,0 1,0  15,5 

 0,02 

max 
 0,2 0,02 La 

Hasteloy 

X  
N06002 22,0 49,0 15,8 

1,5 

max 
9,0 0,6 0,15  2,0  

Základ – Ni (slitiny precipitačně zpevněné) 

Inconel  

X -750 
N07750 15,5 73,0 7,0   

 
0,04 2,5 0,7 

1,0 Nb 

0,25max Cu 

Inconel 

718 
N07718 19,0 52,5 18,5  3,0 

 0,08 

max 
0,9 0,5 

0,15 max 

Cu, 5,1 Nb 

Waspaloy N07001 19,5 57,0 
2,0 

max 
13,5 4,3 

 
0,07 3,0 1,4 

0,006 B, 

0,09 Zr 

Udimet 

500 
N07500 19,0 48,0 

4,0 

max 
19,0 4,0 

 
0,08 3,0 3,0 0,005 B,  

Nimonic 

90 
N07090 19,5 55,5 1,5 18,0  

 
0,06 2,4 1,4  

Lité 

Slitina C Ni Cr Co Mo Fe Al B Ti Ostatní  

Základ – Ni 

Inconel 713C 0,12 74 12,5  4,2  6,0 0,012 0,8 
1,75 Ta, 0,1 

Zr, 0,9 Nb 

Udimet 500 0,1 53,0 18,0 17,0 4,0 2,0 3,0  3,0  

René 80 0,17 60,0 14,0 9,5 4,0  3,0 0,015 5,0 
4,0 W,  

0,03 Zr 
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3   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KOROZNÍ ODOLNOST Ni 

SLITIN 

V současnosti se neustále vyvíjejí slitiny s upraveným chemickým sloţením s ohledem 

na zvýšení jejich korozní odolnosti a zlepšení mechanických vlastností i při vyšších 

teplotách [8]. Převáţně se člení do dvou skupin, a to na korozivzdorné slitiny na bázi niklu, 

jejichţ podstatou je substituční tuhý roztok niklu s přísadami dalších kovů, 

a na „superslititiny“ niklu, které vynikají vysokou ţáruvzdorností a ţárupevností, čehoţ je 

dosahováno komplexnějším legováním pro vznik zpevněného tuhého roztoku niklu 

a precipitačního zpevnění slitiny [10]. 

Niklové slitiny vděčí za svou korozní odolnost jednak vlastnostem samotného niklu, 

jednak vzájemným účinkům slitinových prvků. Za faktory ovlivňující korozní odolnost lze 

pokládat způsob legování a stav  mikrostruktury, coţ podmiňuje optimálně zvolené tepelné 

zpracování. Respektování těchto zásadních vlivů vede k dosaţení ţádoucí korozivzdornosti 

niklových slitin.  

3.1   Chemické složení 

Chemické sloţení aktuálně pouţívaných niklových slitin se mění ve velmi širokých 

mezích, s ohledem na 10 aţ 18 legujících prvků [21]. Působení nejvýznamnějších z nich je 

uvedeno v následujícím přehledu: 

Měď poskytuje zlepšení odolnosti slitin v neoxidačních kyselinách. Zvláště pak slitiny 

obsahující 30 %–40 % Cu nabízejí odolnost v neokysličené  kyselině sírové a vysokou 

odolnost ve všech koncentracích neokysličené kyseliny fluorovodíkové. Přidáním  

2 %–3% Cu k slitinám na bázi Ni–Cr–Mo–Fe dochází ke zlepšení odolnosti v kyselinách 

chlorovodíkové, sírové a fosforečné [17]. 

Chrom s obsahem nad 15 % C poskytuje materiálu schopnost pasivace. V mnoţství  

od 15 %–30 % zajišťuje především dobrou odolnost proti oxidaci za vysoké teploty 

v důsledku tvořícího se pasivačního filmu na povrchu a navíc přispívá ke zpevnění matrice 

slitiny. Nejvyšší odolnost proti oxidaci vykazují slitiny s obsahem od 15 %–30 % Cr. 

Vytvářením karbidů M23C6 (případně boridů, pokud slitina obsahuje B) o velké stabilitě má 

chrom rovněţ pozitivní vliv na odolnost proti tečení a na pevnostní vlastnosti. Přítomnost 

těchto karbidů má však negativní vliv na korozní vlastnosti z důvodu zvýšené náchylnosti 
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slitiny k mezikrystalové korozi. Chrom příznivě ovlivňuje odolnost proti sulfidům, horké 

kyselině fosforečné a vůči oxidačním prostředím jako jsou kyselina dusičná 

a chromová [17],[21]. 

Železo můţe částečně zastoupit deficitní nikl, čímţ se především sniţuje cena slitiny, 

ale zvyšuje náchylnost ke korozi. Výjimkou se zlepšením korozní odolnosti je obsah ţeleza 

nad 50 %, kdy dochází ke zvýšení odolnosti vůči kyselině sírové. Ţelezo zvyšuje rozpustnost 

uhlíku ve slitině s Ni a zajišťuje tak odolnost vůči vysokoteplotnímu nauhličení. Zvýšení 

obsahu ţeleza má však neţádoucí vliv na ţáruvzdornost, protoţe vznikající oxidy vykazují 

niţší přilnavost k matrici. Se zvýšeným obsahem ţeleza rovněţ stoupá náchylnost slitin niklu 

k vylučování neţádoucí intermetalické fáze  [17],[21]. 

Molybden zvyšuje odolnost vůči neoxidačním kyselinám aţ do 28 % Mo v prostředí 

kyseliny chlorovodíkové, fluorovodíkové, fosforečné a sírové (do 60% koncentrace), 

zabezpečuje odolnost slitin proti chloridům, hlavně vůči pittingu a štěrbinové korozi. 

Molybden je důleţitý legující prvek, který má zpevňující účinek ve slitinách pro zvýšenou 

pevnost při vysokoteplotním pouţití [17]. 

Wolfram, obdobně jako molybden, zvyšuje odolnost vůči neoxidačním kyselinám 

a lokální korozi. Kvůli své atomové hmotnosti a vyšší ceně je místo wolframu hlavně 

pouţíván molybden, popř. kombinace molybdenu a wolframu [17]. 

Křemík je přítomný v malých mnoţstvích jako zbytkový prvek z dezoxidačního 

procesu nebo, při obsahu křemíku nad 0,2 %, jako záměrná přísada pro zlepšení odolnosti 

vůči vysokoteplotní oxidaci (ţáruvzdornosti). U slitin s vyššími obsahy Fe, Mo, W, Co 

a dalších těţkotavitelných prvků jsou obsahy křemíku přísně kontrolovány, protoţe křemík 

stabilizuje karbidy a škodlivé intermetalické fáze. Naopak křemík jako hlavní legura zvyšuje 

odolnost vůči horké koncentrované kyselině sírové. Pro tyto účely se poţívají slitiny 

obsahující 9 %–11 % Si, které jsou pouze odlévány [17]. 

Kobalt podobně jako ţelezo zvyšuje rozpustnost uhlíku v niklu a zvyšuje odolnost 

vůči vysokoteplotnímu nauhličení a také odolnost vůči vysokoteplotním sulfidaci. Kobalt 

se přidává především s cílem zvýšení ţárupevnosti, sníţení energie vrstevné chyby a zajištění 

dobrých technologických vlastností superstlitin [17],[21]. 

Tantal, niob, titan a vanad mohou nahrazovat hliník ve fázi γ´. V procesu křehnutí 

nebo bezprostředně po něm tvoří jmenované prvky precipitáty jednoduchých karbidů (typu 

MC) podle pořadí stability: Ta, Nb, Ti a V. Tyto karbidy nevykazují dlouhodobou stabilitu 
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a ve středním rozmezí teplot se postupně rozpouštějí. Poměr koncentrací Ti/Al má značný 

vliv na strukturu a vlastnosti slitiny (obr. 3), protoţe tento parametr determinuje podmínky, 

rozmezí výskytu i tvar fáze γ´ [21]. 

 

Obr. 3  Vliv koncentrace Al a Ti na mnoţství fáze γ´ [21] 

Hliník má vliv na zvýšení ţáruvzdornosti (přítomnost ochranné vrstvy Al2O3) 

a vytváření zpevňujících intermetalických fází a to především fáze γ´. 

Legující prvky lze, v závislosti na jejich působení na strukturu a vlastnosti  

s ní spojené, rozdělit na [21]: 

 prvky tvořící a zpevňující matrici – tuhý roztok γ s mříţkou (fcc) A1 (obr. 4a), 

 prvky tvořící intermetalickou fázi γ´s mříţkou (fcc) typu L12 (obr. 4b), 

 prvky ovlivňující fázové sloţení a strukturu hranic zrn, 

 prvky vytvářející karbidické nebo boridické fáze, 

 neţádoucí přísady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

 

Obr. 4  FCC mříţka a) typu A1, b) typu L12 [6] 
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Přehled vlivu legujících prvků na vlastnosti základních představitelů niklových slitin 

je uveden na obr. 5. 

 

Obr. 5  Účinek základních legujících prvků na korozní odolnost niklových slitin [17] 

3.2   Fázové složení a mikrostruktura 

Charakter, mnoţství, distribuce a vlastnosti jednotlivých fází ovlivňují mikrostrukturu 

a určují výslednou kvalitu niklových slitin [21]. Ukázka jedné z typických struktur niklových 

superslitin a její kvalitativní popis je zobrazen na obr. 6. 

 

 

Obr. 6  Kvalitativní popis typické mikrostruktury niklové superslitiny [17] 

γ´   fáze 

karbid 

MC 

eutektikum 

karbid 

MC 

γ´  
matrice γ 

γ´  
karbid 

M23C6 γ´  
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V mikrostruktuře niklových slitin se mohou, vedle tuhého roztoku γ, vyskytovat fáze 

stabilní i nestabilní, z nichţ nejpodstatnější zahrnuje přehledně tabulka 10. 

Tabulka 10  Fáze vyskytujících se ve vícesloţkových slitinách niklu [17],[21] 

D
ru

h
 

fá
ze

 

Fáze Struktura Chemické sloţení Popis 
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sp
o
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d
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γ´ 
kubická plošně 

centrovaná 

Ni3Al 

Ni3(Al,Ti) 

Základní zpevňující fáze, 

koherentní s γ, tvar se mění od 

kulovitého ke kubickému. 

γ´´ 
tetragonální prostorově 

centrovaná 
Ni3Nb 

Metastabilní fáze, koherentní s γ, 

jemné destičkovité precipitáty. 

η 
hexagonální těsně 

uspořádaná  
Ni3Ti 

Vyskytuje se v niklových 

slitinách s velkým obsahem Al a 

Ti, (Ti+Nb), po dlouhodobém 

namáhání mohou tvořit stabilní, 

buňkovité útvary na hranicích zrn 

nebo jehlice uvnitř zrna ve 

Widmanstättenově struktuře. 

 ortorombická  Ni3Nb 
Na hranicích zrn tvoří stabilní, 

dlouhé, jehlicovité, deskovité 

precipitáty. Uvnitř zrn matrice má 

charakter buněk. 

In
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é 
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u
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o
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tetragonální prostorově 

centrovaná  

typu AxBy 

(Cr, Mo) (Fe,Ni) 

Vyskytují se ve slitinách 

obsahujících velké mnoţství Mo, 

W. Vypadají jako nepravidelně 

protaţené globule. 

Lavesova 
hexagonální těsně 

uspořádaná typu A2B 
(Fe,Cr,Mn,Si)2 (Mo,Ti,Nb) 

Nejčastěji vypadají jako 

nepravidelné, protaţené, hrubé, 

interkrystalické globule, desky. 

µ 
romboedrická typu 

A6B7 
(Mo,W)6(Ni,Fe,Co)7 

Vyskytují se ve slitinách 

s vysokým obsahem Mo a W, 

tvoří se za vysokých teplot. 

Hrubozrnná Widmanstättenova 

struktura. 

K
ar

b
id

y
 

MC 
kubická plošně 

centrovaná 
(Ti,Mo,Nb,Ta,W)C 

Sloţení je různé, tvoří 

nepravidelné tvary – globule. 

M7C3 tetragonální  Cr7C3 
Nejčastěji tvoří deskovité částice 

na hranicích zrn. 

M23C6 
kubická plošně 

centrovaná 
(Cr,Mo,Co,W,N,B)23C6 

Můţe být ve tvaru globulí, desek, 

lamel, buněk, aj., obvykle se 

vyskytuje na hranicích zrn a 

dvojčat. 

M6C 
kubická plošně 

centrovaná 
(Ni,Co)4(Mo,W)2C 

Morfologie podobná karbidu 

M23C6. Karbidy jsou soustředěné 

hlavně po hranicích zrn. 

B
o

ri
d

y
 

M3B2 tetragonální (Mo,Ti,Cr,Ni)3B2 
Podobný charakter jako karbidy. 

M23(CB)6 kubická plošně centrovaná 

N
it

ri
d

y
, 

k
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b
o
n

it
ri

d
y
 

MX 
kubická plošně 

centrovaná 

TiN, Ti(C,N) 

M23(C,N)6 
 

Jiné fáze Nix(Mo,Cr)y (C,Si), TinC2S2,ZrSx 
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Karbidy – v korozivzdorných niklových slitinách je výskyt karbidů povaţován 

za škodlivý, protoţe mohou během tepelného zpracování nebo svařování precipitovat 

na hranicích zrn a následně způsobit mezikrystalovou korozi nebo korozní praskání. Zároveň 

v průběhu procesu precipitace karbidů dochází neţádoucímu k ochuzení základní matrice 

o prvky zajišťující korozivzdornost slitin [17]. 

V niklových slitinách, které vykazují vynikající pevnostní charakteristiky 

při vysokoteplotních aplikacích, je přítomnost karbidů naopak zpravidla ţádoucí, z důvodu 

zajištění řízení velikosti zrna (omezení růstu), zvýšení pevnosti a taţnosti za vysokých teplot. 

Nicméně jednotlivým druhům karbidů jejich morfologii a distribuci musí být, věnována 

pečlivá pozornost v průběhu výroby. Nevhodné tepelné zpracování následující 

po rozpouštěcím ţíhání můţe způsobit ztrátu pevnosti a taţnosti daných součástí během 

provozu [17]. 

Karbidy mohou být klasifikovány jako primární nebo sekundární. Primární karbidy 

vznikají během krystalizace v mezidendritických oblastech nebo tvoří seskupení na hranicích 

zrn – jedná se zejména o karbidy typu MC. Jsou poměrně hrubé, nepravidelné, s kubickou 

morfologií. Sekundární karbidy typu M23C6 lehce vytvářejí ve slitinách se středním 

a vysokým obsahem chromu. Mohou se tvořit během nízkoteplotního zpracování  

(700 °C–980 °C), buď přeměnou MC karbidu nebo precipitací přímo z tuhého roztoku, 

ve kterém je přítomný zbytkový uhlík. Karbid M7C3 se vyskytuje ve slitinách s nízkou 

koncentrací chromu, neobsahujících Mo, W a další silně karbidotvorné prvky. Při ohřevu 

nad 1 100 °C se transformuje na karbid M23C6. Karbidy M6C se tvoří ve slitinách s vysokým 

obsahem Mo a W, soustředí se hlavně na hranicích zrn [17],[21]. 

Intermetalické fáze – výskyt intermetalických fází v niklových slitinách má prospěný 

i škodlivý význam. Díky výskytu intermetalických fází γ´nebo γ´´ v základní matrici, mohou 

být niklové slitiny úspěšně pouţívány jako ţárupevné a ţáruvzdorné slitiny. Za negativní 

aspekt je povaţována precipitace fází, které mohou váţně sníţit zpevnění, taţnost nebo 

korozní odolnost a ţáruvzdornost, v důsledku neţádoucí morfologie precipitátu fáze. Jedná 

se o fáze sigma () a mí (µ) – obecně se vyskytují ve slitinách obsahující Cr, Co, Mo a W. 

A Lavesovy fáze – často se vyskytují ve slitinách obsahujících Fe < 20 %, Mo > 3 %   

nebo W) [17]. 
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Nejčastěji pouţívané slitiny na bázi niklu jsou materiály vícesloţkové a mnohofázové. 

Fáze mění svou morfologii, sloţení, rozdělení a vlastnosti účinkem tepelného ovlivnění 

během výroby, tepelného zpracování a samotného provozu. 

3.3   Tepelné zpracování 

Tepelným zpracování je záměrné vyuţívají fázových a strukturních přeměn k dosaţení 

struktury, která má poţadované mechanické, fyzikální a technologické vlastnosti. Tvářené 

slitiny niklu jsou obvykle tepelně zpracovávány homogenizačním, rekrystalizačním ţíháním 

nebo ţíháním na sníţení pnutí a precipitačním vytvrzováním [33]. Odlitky ze slitin Ni 

se zpracovávají homogenizačním nebo rozpouštěcím ţíháním, které v některých případech 

můţe být doprovázeno precipitačním vytvrzováním [17].  

Vymezení vhodného finálního reţimu tepelného zpracování u tvářených i litých 

materiálů je závislé na konkrétní provozní aplikaci, pro niţ jsou materiály určeny.  

Pro volbu tepelného zpracování je nutné mít na zřeteli, zda bude materiál podroben 

normálním, popř. zvýšeným nebo vysokoteplotním pracovním podmínkám. Doba výdrţe 

materiálu na předem definované teplotě zvoleného reţimu ţíhání a rychlost následného 

ochlazování závisí na poţadovaných vlastnostech a rozměrech výrobku. V souvislosti 

s výrobním zpracováním a finálním ţíháním se mění také velikost zrna niklových slitin,  

a to v rozsahu mezi 50 µm –250 µm [19],[26]. 

3.3.1   Stabilizační žíhání 

Vysokou korozní odolnost vykazují niklové slitiny po stabilizačním ţíhání, resp. 

ţíháním na měkko (angl. soft-annealing). Ţíhání materiálu se provádí při teplotách v rozsahu 

cca 950 °C–1 050 °C, následuje jeho rychlé ochlazení do vody, popř. na vzduchu za účelem 

dosaţní minimálních pnutí [19]. 

Záměrem tepelného zpracování je rozpuštění intermetalických fází jemných karbidů 

distribuovaných podél hranic zrn vytvořených z předchozích procesů a jejich udrţení v tuhém 

roztoku. Je tedy nutné zajistit výslednou strukturu ve stavu homogenního tuhého roztoku γ, 

který je zpevněn pouze substitučně, případně  primárními karbidy ojediněle rozmístěnými 

v základní matrici a dále zaručit výslednou velikost zrna, která je u korozivzdorných 

niklových slitin optimálně v rozsahu 125 µm –180 µm [19],[26]. 
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Reţim finálního stabilizačního ţíhání, v materiálech výrobců Ni slitin [36] 

označovaný také jako stupeň 1, nejúčinněji zabezpečuje sníţení náchylnosti niklových slitin 

typu Ni–Cr–(Mo, Fe) [11] k mezikrystalové korozi a celkově optimalizuje jejich vlastnosti. 

Nejvyšší bezpečné provozní teploty pro dlouhodobé exploatace niklových slitin v korozním 

prostředí jsou determinovány jejich tendencí k (intergranulární) precipitaci karbidů 

na hranicích zrna s  ní související ztrátou taţnosti. Maximální dovolené provozní teploty jsou 

400 °C (alloy B–2, 800L, C–4 a C–276), 425 °C (alloy 400), 450 °C (alloys 600L, 625 a 825) 

a 600 °C (alloy 201) [19],[26]. 

3.3.2   Rozpouštěcí žíhání  

Finálním tepelným zpracováním pro zajištění vysokoteplotní odolnosti niklových 

ţáruvzdorných slitin (plynné atmosféry nad 600 °C) je rozpouštěcí ţíhání  

(angl. solution-annealing). Teplota ţíhání materiálu musí být dostatečně vysoká, v rozsahu  

cca 1 100 °C–1 200 °C, aby došlo k dokonalému rozpuštění intermetalických fází. Následuje 

rychlé chlazení do vody, popř. na vzduchu [19]. 

Obdobně jako v případě stabilizačního ţíhání je mikrostruktura po tepelném 

zpracování tvořena tuhým roztokem γ s ojediněle disperzně rozmístěnými primárními karbidy 

v základní matrici. Hranice zrn jsou v zásadě čisté. Při dlouhodobé vysokoteplotní expozici 

materiálu dochází ve struktuře nejprve k precipitaci karbidů a metastabilních fází, které 

se později mění na  fáze stabilní a způsobují neţádoucí nárůst taţnosti na úkor pevnostních 

charakteristik [36]. 

Reţim rozpouštěcího ţíhání, v materiálech výrobců Ni slitin [36] označovaný také 

jako stupeň 2, celkově optimalizuje vlastnosti niklových slitin pro vysokoteplotní aplikace 

za nepřítomnosti mechanických napětí, ale negativně ovlivňuje schopnost materiálu odolávat 

mezikrystalové korozi. Příkladem je obr. 7, ve kterém je názorně porovnán sklon tvářené 

slitiny Alloy 625 ke zcitlivění po stabilizačním a po rozpouštěcím ţíhání, v závislosti 

na teplotě–času. Kritická oblast tepelného zpracování (zcitlivění) je vymezena tzv. C–křivkou. 

V případě slitin na bázi Ni–Cr–Mo je problém se zajištěním optimálních 

korozivzdorných vlastností moţné eliminovat stabilizací škodlivých intermetalických fází. 

Podle typu slitiny jsou účinnější stabilizace při několikanásobném krátkodobém opakovaném 

ţíhání následujícím po ţíhání rozpouštěcím.  
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Odolnost proti mezikrystalové korozi slitin na bázi Ni–Mo lze bezpečně zaručit pouze 

náleţitým rozpouštěcím ţíháním [11]. 

Obr. 7  Diagram čas–teplota–zcitlivění pro slitinu alloy 625 [36] 

3.3.3   Precipitační vytvrzování   

Precipitační vytvrzování zabezpečuje ţárupevnost niklových slitin 

při vysokoteplotních aplikacích (angl. precipitation hardening). Vytvrzování je 

nejnáročnějším tepelným zpracováním. Optimální kombinace mnoţství, velikosti, tvaru 

a způsobu vyloučení zpevňující fáze v objemu slitiny je dosahováno tepelným zpracováním, 

které se stává z rozpouštěcího ţíhání, ochlazení a následujícího precipitačního vytvrzení 

(umělé stárnutí). Teplota rozpouštěcího ţíhání musí být dostatečně vysoká pro dokonalé 

rozpuštění fáze γ´. V závislosti na chemickém sloţení slitiny se pohybuje v rozmezí  

1 080 °C–1 220 °C. 

Ohřev po dobu 2 h–12 h je prováděn ve vakuových pecích nebo v pecích s ochrannou 

atmosférou, aby se zamezilo ochuzování povrchu součásti o legující prvky. Ochlazování 

po rozpouštěcím ţíhání se obvykle provádí na vzduchu, neboť prudké ochlazení ve vodě 

můţe vést ke vzniku trhlin, zejména u vysokolegovaných slitin s nízkou tvárností. Hlavní účel 

rozpouštěcího ţíhání je stabilizovat průměrnou velikost zrna (100 µm –200 µm), které 

umoţňuje docílit nejlepší odolnosti proti tečení materiálu. Následné precipitační vytvrzování 

probíhá při teplotách mezi 700 °C–950 °C, při kterých se z přesyceného tuhého roztoku 

vylučují precipitáty fáze γ´a karbidy. Některé slitiny niklu jsou podrobovány stupňovitému 

precipitačnímu vytvrzování, kdy se dosahuje co nejúplnější vyloučení fáze γ´, provázené vyšší 

ţárupevností [26],[33]. 
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Průběh fázových přeměn a precipitačních procesů v ţárupevných niklových slitinách 

je často uváděn v podobě vhodných diagramů v souřadnicích teplota–čas, coţ například 

znázorňuje obr. 8 pro slitinu typu alloy 718 [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Isotermický diagram čas–teplota–precipitace pro slitinu alloy 718 [26] 

Příklady tepelného zpracování vybraných slitin niklu určených pro normální 

a vysokoteplotní provozní účely jsou uvedeny v tabulce 11. 

Tabulka 11  Směrnice tepelného zpracování niklových slitin [26] 

Korozivzdorné slitiny 

Inconel 

625 
Stabilizační ţíhání 950 °C–1 050 °C/výdrţ*/vzduch 

Inconel  

825 
Stabilizační ţíhání 920 °C–980 °C/výdrţ*/voda (vzduch) 

Žáruvzdorné slitiny 

Inconel  

625 
Rozpouštěcí ţíhání 1 100 °C –1 180 °C/výdrţ*/vzduch 

Incoloy 

800 
Rozpouštěcí ţíhání 1 100 °C –1 150 °C/výdrţ*/voda  

Žárupevné slitiny 

Inconel 

718 

Rozpouštěcí ţíhání 

1 040 °C –1 065 °C/výdrţ*/voda 

 

+ stárnutí krok 1) 720 °C/8 h/pec 

+ stárnutí krok 2) 620 °C/8 h/pec 

Rozpouštěcí ţíhání 

1 040 °C –1 065 °C/výdrţ*/voda 

 

+ stárnutí krok 1) 760 °C/10 h/pec 

+ stárnutí krok 2) 650 °C/8 h/pec 

Inconel 

X 750 

Zvolený reţim tepelného zpracování závisí na specifikaci 

Rozpouštěcí ţíhání  

850 °C/výdrţ*/voda 

 

+ stárnutí krok 1) 845 °C/24 h 

+ stárnutí krok 2) 705 °C/20 h/asi vzduch 

Rozpouštěcí ţíhání  

850 °C/výdrţ*/voda 

 

+ stárnutí 705 °C/20 h/asi vzduch 

 

*Vhodná doba výdrţe na teplotě je obvykle 3–4 min/mm 
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4   MECHANIZMY KOROZNÍ DEGRADACE LEGOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 

Hlavní faktor, který ovlivňuje korozní odolnost niklových materiálů je znalost 

degradačních, korozních a dalších mechanismů v daném prostředí. 

Korozivzdorné a ţáruvzdorné niklové slitiny jsou konstrukční materiály odolávající 

působení elektrochemických a chemických vlivů kapalného nebo plynného média. 

Za korozivzdorné slitiny jsou označovány ty, které nepodléhají v daném typu prostředí 

elektrochemické korozi, zatímco ţáruvzdorné slitiny jsou materiály, které odolávají chemické 

korozi v plynech [35]. 

4.1   Vysokoteplotní koroze  

Závaţný provozní problém niklových slitin a zařízení z nich vyráběných způsobuje 

vysokoteplotní koroze vyvolaná přítomností kyslíku, síry, sodíku, vanadu a jiných škodlivých 

nečistot ve směsích a produktech spalování. Procesy korozního poškození niklových slitin, 

probíhající v podmínkách exploatace, znázorňuje obr. 9 [21]. 

 

Obr. 9  Schéma korozního poškození slitin niklu v závislosti na době exploatace [21] 

Materiály vystavené účinku plynných prostředí za zvýšených aţ vysokých teplot 

podléhají koroznímu porušení v důsledku chemické reakce kovových i nekovových sloţek 

materiálu s plyny. Korozi způsobují plyny oxidačního nebo redukčního charakteru. 
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Oxidační atmosféry lze rozdělit na kyslíkaté a sirné prostředí, dále na spaliny 

a na prostředí s halogenačními účinky. Plyny oxidačního charakteru vytvářejí reakcí 

s povrchem kovu vrstvu korozních zplodin. Redukční plyny jsou především vodík, oxid 

uhelnatý a uhlovodíky, k nim se vzhledem k některým shodným vlastnostem ještě přiřazuje 

amoniak a neutrální plyny, jako např. dusík. Redukčně působící plyny reagují s kovem nebo 

nekovovou sloţkou materiálu případně pronikají do kovů a rozpouštějí se v nich většinou 

za vzniku sloučenin jako H2S, H2O, CH4 [5],[8]. 

Ţáruvzdorné niklové slitiny vytváří kompaktní difúzní ochranné vrstvy chránící 

povrch materiálu (Cr2O3, SiO2, Al2O3). Díky výborné stabilizaci povrchu vynikají odolností 

proti oxidaci a nauhličování, dále mají vyhovující odolnost proti nitridaci, karbonitridaci, 

sulfidaci a odolávají také korozi v halogenech. 

Pro omezení škodlivého vysokoteplotního korozního působení je navrhováno nejen 

vhodné chemické sloţení, ale také se např. zabezpečuje vhodná příprava paliva a nasávaného 

vzduchu. Účinek slitinových prvků v niklových slitinách je uveden v tabulce 12. 

Tabulka 12  Vliv legujících prvků na ţáruvzdornost niklových slitin [17] 

Cr 

Zlepšuje odolnost proti oxidaci při teplotách nepřevyšujících dlouhodobě 950 °C, omezuje přístup 

C – přispívá k odolnosti proti nauhličení, za vysokých teplot je škodlivý v prostředích 

obsahujících fluoridy, sniţuje odolnost proti nitridaci, vysoký obsah Cr se vyuţívá proti korozi 

roztaveným sklem, zlepšuje odolnosti proti sulfidaci. 

Si Zlepšuje odolnost proti oxidaci, nitridaci, sulfidaci a nauhličení. Společně s Cr zlepšuje pruţnost, 

škodlivě působí při  neoxidačním chlorování. 

Al Samostatně, ale i společně s Cr zvyšuje odolnost proti oxidaci, napomáhá odolnosti proti sulfidaci  

a nauhličování, sniţuje odolnost proti nitridaci.  

Ti Sniţuje odolnost proti nitridaci. 

Nb Zvyšuje krátkodobě mez tečení, je uţitečný v případě odolnosti proti nauhličování, škodlivě 

působí na odolnost proti nitridaci.  

Mo, W Zvyšují vysokoteplotní pevnost, výborně omezují působení chloridů, zlepšují creepovou pevnost, 

nezaručují odolnost proti vysokoteplotní oxidaci.  

Ni Zlepšuje odolnost proti nauhličování, nitridování a odolnost proti chloridům, je nevhodný 

v případě odolnosti proti sulfidaci. 

C Zvyšuje pevnost, napomáhá k odolnosti proti nitridaci, je uţitečný pro zvýšení odolnosti  

proti nauhličování, ale nepříznivě ovlivňuje odolnost proti oxidaci. 

Y Zlepšuje přilnavost a odolnost proti odprýskávání oxidických vrstev, z toho důvodu zvyšuje 

odolnost proti oxidaci, sulfidaci a nauhličení. 

Mg Nepatrný pozitivní efekt na vysokoteplotní pevnost a creep, zhoršuje odolnost proti oxidaci, 

zvyšuje rozpustnost dusíku. 

Co Sniţuje poměr difundované síry, z toho důvodu napomáhá s odolnosti proti sulfidaci, zlepšuje 

zpevnění tuhého roztoku. 
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4.2   Koroze za normálních a zvýšených teplot  

V praxi se vyskytuje nejen koroze celková (rovnoměrná), za některých podmínek 

mohou být materiály velmi intenzivně porušeny nebezpečnými (lokálními) druhy poškození 

jako je koroze bodová a štěrbinová nebo strukturními formami porušení jako jsou 

mezikrystalová koroze, korozní praskání, korozní únava aj. Kaţdý z těchto druhů koroze 

probíhá často za zvláštních podmínek a projevuje se svou vlastní povahou [10]. Znalosti 

o těchto druzích koroze jsou významné rovněţ při uplatnění korozivzdorných niklových slitin, 

které musí odolávat zvlášť kyselým elektrolytům. 

4.2.1   Mezikrystalová koroze 

Přestoţe vysokolegované slitiny mají zvýšenou odolnost v agresivních prostředích, 

vzhledem k pouţití ve velmi těţkých podmínkách je jejich náchylnost k mezikrystalové 

korozi závaţným problémem. 

Mezikrystalová koroze ohroţuje zejména korozivzdorné oceli, niklové slitiny, 

ale i slitiny hliníku, a to v závislosti na jejich chemickém sloţení, struktuře a tepelném 

zpracování.  

Na rozdíl od jiných druhů koroze nezasahuje mezikrystalové napadení celý povrch, ani 

libovolná místa povrchu slitiny, ale proniká do hloubky materiálu. Slitina za určitých 

podmínek přednostně koroduje v úzkém pásmu podél hranic zrn (dvojčat, subzrn, fází), která 

pak vzájemně ztrácejí soudrţnost a ztrácí mechanickou pevnost a houţevnatost. 

Mezikrystalová koroze je povaţována za nebezpečnou z toho důvodu, ţe korozní napadení 

probíhá skrytě bez výrazných viditelných projevů [10]. 

4.2.2   Mechanismus mezikrystalové koroze 

Příčinou mezikrystalové koroze je strukturní a chemická nehomogenita kovu v oblasti 

 hranic zrn. Přednostní rozpouštění v oblastech podél hranic zrn nebo dvojčat vede 

k mezikrystalovému šíření koroze do hloubky materiálu, jak je patrné na obr. 10 a. Tento druh 

nerovnoměrné koroze se projevuje nejvýznamněji u korozivzdorných ocelí po tepelném 

zpracování nebo při tepelném ovlivnění např. svařováním, při němţ na hranicích zrn vznikají 

oblasti ochuzené o chrom v důsledku tvorby karbidů M23C6, M6C (vysoký obsah chromu), 

popř. vznikají další fáze s odlišnými elektrochemickými vlastnostmi. Následkem zmenšení 

obsahu chromu u hranic zrn pod 12 % Cr (obr. 10 b) je ztráta jejich schopnosti se pasivovat 
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a vzrůst korozní rychlosti. Hranice zrn působí jako anody, zatímco rozměrově mnohem větší 

zrna jsou katodami, coţ můţe silně zvýšit rychlost průniku [32].  

Existují tři základní typy mezikrystalové koroze (obr. 11–13): 

 typ aktivní–pasivní 

 typ pasivní–pasivní 

 typ transpasivní–pasivní 

a) b) 

Obr. 10  a) Mezikrystalová koroze, b) Mechanismus mezikrystalové koroze [32] 

4.2.2.1   Mezikrystalová koroze typu aktivní – pasivní  

Mezikrystalová koroze probíhá nejrychleji za podmínek, kdy ochuzená část kovu 

koroduje v aktivním stavu – aktivní hranice, zatímco ostatní povrch je pasivní – pasivní zrno 

(obr. 11) [32]. 

 

Obr. 11  Mezikrystalová koroze typu aktivní – pasivní [32] 
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Mezikrystalové korozi typu aktivní – pasivní lze zamezit tepleným zpracováním mimo 

oblast kritických teplot, coţ není moţné například při svařování. Proti vzniku mezikrystalové 

koroze je moţná také ochrana tzv. stabilizací (přídavkem titanu nebo niobu, který má větší 

afinitu k uhlíku neţ chrom) nebo pouţití slitin s velmi nízkým obsahem C < 0,03 % [10]. 

4.2.2.2   Mezikrystalová koroze typu pasivní – pasivní  

Materiál koroduje v pasivním stavu: pasivní hranice – pasivní zrno. Příčinou napadení 

je rozdíl v korozní odolnosti pasivních oblastí hranice zrna a základní struktury obr. 12 [32]. 

 

Obr. 12  Mezikrystalová koroze typu pasivní – pasivní [32] 

Zúţení vyuţitelné pasivní oblasti ze strany aktivity je dáno stupněm ochuzení okraje 

zrn, ze strany transpasivity je dáno mnoţstvím fázových sloţek ve struktuře, které nemají 

dostatečnou korozní odolnost při velkých oxidačních potenciálech [11]. 

4.2.2.3   Mezikrystalová koroze typu transpasivní – pasivní  

Moţný je i typ mezikrystalové koroze transpasivní hranice – pasivní zrno, kdy 

příčinou je větší koroze sloţky, která je za daného potenciálu jiţ v transpasivní oblasti 

 obr.  13 [32]. 

V oblasti větších oxidačních potenciálů je stabilizace titanem, která má pozitivní vliv 

na zamezení koroze typu aktivní – pasivní, naopak neţádoucí, způsobuje silnou korozi 

precipitátů na hranici zrna – karbid titanu TiC se rozpouští [10].  



38 

 

Obr. 13  Mezikrystalová koroze typu transpasivní – pasivní [32] 

4.2.3   Ochrana před náchylností k mezikrystalové korozi 

Prostředí schopná vyvolat mezikrystalovou korozi jsou velmi početná. Nejtypičtějšími 

jsou teplé roztoky kyseliny dusičné, sírové a jejich směsi, směsi kyseliny fluorovodíkové 

a dusičné, kyseliny fosforečná, octová, mléčná, mořská voda, chlorovaná rozpouštědla apod. 

Mezi některá zvlášť agresivní prostředí způsobující mezikrystalové napadení a trhliny patří 

okyselené roztoky solí rtuti a sloučeniny umoţňující vznik NiS při vyšší teplotě [10].  

Pokud dojde ke zcitlivění materiálu v důsledku tepelného zpracování je nutno 

bezpodmínečně zvolit ochranný potenciál v oblasti, kde nemůţe docházet k mezikrystalové 

korozi typu aktivní – pasivní, resp. transpasivní – pasivní. Dostatečná odolnost 

k mezikrystalové korozi je zajištěna nejen volbou ochranného potenciálu, ale i sloţením 

a strukturou kovu, které omezují i náchylnosti k mezikrystalové korozi typu pasivní – pasivní. 

Proto je nutno pouţívat materiály dostatečně stabilizované a udrţovat ochranný potenciál 

pod 0,7 V [32]. 

Hlavní prvky v niklových slitinách vyvolávající a určující náchylnost k mezikrystalové 

korozi jsou nikl a křemík, jelikoţ sniţují rozpustnost uhlíku v austenitu a podporují tak 

vylučování karbidu chromu nebo jiných fází. Vzhledem k podstatnému vlivu rostoucího 

obsahu niklu na sníţení rozpustnosti uhlíku v austenitu nestačí na omezení náchylnosti 

k mezikrystalové korozi niklových slitin sníţení obsahu uhlíku na 0,03 % max., které je 

obvyklé u korozivzdorných ocelí. Také stupeň stabilizace (niobem nebo titanem) musí být 

vyšší má-li se dostatečně účinně sníţit náchylnost k mezikrystalové korozi, jelikoţ při obsahu 

niklu asi 40 % a vyšším jiţ nelze spolehlivě zajistit odolnost proti mezikrystalové korozi  

pouze legováním titanem [11]. 
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5   METODY HODNOCENÍ MEZIKRYSTALOVÉ KOROZE 

Ke stanovení korozní odolnosti legovaných materiálů neexistuje jeden universální 

postup, proto je nutné volit specifické postupy, s ohledem na jednotlivé druhy forem 

nerovnoměrného korozního napadení.  

Mezikrystalová koroze se obvykle hodnotí normovanými expozičními zkouškami, 

které co nejpřesněji určí chování slitin za daných podmínek. Ponorové zkoušky ve vroucích 

kyselinách se vyznačují vysokou rozlišovací schopností při vysokých zcitlivěních. 

Nevýhodou je časová i ekonomická náročnost a skutečnost, ţe těmito destruktivními 

metodami nelze kvantifikovat stupeň zcitlivění. 

Citlivou metodou je elektrochemická potenciokinetická reaktivační metoda (EPR) [9]. 

Tato polarizační metoda je rychlá a nedestruktivní, její prostřednictvím lze snadno 

kvantifikovat stupeň zcitlivění a tím i sklon korozivzdorných ocelí a slitin k mezikrystalové 

korozi, je však náročnější z hlediska vhodného sloţení elektrolytu.  

Zkoušky, kterými se ověřuje odolnost korozivzdorných ocelí a slitin proti 

mezikrystalové korozi, se skládají ze tří etap [11]: 

1. Vhodné zcitlivění – ohřev v oblasti kritických teplot  

2. Vystavení zkoušených vzorků působení korozního prostředí 

3. Vyhodnocení mezikrystalového napadení 

5.1   Expoziční ponorové zkoušky 

Podle typu zkoušených materiálů a úrovně jejich korozní odolnosti se ke stanovení 

náchylnosti materiálu k mezikrystalové korozi volí standardní zkoušky v prostředí, která mají 

dostatečnou korozní agresivitu [11]. 

Hodnocení ve vroucím roztoku 16% H2SO4 a CuSO4 . 5H2O s přísadou mědi. Zkoušku 

lze pouţít pro vyhodnocení tepleného zpracování materiálu ve stavu po dodání a pro zjištění 

účinnosti stabilizačních prvků (Nb, Ti). Doba expozice je zpravidla 24 (72) h. Po skončení 

expozice se vzorek ohne o úhel, který je uveden ve specifikaci výrobku (např. 180°). Vznik 

prasklin nebo trhlin na povrchu ohnutých vzorků svědčí o přítomnosti mezikrystalové koroze 

spojené s vylučováním karbidů nebo nitridů chromu. 

Hodnocení ve vroucím vodném roztoku 50% H2SO4 + Fe2(SO4)3 . 9H2O. Sloţení 

roztoku je upraveno tak, aby napadal hranice zrn se sníţeným obsahem chromu. Kromě 
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ochuzení o chrom zachycuje tento roztok také přítomnost fáze sigma. Doba expozice vzorků 

ve vroucím roztoku je 24 h nebo 120 h a napadení se hodnotí úbytky hmotnosti, změnou 

elektrického odporu nebo metalograficky. 

Hodnocení v 65% vroucí HNO3. Doba zkoušky je 5 cyklů po 48 h. Zkoušku lze dobře 

zhodnotit jen tedy, je-li pro kaţdý druh korozivzdorné slitiny známo, jaký úbytek hmotnosti 

svědčí o nepřípustné mezikrystalové korozi. Tato zkouška odhaluje náchylnost spojenou 

s výskytem fáze chí, fáze sigma, popř. karbidů nebo nitridů titanu. 

Hodnocení v kyselině chlorovodíkové se pouţívá pro stanovení náchylnosti 

k mezikrystalové korozi u slitin niklu s vysokým obsahem molybdenu. Vzorek se exponuje 

v roztoku 168 h, zkouška odhaluje náchylnost spojenou s výskytem fáze sigma. Tato zkouška 

není vhodná pro zkoušení slitin, u nichţ mezikrystalová koroze souvisí s ochuzením o chrom. 

Jiné zkušební metody pro sledování náchylnosti k mezikrystalové korozi: zkoušky 

v roztocích kyseliny dusičné v transpasivním stavu, urychlená zkouška ve směsi HNO3 + HF, 

zkouška v polythionových kyselinách [11] aj. 

5.2   Zkoušky založené na anodovém leptání 

Zkouška kyselinou šťavelovou. Podstatou zkoušky je elektrolytické leptání leštěného 

vzorku v 10% kyselině šťavelové o proudové hustotě 1 A.cm
-2 

po dobu 1,5 minuty. Naleptaná 

plocha vzorku
 
se pozoruje pod mikroskopem. U materiálu náchylného k mezikrystalové 

korozi se rozpustí mezikrystalová hmota a mezi zrny kovu vzniknou hluboké brázdy. Sleduje 

se hlavně spojitost vyleptaných hranic zrn. Tato zkouška zachytí náchylnost oceli 

k mezikrystalové korozi, jejíţ příčinou je precipitace karbidů chromu, ale i titanu, resp. niobu. 

Hlavní výhodou metody je její rychlost, spolehlivost výsledků však není zaručena. Jiné 

zkušební metody pro sledování náchylnosti k mezikrystalové korozi: zkouška kyselinou 

sírovou, při leptání za konstantního potenciálu [11] aj. 

5.3   Elektrochemické potenciodynamické zkoušky 

Při této zkoušce se vyuţívá záznamu polarizačních křivek a potenciálové polarizační 

metody. Experimentální podmínky se volí takové, aby se při nich uplatnili rozdíly 

v elektrochemickém chování rozhraní zrn ochuzených o chrom a vlastních zrn. Parametrem 

pro posouzení náchylnosti oceli nebo slitiny k mezikrystalové korozi je v tomto případě 

kritická pasivační nebo aktivační proudová hustota, hodnota aktivačního potenciálu  



41 

anebo aktivační náboj pod reverzní křivkou zaznamenávanou při polarizaci z oblasti pasivity, 

popř. transpasivity. Vhodnou modifikací této metody lze dosáhnout moţnosti uplatnění 

pro různé druhy ocelí a slitin a různé podmínky jejich pouţití [11]. 

Na posuzování náchylnosti korozivzdorných ocelí a obdobných slitin je především 

zaměřena elektrochemická potenciokinetická reaktivační metoda. Při hodnocení stupně 

zcitlivění se vychází z reaktivační proudové hustoty a obvykle z poměru reaktivační proudové 

hustoty Jr, ke kritické pasivační proudové hustotě Jp, nebo z poměru integrovaných nábojů 

Qr/Qp [22]. 

5.4   Způsoby vyhodnocení mezikrystalové koroze 

K vyhodnocení mezikrystalové koroze se pouţívají různé metody. Nejpouţívanější 

metodou, zejména po zkoušce v H2SO4 + CuSO4 je zkouška ohybem. Zkušební vzorky 

se při této zkoušce ohýbají přes trn předepsaného průměru, vyhodnocení je kvalitativní 

a důkazem náchylnosti k mezikrystalové korozi je zdrsnění povrchu materiálu a výskyt trhlin. 

Příklad takto vyhodnocené zkoušky je znázorněn na obr. 14. V případě, ţe není moţné vzorek 

ohnout, provádí se  metalografické hodnocení stanovením hloubky napadení. 

Další běţně vyuţívanou metodou je hodnocení hmotnostního úbytku vzorku (zkoušky 

v HNO3 nebo v roztoku H2SO4). Mezi méně časté hodnocení patří kontrola změny zvuku 

vzorku, tato metoda je však velmi nepřesná a subjektivní. Nabízí se také moţnost 

vyhodnocení na základě změn elektrického odporu vzorku a změny rezonančního kmitočtu 

a útlumu. V případě preventivní kontroly provozovaných zařízení je moţné vyuţít 

nedestruktivních metod, např. penetrační zkoušku, ultrazvuk nebo metodu vířivých 

proudů [11]. 

 

a) b) 

Obr. 14  Vzorky CrNi oceli (jakost 17 251.4) po zkoušce MKK a ohybu,  

(ČSN EN ISO 3651-2/postup A),  

a) vzorky zcitlivěné nesprávným tepelným zpracování, b) vzorky po rozpouštěcím ţíhání [27] 
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6   NIKLOVÁ SLITINA ALLOY 625  

Materiál, označovaný jako Alloy 625, popř. CW–6MC (litá verze), je nízkouhlíkovou 

slitinou na bázi Ni–Cr, legovanou Mo a stabilizovanou Nb. Tvoří přechodovou slitinu mezi 

slitinami typu Ni–Cr–Fe–(Mo) a Ni–Cr–Mo–(Fe), vzhledem k modifikaci chemického sloţení 

slitiny: sníţením obsahu Fe v porovnání se slitinou typu alloy 600 (tabulka 3) a sníţením 

obsahu Mo v porovnání se slitinou typu Hastelloy C–276 (tabulka 4). 

6.1   Charakteristika slitiny 

Slitina má výbornou pevnost v rozmezí od kryogenních teplot aţ po teplotu  

815 °C. Pouţití materiálu v podmínkách nad teplotou 595 °C je vhodné pouze ke krátkodobé 

exploataci, v oblasti intervalu teplot od 650 °C–900 °C totiţ dochází po určité době 

k výraznému zcitlivění, ztrátě taţnosti a  zkřehnutí.  

Další přednostní materiálu je vysoká odolnost proti oxidaci aţ do teploty 980 °C 

a především odolnost proti sulfidaci. V agresivním korozním prostředí výborně odolává 

napadení pittingu, štěrbinové a mezikrystalové korozi.  

Má široký záběr v pouţití např. v leteckém průmyslu: spalovací turbíny, v chemickém 

průmyslu: zařízení pro výrobu kyseliny sírové, fosforečné, chlorovodíkové, fluorovodíkové 

i organických kyselin, v jaderné energetice: při zpracování jaderného paliva. Vyuţívá 

se pro zařízení pracující v mořské vodě:  v prostředích při těţbě ropy a zemního plynu 

a v lodním průmyslu. Nachází uplatnění při ochraně ţivotního prostředí: pro absorbéry 

kouřových plynů, kouřovody a komíny v odsiřovacích zařízeních.  

Obvykle je slitina Alloy 625 dodávána ve formě plechů a pásu, trubek, drátů, tyčí, 

tabulí, prutů a kusů [8],[10],[20],[23],[36]. Chemické sloţení niklové slitiny Alloy 625 

a fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 13 a 14. 
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Tabulka 13  Chemické sloţení slitiny Alloy 625 [17],[23] 

Slitina Ni–Cr (Fe–Mo–Nb) 

Tvářená 

verze  

[hm %] 

Ni Cr Fe Mo Ti Al C Mn Si Co Nb+Ta Ostatní 

Alloy* 

625 

58,0 

min 

20,0-

23,0 

5,0 

max 

8,0-

9,0 
0,40 0,40 0,10 0,50 0,50 1,0 

3,15-

4,15 

 

Litá 

verze 

[hm %] 

Ni Cr Fe Mo Ti Al C Mn Si Co Nb+Ta Ostatní 

CW–

6MC 
Zb. 

20,0-

23,0 

5,0 

max 

8,0-

10 
- - 0,06 1,0 1,0  

3,15-

4,50 

0,015 P, 

0,015 S 

*Ekvivalentní značení Specifikace 

W. Nr. 2.4856 

NiCr22Mo9Nb 

DIN EN: 10095 

DIN: 17744, 17750–52, 17754 

VdTÜV: 499V 

UNS N06625 

ASTM: B 443–44, B 446, B 564, B 704-05, B 751 

ASME: SB 443–44, SB 446, SB 564  

ASM: 5581, 5599, 5666, 5837 

NiCr22Mo9Nb ISO: 9722–25, 6207–08 

NA21 BS: 3072, 3074, 3076 

NC22DNb AFNOR 

INCONEL Alloy 625, HAYNES 625 alloy, Nicrofer 6020 hMo – alloy 625 

 

Tabulka 14  Fyzikální vlastnosti slitiny Alloy 625 [17],[36] 

Hustota 

ρ [g.cm-3] 

při 20 °C 

Teplota  

tavení  

 – 

tuhnutí  

[°C] 

Teplota 

Curieho 

bodu 

[°C] 

Permeabilita 

při 20 °C 

15,9 kA/m 

Měrná 

tepelná 

kapacita 

Cp 

 [J.kg-1.K-1] 

při 21°C 

Součinitel 

teplotní 

roztaţnosti 

α [K-1] 

Tepelná 

vodivost 

λ [W.m-1.K-1] 

Elektrický 

měrný 

odpor 

 při 21 °C 

[µΩ.m] 

8,44 

1350 

– 

1290  

-196 1,006 410 
15,8.10

-6 

(21–871 °C) 

9,8 při 21 °C 

17,3 při 500 °C 
1,29 

6.1.1   Mechanické vlastnosti  

Poţadavky na mechanické vlastnosti materiálu Alloy 625 jsou uvedeny v tabulce 15. 

Tabulka 15  Mechanické vlastnosti slitiny Alloy 625 – stav po ţíhání [1],[17] 

Poţadavky 
Teplota 

[°C]  

Rp0,2 

[MPa] 

min. 

Rm 

[MPa] 

min. 

A 

[%] 

min. 

HB 

max. 

E 

[GPa] 

RmT 10
3
/T/ °C 

[MPa] 

RmT 10
4
/T/ °C 

[MPa] 

Tvářená 

verze  
21 415 830 30 240 208 

260/700 

107/800 

34/900 

190/700 

63/800 

20/900 

Litá verze 21 275 485 25     

 

Tvářená slitina Alloy 625 je obvykle dodávána ve stavu po stabilizačním ţíhání  

(950 °C–1050 °C/výdrţ/voda) pro aplikace zahrnující korozní prostředí za teploty do 450 °C, 
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nebo po rozpouštěcím ţíhání (1100 °C–1180 °C/výdrţ/voda) pro vysokoteplotní aplikace 

nad 600 °C při zajištění pevnosti a odolnosti proti creepu, nauhličování a oxidaci [20],[36]. 

Ukázka mechanických vlastností pro tvářenou slitinu je uvedena v tabulce 16. 

Tabulka 16  Vliv tepelného zpracování a teploty na mechanické vlastnosti slitiny 

Alloy 625 [17],[20] 

Alloy 625 – Válcovaný stav 

Za studena/ţíhání při 1 050 °C Za tepla/ţíhání při 1 050 °C Ţíhání při 1 150 °C 

Teplota 

[°C] 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A  

[%] 

Teplota 

[°C] 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A  

[%] 

Teplota 

[°C] 

RmT 10
2 

[MPa] 

RmT 10
3 

[MPa] 

21 490 905 48,5 21 490 895 43,8 650 440 370 

540 370 770 54,0  815 130 93 

650 370 760 55,6 870 72 48 

760 345 600 53,1  

870 205 345 45,9 

6.1.2   Korozní odolnost 

Pro predikci odolnosti legovaných ocelí a slitin na bázi Ni proti bodové a štěrbinové 

korozi v prostředích obsahující chloridy je moţné vyuţít výpočet tzv. indexu lokalizovaného 

napadení PREN (Pitting Resistance Equivalency Number), vztah (1) [36], vztah (2) [7]: 

PREN=w Cr + 3,3 w Mo + 30 w N                                                     %            (1) 

𝑃𝑅𝐸𝑁 = 𝑤 𝐶𝑟 +  3,3 𝑤 𝑀𝑜 +  1,5 𝑤 𝑊 + 𝑁𝑏 + 30 𝑤 𝑁         %             (2) 

kde w(X) je obsah jednotlivých legujících prvků ve slitině  (hm %). 

V případě slitiny Alloy 625 je PREN dle vztahu (1) 46 %–52 %, tzn., ţe slitina má 

vysokou odolnost proti bodové i štěrbinové korozi v prostředích obsahujících Cl
- 
[32]. 

Přesnějšímu vyhodnocení odolnosti materiálu proti lokalizovanému napadení slouţí 

kritická teplota bodové a štěrbinové koroze, tj. nejniţší teplota, při které dojde za daných 

podmínek k iniciaci a šíření lokalizovaného napadení [32]. Příklad odolnosti slitiny Alloy 625 

proti lokálním druhům koroze v různých zkušebních prostředích je uveden v tabulce 17. 

Tabulka 17  Odolnost proti bodové a štěrbinové korozi slitiny Alloy 625 [26],[36] 

Zkouška CPT [°C] CCT [°C] 

10% FeCl3. 6H2O 77,5 57,5 

„Green Death“ 100 85-95 

Green Death – 7% H2SO4+3% HCl+1%CuCl2+ 1% FeCl3 . 6H20 

CTP (Critical Pitting Temperature) – kritická teplota pittingu, CCT (Critical Crevice Temperature) – kritická teplota štěrbinové koroze 
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Důleţitou charakteristikou vysoce legovaných materiálu jsou hodnoty korozní 

rychlosti v různých typech agresivních prostředí. Příklady odolnosti Alloy 625 v prostředích 

kyselin o různých koncentracích jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tabulka 18  Průměrná korozní rychlost slitiny Alloy 625 v kyselinách [3],[7],[16],[17]  

Průměrná korozní rychlost v mm/rok  

expozice – 2 týdny 
24 h test s kontrolovaným 

provzdušněním   

3% HCl 

66 °C 

5% HCl 

66 °C 

10% HCl 

66 °C 

10% 

H2SO4, 

var 

10% 

HNO3, 

var 

30% 

H3PO4, 

var 

85% 

H3PO4, 

var 

2% HF 

70 °C 

5% HF 

70 °C 

< 0,03 1,75 2,36 0,45 < 0,03 < 0,25 0,63 0,5 0,4 

 

Průměrná korozní rychlost v mm/rok – akceptovatelná kritéria 

65% HNO3, var 50% H2SO4 + 42 g/l Fe2(SO4)3, var 

0,53–0,76 0,59–0,9 

 

Výsledky jednotlivých reţimů ponorových testů lze vyuţít k vytvoření izokorozních 

diagramů, které znázorňují korozní odolnost materiálů v daných prostředích. Na obr. 15 jsou 

znázorněny oblasti daných přípustných korozních rychlostí slitiny Alloy 625 v závislosti 

na teplotě a koncentraci kyseliny sírové. Vysokoteplotní odolnost proti oxidaci materiálu 

Alloy 625 je uvedena v tabulce 19. 

 

Obr. 15  Izokorozní diagram pro slitinu Alloy 625 [7] 

 

Tabulka 19  Odolnost proti oxidaci slitiny Alloy 625 [20] 

Expozice 1008 h  Ø ovlivnění Maximální ovlivnění  

Stagnující vzduch při 980 °C 180 µm 193 µm 

Proudící vzduch při 980  °C  18 µm  

Proudící vzduch při 1 095  °C 122 µm  
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Vzhledem ke svým vlastnostem je slitina Alloy 625 vhodná také pro vyuţití 

v petrochemickém průmyslu. Vyznačuje se vysokou odolností v prostředích s H2S, kdy 

s rostoucí teplotou stoupá její odolnost proti sulfidaci. Citlivost vůči H2S je omezena díky 

oxidačním vrstvám Cr2O3, SiO2, popř. Al2O3, které účinně brání difúzi elementární síry 

a vzniku eutektika Ni–Ni3S2. Korozní odolnost Alloy 625 v prostředí H2S/CO2 s absencí 

elementární síry je znázorněna na obr. 16 (pro korozní rychlost < 0,05mm/rok). Obecně je 

slitina imunní vůči všem koncentracím CO2  [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16  Korozní odolnost slitiny Alloy 625 v prostředí H2S/CO2 s absencí elementární 

síry [31] 

psi = 0,0069 MPa 
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7   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části diplomové práce je vyhodnotit náchylnost odlitku 

z materiálu typu Alloy 625, vyrobeného metodou odstředivého lití, k mezikrystalové korozi 

po tepelném zpracování. 

Volba pouţitých reţimů tepelného zpracování vycházela jednak z dřívějších výsledků 

experimentů – hodnocení vlivu teploty rozpouštěcího ţíhání na základní mechanické 

vlastnosti a dále z předpokladu výskytu oblasti zcitlivění materiálu a tedy jeho náchylnosti 

k mezikrystalové korozi.  

Záměrem hodnocení sledovaných vlastností lité verze slitiny typu Alloy 625 je 

moţnost jejího vyuţití jako náhrady za její standardně pouţívanou tvářenou variantu. 

7.1   Výroba experimentálního materiálu 

Výroba odlitku z niklové slitiny 625 byla realizována divizí Slévárna společnosti 

VÚHŢ a. s., metodou horizontálního odstředivého lití. Základní princip této metody je 

schematicky znázorněn na obr. 17. 

Experimentální materiál byl taven v elektrické indukční peci. Jak proces tavby,  

tak i samotné lití bylo prováděno bez pouţití ochranné atmosféry. Ochlazení odlitku na okolní 

teplotu bylo provedeno na volném vzduchu (atmosférická teplota cca 25 °C–30 °C). 

Výchozím experimentálním materiálem pro hodnocení je odlitek tlustostěnné trubky 

s pracovním názvem „Ni slitina 625“, o hmotnosti cca 92 kg a rozměrech 

146 mm x 84 mm x 970  mm (vnější průměr x vnitřní průměr x délka). 

 

Obr. 17  Schéma horizontálního odstředivého lití [38] 
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7.1.1   Chemický rozbor tavby 

V průběhu pokusné tavby experimentální Ni slitiny 625 byl odebrán tavební vzorek 

pro stanovení chemického sloţení. Externí chemickou laboratoří Vítkovice – Testing 

center s. r. o. byla provedena spektrální analýza, jejíţ výsledky jsou uvedeny v tabulce 20. 

Tabulka 20  Chemické sloţení experimentální tavby Ni slitiny 625 [30] 

Chemické sloţení tavby [hm %] 

C Mn Si P S Ni Cr Mo Ti Nb Fe 

0,025 0,10 0,014 0,012 < 0,002 zb. 22,3 10,15 0,24 4,03 2,32 

7.1.2   Chemický rozbor materiálu odlitku 

Chemické sloţení odlitku Ni slitiny 625 bylo ověřeno metodou optické emisní 

spektrometrie na analyzátoru Spektromaxx (VŠB–TU – Katedra neţelezných kovů, rafinace 

a recyklace). K analýze byly odebrány dva vzorky z různých míst trubky, zahrnující celou 

tloušťku stěny odlitku (příčné řezy). V tabulce 21 jsou uvedeny průměrné hodnoty vţdy 

ze čtyř stanovení – viz obr. 18. Rozdíly v obsahu některých prvků, např. Cr, Si, Mn 

a V, upozorňují na určitou nehomogenitu materiálu odlitku v podélném směru. Obdobné 

rozdíly byly zjištěny také v příčném směru. 

Tabulka 21  Chemické sloţení experimentální Ni slitiny 625 

Prvek 
Vzorek 1 Vzorek 2 

Ø [hm %] 
Průměrné chemické sloţení [hm %] 

C 0,026 0,023 0,025 

Si 0,21 0,197 0,204 

Mn 0,093 0,089 0,091 

P 0,018 0,017 0,018 

S 0,016 0,014 0,015 

Cr 22,7 23,5 23,1 

Mo 9,32 9,24 9,28 

Fe 1,68 1,66 1,67 

W 0,125 0,122 0,124 

V 0,0064 0,0032 0,0048 

Al 0,029 0,028 0,029 

Co 0,062 0,059 0,061 

Cu 0,026 0,025 0,026 

Nb 3,77 3,82 3,80 

Sn 0,012 0,0099 0,011 

Ti 0,036 0,035 0,036 

B 0,0064 0,062 0,0063 

Mg 0,044 0,044 0,044 

Zr 0,010 0,010 0,01 

Pb <0,001 <0,001 <0,001 

Ni 61,8 61,1 61,45 
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12,5 

 

 

vzorek 1 vzorek 2 

Obr. 18  Vzorky odlitku pouţité k chemické analýze 

7.2   Vzorkování odlitku 

Z odlitku tlustostěnné trubky z experimentální Ni slitiny byla odebrána zkušební tělesa 

pro ověření základních mechanických vlastností, vzorky pro korozní zkoušky 

a metalografické hodnocení struktury materiálu. Vţdy se jednalo o výchozí litý stav 

bez tepelného zpracování.  

7.2.1   Zkušební tělesa pro zkoušku tahem  

Podélná zkušební tělesa pro zkoušku tahem byla vzorkována dle doporučení normy 

ČSN EN 10095 [13], samotná zkušební tělesa byla vyrobena v souladu s normou 

ČSN EN 10002 [12]. Pozice vzorkování je znázorněna na obr. 19 a, pouţitý typ zkušebního 

tělesa je zobrazen na obr. 19 b, jeho rozměry uvádí tabulka 22. 

 

a) b) 

Obr. 19  Zkušební těleso pro zkoušku tahem: 

a)  umístění, b) typ [25] 
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Tabulka 22  Rozměry zkušební tyče pro zkoušku tahem 

Rozměry [mm] 

do D h lz L 

8 M12 10 48 75 

7.2.2   Zkušební vzorky pro expoziční korozní zkoušky 

Většina zkušebních vzorků určených pro expoziční korozní zkoušky a hodnocení 

mikrostruktury byla odebrána u vnějšího povrchu odlitku. Z důvodu vzájemného srovnání 

homogenity materiálu byl odebrán také jeden vzorek z těsné blízkosti vnitřního povrchu 

odlitku, jak je znázorněno na obr. 20 a. Jednalo se o vzorky s rozměry 

110 mm x 20 mm x 4 mm, které byly po provedeném tepelném zpracování dále rozděleny 

na tři další vzorky, viz obr. 20 b: dva vzorky pro korozní zkoušky 

(rozměry 50 mm x 20 mm x 4mm) a jeden vzorek pro metalografické hodnocení struktury 

(rozměry 20 mm x10 mm 4 mm). Vzorky určené pro korozní zkoušky byly dále připraveny 

v souladu s doporučením normy ČSN EN ISO 9400 [16].  

Obr. 20  Vzorky pro korozní zkoušky a) orientace odběrových míst podélných zkušebních 

vzorků (příčný řez) b) zkušební vzorek (50 mm x 20 mm x 4mm) 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

7.3   Tepelné zpracování 

Cílem tepelného zpracování bylo stanovit vhodné postup rozpouštěcího ţíhání 

pro dosaţení optimalizovaných základních mechanických vlastností a pro zajištění korozní 

odolnosti. Různé reţimy tepelného zpracování byly ověřovány na odebraných vzorcích 

ve dvou sériích značených TZ-1 a TZ-2. U série TZ-1, která byla předmětem dřívějších 

experimentálních prací na pracovišti Laboratoří a zkušeben VÚHŢ a. s. [30], byl sledován 

vliv navrţeného reţimu rozpouštěcího ţíhání na základní mechanické vlastnosti odstředivě 
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lité Ni slitiny 625 daného sloţení, s cílem přiblíţit hodnoty pevnosti a taţnosti úrovni běţné 

pro komerční tvářené slitiny Alloy 625 obdobného chemického sloţení.  

Na základě dosaţených výsledků experimentů série TZ-1 byly připraveny vzorky 

pro sérii s označením TZ-2, zaměřenou na ověření vlivu tepelného zpracování a případného 

neţádoucího zcitlivění na náchylnost odlévané Ni slitiny 625 k mezikrystalové korozi. 

7.3.1   Tepelné zpracování TZ-1 

První série tepelného zpracování byla provedena na vyrobených zkušebních tělesech 

pro mechanické zkoušky. Vzorky byly ţíhány v muflové peci bez ochranné atmosféry, během 

ţíhání byla zajištěna přesnost výdrţe na teplotě v rozsahu ±3 °C, kontrolovaná externím Pt 

termočlánkem.  

Zkušební tělesa č. 0–1 a č. 0–2 byla ponechána ve výchozím litém stavu, zbývající 

zkušební tělesa byla zpracována dle reţimů uvedených v tabulce 23. 

Postup pouţitého tepelného zpracování: 

vloţení zkušebních těles do vytemperované pece  

temperování zkušebních těles na teplotě výdrţe (20 min) 

výdrţ na teplotě (2 h) 

rychlé ochlazení (voda) 

 

Tabulka 23  Tepelné zpracování TZ-1 u zkušebních těles pro základní mechanické 

zkoušky [30] 

Značení zkušebního tělesa Počet (ks) Reţim tepelného zpracování  

0–1 
2 výchozí - litý stav – bez tepelného zpracování 

0–2 

1–1 
2 1 090 °C/2h/voda 

1–2 

2–1 
2 1 130 °C/2h/voda 

2–2 

3–1 
2 1 160 °C/2h/voda 

3–2 

4–1 
2 1 190 °C/2h/voda 

4–2 
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7.3.1.1   Vliv tepelného zpracování TZ-1 na základní mechanické vlastnosti  

Pro hodnocení vlivu zvolených reţimů tepelného zpracování TZ-1 na základní 

mechanické vlastnosti materiálu byly pouţity výsledky zkoušek tahem za pokojové teploty, 

doplněné o výsledky měření tvrdosti dle Vickerse.  

Zkoušky tahem za pokojové teploty byly provedeny v souladu s normou 

ČSN EN 10002–1 (dle doporučení přílohy D) [12] na kalibrovaném elektromechanickém 

universálním trhacím stroji Tira model TEST 2300 vybaveném 100 kN tenzometrickou 

snímací hlavou. Pro snímání deformace v průběhu zkoušky byl pouţit kalibrovaný 

piezoelektrický průtahoměr se zvětšením 2000x. Zkušební parametry: napěťová rychlost 

v oblasti elastické deformace 20 MPa.s
-1

, v oblasti plastické deformace byla rychlost 

deformace aţ do konečného přetrţení zkušebního tělesa řízena rychlostí pohybu příčníku, 

a to s konstantní rychlostí 10 mm.min
-1

. 

Výsledky zkoušek tahem za pokojové teploty série TZ-1 jsou uvedeny v tabulce 24. 

Měření tvrdosti dle Vickerse na příčných řezech hlav zkušebních těles po zkoušce tahem bylo 

provedeno v souladu s ČSN EN ISO 6507–1 [15]. Hodnoty uvedené v tabulce 24 jsou 

stanovené jako průměr z pěti měření. Grafické zpracování výsledků je uvedeno na obr. 21. 

 

Tabulka 24   Základní mechanické vlastnosti zkušebních těles série TZ-1 [30] 

Reţim tepelného zpracování 

TZ–1 

Počet 

(ks) 

Značení 

zkušebního 

tělesa 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

Ø 

HV30 

výchozí - litý stav 

bez tepelného zpracování 
2 

0–1 352 575 22,4 23,6 
170 

0–2 340 616 30,7 26,9 

1 090 °C/2h/voda 2 
1–1 333 657 39,4 31,1 

179 
1–2 347 673 34,5 26,9 

1 130 °C/2h/voda 2 
2–1 310 653 47,2 36,2 

178 
2–2 311 652 49,2 35,3 

1 160 °C/2h/voda 2 
3–1 311 638 37,1 31,9 

178 
3–2 322 639 41,3 35,0 

1 190 °C/2h/voda 2 
4–1 316 631 41,8 35,9 

174 
4–2 307 647 49,4 36,9 
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Obr. 21  Vliv tepelného zpracování TZ-1 na základní mechanické vlastnosti experimentální 

Ni slitiny [30] 

Z uvedených výsledků zkoušek tahem je patrný příznivý vliv pouţitého reţimu 

tepelného zpracování. Při teplotě 1 090 °C je sledován nárůst meze pevnosti s mírným 

poklesem meze kluzu, doprovázený znatelným nárůstem taţnosti a kontrakce a schopnosti 

deformačního zpevnění – viz poměr Rp0,2/Rm. Lze předpokládat pozitivní vliv rovnoměrně 

rozptýlených intermetalických fází na bázi Mo-Nb. S rostoucí teplotou expozice má 

hodnocená série spíše ustálenou tendenci mechanických hodnot.  

7.3.2   Tepelné zpracování TZ-2 

Tepelné zpracování TZ-2 bylo zaměřeno na vyhodnocení vlivu různé teploty ţíhání 

v kombinaci s následným tepelným zcitlivěním na korozní odolnost daného experimentálního 

materiálu. Parametry provedeného ţíhání a zcitlivění, včetně značení zkušebních vzorků 

určených pro korozní zkoušky, jsou uvedeny v tabulce 25. Zkušební vzorky: 5, 5D, 6, 6D 

byly ponechány ve výchozím litém stavu, zkušební vzorky: 1, 1D, 2, 2D byly ţíhány 

při teplotě 1 150 ° a 1 000 °C bez  dalšího tepelného ovlivnění. Ostatní vzorky byly po ţíhání 

ještě tepelně zcitlivěny při teplotě 750 °C po dobu 2 h a 10 h, s rychlým ochlazením ve vodě. 

Teploty ţíhání, stejně jako teplota a doby zcitlivění byly zvoleny na základě obr. 7 
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(viz kapitola 3.3.2). Vzorky odebrané pro metalografické hodnocení struktury po tepelném 

zpracování byly značeny stejným způsobem jako v případě vzorků pro korozní zkoušky. 

Tepelné zpracování vzorků, stejně jako u série TZ-1, bylo provedeno 

v laboratorní muflové peci bez ochranné atmosféry. Během tepelného zpracování byla opět 

zajištěna přesnost a kontrola teploty výdrţe v rozsahu ±3 °C. 

Postup dvoufázového tepelného zpracování (rozpouštěcí ţíhání + zcitlivění): 

rozpouštěcí žíhání 

vloţení zkušebních vzorků do vytemperované pece 

temperování zkušebních vzorků na teplotě výdrţe (20 min) 

výdrţ na teplotě (2 h) 

rychlé ochlazení (voda) 

zcitlivění  

vloţení zkušebních vzorků do vytemperované pece 

temperování zkušebních vzorků na teplotě výdrţe (20 min) 

výdrţ na teplotě (zcitlivění) 

rychlé ochlazení (voda) 

Tabulka 25  Tepelné zpracování TZ-2 u zkušebních vzorků pro korozní zkoušky 

Místo odběru 
Značení zkušebního 

vzorku 

Počet 

(ks) Reţim tepelného zpracování 

vnější povrch 

odlitku 

1 1D 2 1 150 °C/2h/voda 

2 2D 2 1 000 °C/2h/voda 

3.1 - 1 1 150 °C/2h/voda      750 °C/2h/voda 

3.2 - 1 1 000 °C/2h/voda        750 °C/2h/voda 

4.1 4.1D 2 1 150 °C/2h/voda         750 °C/10h/voda 

4.2 4.2D 2 1 000 °C/2h/voda        750 °C/10h/voda 

5 5D 2 
výchozí - litý stav – bez tepelného zpracování 

vnitřní povrch 

odlitku 
6 6D 2 
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7.3.2.1   Vliv tepelného zpracování TZ-2 na strukturu experimentální slitiny 

Pro dokumentaci charakteru mikrostruktury zkušebního odlitku a vzorků 

po provedeném tepelném zpracování byly pouţity výbrusy příčných řezů připravené 

následujícím postupem: fixace vzorku do bakelitu, broušení za mokra na stroji Metasinex 

(W.P. 240, 320, 400, 600), s finálním leštěním diamantovou pastou na stroji Bühler (stupně 

drsnosti 6 µm, 3 µm, 1 µm).  

Mikrostruktura byla vyvolána anodickým leptáním v 10% roztoku kyseliny šťavelové 

po dobu 15 s–40 s, při proudové hustotě 0,1 A.cm
-2

–0,3 A.cm
-2

. 

Snímky mikrostruktury jednotlivých vzorků byly pořízeny pomocí optického 

mikroskopu OLYMPUS GX 51, při zvětšení 100x a 200x (obr. 22–33). 

                                                          100 µm 

Obr. 22  Vzorek 5: 

výchozí litý stav bez TZ:  

vnější povrch odlitku 

                                                           100 µm 

Obr. 23  Vzorek 6: 

výchozí litý stav bez TZ: 

vnitřní povrch odlitku 

                                                   100 µm 

Obr. 24  Vzorek 1: 

TZ-2 (1 150 °C/2h/voda) 

                                                      100 µm 

Obr. 25  Vzorek 2: 

TZ-2 (1 000 °C/2h/voda) 
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100 µm 

Obr. 26  Vzorek 3.1: 

TZ-2 (1 150 °C/2h/voda+750 °C/2h/voda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           100 µm 

Obr. 27  Vzorek 3.1: detail, zv. 200x  

100 µm 

Obr. 28  Vzorek 3.2: 

TZ-2 (1 000 °C/2h/voda+750 °C/2h/voda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29  Vzorek 3.2: detail, zv. 200x 

 

                                            100 µm 

Obr. 30  Vzorek 4.1: 

TZ-2 (1 150 °C/2h/voda+750 °C/10h/voda) 

                                  50 µm 

Obr. 31  Vzorek 4.1: detail 
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  100 µm 

Obr. 32  Vzorek 4.2: 

TZ-2 (1 000 °C/2h/voda+750 °C/10h/voda) 

 

 

 

Obr. 33  Vzorek 4.2: detail, zv. 200x 

 

U výchozího litého stavu (vzorky 5 a 6) je na snímcích patrná charakteristická 

dendritická struktura (obr. 22), s výraznými segregacemi na hranicích zrn u vzorku 

odebraného z vnitřního povrchu odlitku (obr. 23). Dendritické uspořádání austenitické 

struktury zůstává zachováno i po ţíhání při teplotě 1 000 °C (obr. 25), v menší míře pak 

i po ţíhání při teplotě 1 150 °C (obr. 24), které zřejmě nebylo pro homogenizaci struktury 

a rozpuštění fází dostatečné. Hranice zrn austenitické struktury se nepodařilo leptáním 

zviditelnit. 

Záměrné tepelné zcitlivění bylo provedeno při teplotě 750 °C a výdrţi na této teplotě 

po dobu 2  h a 10 hodin. Struktura vzorků 3.1 a 4.1, s teplotou rozpouštěcího ţíhání 1 150 °C, 

ale různou dobou zcitlivění, se navzájem výrazně neliší, intermetalické fáze jsou poměrně 

rovnoměrně rozloţeny v matrici i po hranicích zrn, místy s větší hustotou výskytu (obr. 26, 

27, 30, 31). Orientační EDX mikroanalýzou na analyzátoru Link 860 při SEM JEOL JSM 

35CF bylo zjištěno, ţe intermetalické fáze u všech variant vzorků obsahují zvýšené obsahy 

Nb a Mo.  

U vzorků 3.2 a 4.2 ţíhaných při teplotě 1 000 °C jsou po zcitlivění intermetalické fáze 

rozloţeny nerovnoměrně v mezidendritických prostorách (2 h zcitlivění, obr. 28, 29) nebo 

tvoří ostrůvky a shluky na hranicích zrn (10 h zcitlivění, obr. 32, 33). 

7.4   Expoziční zkoušky mezikrystalové koroze 

K ověření náchylnosti experimentální Ni slitiny 625 k mezikrystalové korozi (MKK) 

byly pouţity zkušební vzorky: ve výchozím litém stavu, po tepelném zpracování (1 150 °C 

a 1 000 °C) a po tepelném zcitlivění při 750 °C s výdrţí na teplotě 2 h nebo 10 h. Značení, 
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rozměry a výchozí hmotnost pouţitých zkušebních vzorků jsou zaznamenány v tabulce 26. 

Místa odběru zkušebních vzorků jsou znázorněna v kapitole 7.2.2 na obr. 20 a, jednotlivé 

reţimy tepelného zpracování série TZ-2 jsou popsány v kapitole 7.3.2, v tabulce 25.  

Před expozicí vlastního experimentálního materiálu byly za účelem ověření metodiky 

zkoušení a srovnání korozních úbytků provedeny také zkoušky mezikrystalové koroze 

komerční tvářené slitiny Alloy 625, vţdy u dvou vzorků plechu tloušťky 0,3 mm 

s chemickým sloţením odpovídajícím dané jakosti. Tyto referenčních vzorky byly označeny: 

R1, R2, R1D, R2D. 

Tabulka 26  Zkušební vzorky pro expoziční zkoušky mezikrystalové koroze 

Značení zkušebních 

vzorků pro zkoušku  

v Fe2(SO4)3 a H2SO4 

Rozměry 

[mm] 

 

S 

[cm
2
] 

m0 

[g] 

Značení zkušebních 

vzorků pro zkoušku 

v HNO3 

Rozměry 

[mm] 

S 

[cm
2
] 

m0 

[g] 

1 50x18x4 23,44 30,5876 1D 50x18x4 23,44 30,4241 

2 48,5 x18x4 22,78 28,7413 2D 51,5x18x4 24,10 31,5676 

3.1 48x18x4 22,56 29,5814 
--- 

3.2 51,5x18x4 24,10 31,3626 

4.1 49x18x4 23,00 30,0273 4.1D 51x18x4 23,88 30,7182 

4.2 49x18x4 23,00 30,1580 4.2D 49,5x18x4 23,22 29,8251 

5 50x18x4 23,44 30,8568 5D 50x18x4 23,44 29,9367 

6 50,5x18x4 23,66 31,3531 6D 50,5x18x4 23,66 30,8404 

R1  50x14,5x0,3 14,9 1,2148 R1D 49,7x15x0,3 15,3 1,2207 

R2 49x14,5x0,3 14,6 1,1932 R2D 49,5x15x0,3 15,2 1,2463 

D = označení vzorků exponovaných v kyselině dusičné 

7.4.1   Metodika zkoušení 

Ke stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u zkušebních vzorků Ni slitiny 625 

byly v souladu s normou ČSN EN ISO 9400 pouţity dvě zkušební metody [16]: zkouška 

ve vroucím roztoku síranu ţelezitého a kyseliny sírové a zkouška ve vroucím 

roztoku 65% kyseliny dusičné.  

Všechny povrchy zkušebních vzorků byly před vlastním zkoušením upraveny 

broušením za mokra (postupem popsaným v kapitole 7.3.2.1) a odmaštěny. 

Pro testy byla pouţita zkušební aparatura sestavená z 1000 ml varné baňky 

se skleněným zábrusem a dlouhého zpětného chladiče (s 8 koulemi) se skleněným zábrusem. 

Pro všechny zkoušky byla pouţita stejná sestava zkušebního zařízení, která v principu 
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odpovídá nákresu na obr. 34. Ve zkušební nádobě byl vţdy exponován jen jeden vzorek, 

na dno byly pouţity části keramických lodiček.  

 

Obr. 34  Příklad zkušební aparatury [16] 

7.4.1.1   Zkouška v roztoku síranu železitého a kyseliny sírové 

Metoda spočívá v expozici zkušebního vzorku ve vroucím roztoku síranu ţelezitého 

a kyseliny sírové. Pouţité chemikálie: 95%–98% H2SO4 p.a. (ρ = 1,84 g.cm
-3

), 

Fe2(SO4)3 . 9H2O p.a., destilovaná voda. Ke zkoušce byl, v souladu s normou 

ČSN EN ISO 9400 [16], připraven 50% roztok H2SO4 (ρ = 1,4 g.cm
-3

) s obsahem  

cca 75% Fe2(SO4)3. 

Před zkouškou byly vzorky změřeny s přesností na 0,5 mm, důkladně odmaštěny 

v lihobenzinu, osušeny a zváţeny na analytických vahách s přesností ± 0,0001 g. Expozice 

vzorků proběhly kontinuálně za trvalého varu po dobu 120 hodin. Zkouška nebyla 

přerušována, zkušební roztoky nebylo nutné během expozice měnit. 

Po zkoušce byly vzorky očištěny, opláchnuty vodou, lihobenzinem a osušeny. 

Po usušení byly opět zváţeny na analytických vahách s přesností ± 0,0001 g za účelem 

zjištění celkového hmotnostního úbytku.  
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Rozsah korozního napadení byl u těchto vzorků rovněţ vyhodnocen metalograficky  - 

viz kapitola 7.5.1. 

7.4.1.2   Zkouška v roztoku kyseliny dusičné 

Metoda spočívá v expozici zkušebního vzorku ve vroucím vodném roztoku kyseliny 

dusičné. Pouţité chemikálie: 65% HNO3 p.a. (ρ = 1,40 g.cm
-3

). 

Před zkouškou byly vzorky změřeny s přesností na 0,5 mm, odmaštěny a zváţeny 

na analytických vahách s přesností ± 0,0001 g. Kaţdý vzorek byl exponován samostatně, 

aby nedocházelo k ovlivnění výsledků. Zkoušky probíhaly celkem po dobu 240 h, 

s opakovaným s přerušením po 48 h, 96 h, 144 h a 192 hodinách z důvodu váţení vzorků 

a výměny zkušebního roztoku za čerstvý. 

V podstatě se tedy jednalo o pět 48 hodinových cyklů, přičemţ po kaţdém zkušebním 

cyklu se vzorky opláchly vodou, kartáčem se odstranily korozní zplodiny ulpívající 

na povrchu vzorku, poté byly vzorky opláchnuty lihobenzinem a osušeny.  

Stejně jako při testu v roztoku  kyseliny sírové se síranem ţelezitým byl průběh koroze 

hodnocen na základě hmotnostních úbytků vzorků.  

7.5   Vliv tepelného zpracování TZ-2 na korozní odolnost 

Expozicí referenčního materiálu komerční tvářené slitiny Alloy 625 bylo ověřeno 

dodrţení metodiky realizovaných korozních zkoušek experimentální Ni slitiny 625. 

Korektnost dosaţených výsledků dokládají výsledky referenčních vzorků R1 a R2 (série 

zkoušek v H2SO4 + Fe2(SO4)3 . 9H2O) a referenčních vzorků R1D a R2D (série zkoušek 

v kyselině dusičné), které jsou v souladu s kritérii uváděnými v odborné  

literatuře – viz tabulka 18. 

Jednotlivé výsledky provedených zkoušek mezikrystalové koroze jsou uvedeny 

pro roztok H2SO4 a Fe2(SO4)3 v tabulce 27, 28, 29 a pro roztok HNO3 v tabulkách 30, 31. 

U všech zkušebních vzorků byly stanovené hmotnostní úbytky přepočteny na korozní 

rychlost (rc), dle vztahu (3) [16]: 

𝑟𝑐 =
𝑘  × ∆𝑚

𝑆 × 𝑡 × 𝜌
                               𝑚𝑚. 𝑎−1                                                                       (3) 

kde k je převodní koeficient 8,76 x 10
4
 (mm.a

-1
 = mm.rok

-1
), 

 t  doba expozice (h), 
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 Δm  úbytek hmotnosti (g), 

 ρ  hustota zkušebního vzorku 8,44 (g.cm
-3

). 

7.5.1   Výsledky zkoušek ve vroucím roztoku síranu železitého a kyseliny sírové 

Po ukončení expozice bylo u všech vzorků provedeno hmotnostní, vizuální 

a metalografické vyhodnocení.  

Hmotnostní a vizuální hodnocení vzorků po expozici: 

Účinek zkušebního roztoku na vzorek byl stanoven na základě úbytku hmotnosti 

vzorku. Byly vypočteny jednotlivé korozní rychlosti (rc) dle vztahu (3) [16], výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 27.  

Tabulka 27  Výsledky zkoušky experimentální Ni slitiny 625 ve vroucím roztoku 

H2SO4 a Fe2(SO4)3 . 9H2O 

Reţim tepelného 

zpracování 

TZ-2 

Doba expozice 120 h Kritérium max. přípustné 

korozní rychlosti určené  

pro tvářenou slitinu Alloy 625 

rc [mm.a-1]* [7] 

Značení 

zkušebních 

vzorků  

m1 

[g] 

Hmotnostní 

úbytek  

[g.m
-2

.h
-1

] 

Korozní 

rychlost 

rc [mm.a
-1

]*  

1 150 °C/2h/voda 1 30,2264 1,28 1,33 

0,9  

1 000 °C/2h/voda 2 28,4533 1,05 1,09 

1 150 °C/2h/voda 

750 °C/2h/voda 
3.1 28,6818 3,32 3,45 

1 000 °C/2h/voda 

750 °C/2h/voda 
3.2 30,0591 4,51 4,68 

1 150 °C/2h/voda 

750 °C/10h/voda 
4.1 28,8699 4,19 4,35 

1 000 °C/2h/voda 

750 °C/10h/voda 
4.2 26,7038 12,5 12,99 

litý stav - vnější povrch 5 30,4780 1,35 1,40 

litý stav - vnitřní povrch 6 30,2451 3,9 4,05 

Referenční vzorky 

tvářené slitiny 

R1 1,1572 0,32 0,34 

R2 1,1373 0,32 0,33 

m1 = hmotnost vzorku po ukončení testu,  

*mm.a
-1

 = mm.rok
-1 

 

Korozní rychlost jednotlivých vzorků přehledně dokumentuje grafické zpracování 

dosaţených výsledků na obr. 35. Charakter napadení povrchu vzorků byl u některých vzorků 

značně nerovnoměrný, v tabulce 28 je proto uvedeno také vizuální hodnocení vzorků 

po expozici. 
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Obr. 35  Srovnání korozní rychlosti mezikrystalové koroze vzorků experimentální Ni slitiny 

po zkoušce MKK v roztoku H2SO4 a Fe2(SO4)3 . 9H2O 

 

Tabulka 28  Charakter korozního napadení povrchu vzorků po zkoušce ve vroucím roztoku 

H2SO4 a Fe2(SO4)3 . 9H2O 

Značení 

zkušebních 

vzorků  

Plošné rozmístění korozního napadení – charakter poškození 

1 Oboustranné nerovnoměrné napadení hlavních ploch s větší intenzitou ve střední části vzorku. 

2 Oboustranné rovnoměrné napadení. 

3.1 Oboustranné celoplošné napadení se zvýrazněním struktury povrchu. 

3.2 Nerovnoměrné oboustranné napadení s větší intenzitou ve střední části vzorku. 

4.1 Celoplošné rovnoměrné napadení, doprovázené zdrsněním a pórovitostí povrchu vzorku, 

dochází k vypadávání zrn a odhalování strukturního reliéfu. 

4.2 Extrémní celoplošné napadení doprovázené zdrsněním a pórovitostí vzorku, dochází 

k vypadávání zrn a odhalování strukturního reliéfu.  

5 Oboustranné rovnoměrné napadení povrchu vzorku.  

6 Oboustranné rovnoměrné napadení povrchu vzorku, ojediněle lokální důlky po vypadlých 

zrnech.  

 

Metalografické hodnocení vzorků po expozici: 

Za účelem zjištění hloubky mezikrystalového napadení byly zkušební vzorky 

po korozní zkoušce v roztoku síranu ţelezitého a kyseliny sírové prověřovány metalograficky. 
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Specifikace vzorků v tabulce 27
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Ze zkušebních vzorků po expozici byly připraveny výbrusy (příčné metalografické 

řezy), zalisovány za tepla do bakelitu a plochy pro pozorování byly upraveny broušením 

a leštěním standardním postupem, dle postupu – viz kapitola 7.3.2.1 (broušení za mokra). 

Měření hloubky mezikrystalového napadení bylo provedeno na metalografickém 

mikroskopu Olympus GX51 při zvětšení 500x, na připravených výbrusech v neleptaném 

stavu. Zároveň bylo dokumentováno šíření korozního napadení do hloubky materiálu 

při zvětšení 100x, snímky jsou uvedeny na obr. 36–43. Výsledky měření hloubky napadení 

jsou uvedeny v tabulce 29. 

Obr. 36  MKK vzorek 1: 

TZ-2 (1 150 °C/2h/voda), zv. 100x 

 

Obr. 37  MKK vzorek 2: 

TZ-2 (1 000 °C/2h/voda), zv. 100x 

 

Obr. 38  MKK vzorek 3.1: 

TZ-2 (1 150 °C/2h/voda+750 °C/2h/voda), 

zv. 100x 

 

Obr. 39  MKK vzorek 3.2: 

TZ-2 (1 000 °C/2h/voda+750 °C/2h/voda),  

zv. 100x 
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Obr. 40  MKK vzorek 4.1: 

TZ-2 (1 150 °C/2h/voda+750 °C/10h/voda), 

zv. 100x 

Obr. 41  MKK vzorek 4.2: 

TZ-2 (1 000 °C/2h/voda+750 °C/10h/voda), 

zv. 100x 

Obr. 42  MKK vzorek 5: 

výchozí litý stav bez TZ-2(vnější povrch),  

zv. 100x 

Obr. 43  MKK vzorek 6: 

výchozí litý stav bez TZ-2 (vnitřní povrch), 

zv. 100x 

 

Uvedené snímky představují typický charakter napadení jednotlivých vzorků, které 

nemusí odpovídat maximální hloubce šíření mezikrystalové koroze u sledovaných variant 

tepelného zpracování (tabulka 29). 

Tabulka 29  Výsledky mikroskopického měření hloubky napadení 

Značení zkušebních vzorků  Maximální hloubka korozního napadení [mm] 

1 0,14 

2 0,18 

3.1 0,19 

3.2 0,48 

4.1 0,40 

4.2 0,42 

5 0,27 

6 3,05 



65 

Mikroskopické pozorování vzorků po korozních zkouškách na řezech ukázalo, 

ţe šíření koroze po hranicích zrn odpovídá charakteru mikrostruktury daného vzorku. 

Minimální hloubka průniku byla zjištěna u vzorku 1, který byl podroben pouze 

rozpouštěcímu ţíhání při teplotě 1 150 °C (obr. 36). Napadení hranic zrn se u tohoto vzorku 

vyskytuje jen lokálně, coţ také odpovídá vzhledovému hodnocení povrchu vzorku 

po expozici, a zasahuje do menší hloubky neţ u výchozího vzorku 5 ve výchozím stavu 

s původní licí strukturou (obr. 42).  

Po zcitlivění při teplotě 750 °C dochází u vzorku 3.1 ve zkušebním roztoku 

k intenzivní korozi na hranicích zrn (obr. 38), která narůstá s dobou zcitlivění a vede 

k postupnému uvolňování celých zrn a zvyšování korozního úbytku (vzorek 4.1, obr. 40). 

U vzorku 2 (obr. 37), který byl ţíhán při teplotě 1 000 °C, je moţno pozorovat 

zviditelnění obrysů dendritů, které nebyly daným tepelným zpracováním odstraněny. 

U zcitlivěných vzorků 3.2 a 4.2 se vliv neodstraněné dendritické struktury projevil hloubkou 

i charakterem napadení ještě výrazněji (obr. 39, obr. 41). 

Vzájemné srovnání vzorků 5 a 6 (obr. 42, 43) potvrzuje horší kvalitu výchozího 

odlitku u vnitřního povrchu. U vzorku 6 se mezikrystalová koroze místy šířila téměř přes 

celou tloušťku zkušebního vzorku (viz tabulka 29). Hloubka napadení vzorku 5 odebraného 

u vnějšího povrchu odlitku je ve srovnání se vzorkem 6 podstatně menší.  

7.5.2   Výsledky zkoušek ve vroucím roztoku kyseliny dusičné 

Vyhodnocení expozičních zkoušek v roztoku kyseliny dusičné bylo provedeno pouze 

na základě hmotnostních úbytků, v souladu s normou ČSN EN ISO 9400, metoda D [16]. 

Vzhledem k časové náročnosti byl k této zkoušce pouţit omezený počet vzorků 

experimentální Ni slitiny, pro kontrolu byly opět do programu zařazeny také referenční 

vzorky tvářené slitiny Alloy 625. Změny hmotnosti byly sledovány po kaţdém 48 h cyklu, 

ze stanovených úbytků byla vypočtena průměrná korozní rychlost (rc) dle vztahu (3) [16]. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 30 a 31. Srovnání stanovených hodnot korozní rychlosti 

exponovaných vzorků umoţňuje obr. 44. 

Test zkušebního vzorku 4.2 D byl přerušen a ukončen předčasně z důvodu nadměrné 

koroze. Korozní rychlost (rc) tohoto vzorku byla vypočtena bez posledního 5. cyklu. 

Z hlediska vizuálního hodnocení mělo napadení povrchu vzorků převáţně rovnoměrný 
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charakter, s výjimkou vzorků 1D a 4.1D, u kterých napadení s relativně menší intenzitou 

nepřesáhlo 10 % celkové plochy vzorku. 

Vzhledem k pouţití kulového chladiče podle Allihna mohou být stanovené rychlosti 

koroze poněkud vyšší neţ při standardním provedení testu s prstovým chladičem, který lépe 

ochlazuje NOx, a tedy omezuje působení par oxidu dusíku na rychlost koroze.  

Tabulka 30  Hmotnostní úbytky vzorků experimentální Ni slitiny 625 v průběhu zkoušky 

ve vroucí kyselině dusičné 

240 h/5cyklů 1 cyklus 2.cyklus 3.cyklus 4.cyklus 5.cyklus 

Značení zkušebního 

vzorku  

hm. úbytek 

[g.m
-2

.h
-1

] 

hm. úbytek 

[g.m
-2

.h
-1

] 

hm. úbytek 

[g.m
-2

.h
-1

] 

hm. úbytek 

[g.m
-2

.h
-1

] 

hm. úbytek 

[g.m
-2

.h
-1

] 

1D 3,22 1,53 1,26 1,15 1,19 

2D 0,75 0,98 1,14 1,33 1,46 

4.1D 2,60 2,31 3,21 4,11 4,31 

4.2D 8,52 7,22 9,99 9,89 Nestanoveno 

5D 0,54 0,98 1,27 1,31 1,49 

6D 2,24 3,66 3,84 5,13 5,69 

R1D 0,37 0,38 0,45 0,42 0,42 

R2D 0,39 0,40 0,46 0,44 0,44 

 

Tabulka 31  Výsledky korozní zkoušky experimentální Ni slitiny 625 ve vroucí kyselině 

dusičné 

Reţim tepelného 

zpracování 

TZ-2 

Doba expozice 240 h/5 cyklů 

Značení 

zkušebního 

vzorku  

m1 

[g] 

Σ Hmotnostní 

úbytek  

[g.m
-2

.h
-1

] 

Ø Korozní 

rychlost  

rc [mm.a
-1

]* 

Kritérium max. přípustné 

korozní rychlosti určené pro 

tvářenou slitinu Alloy 625 

rc [mm.a-1]*[17]  

1 150 °C/2h/voda 1D 29,4855 1,67 1,73 

0,76 

1 000 °C/2h/voda 2D 30,9118 1,13 1,18 

1 150 °C/2h/voda 

750 °C/10h/voda 
4.1D 28,8233 3,31 3,43 

1 000 °C/2h/voda 

750 °C/10h/voda 

4.2D 25,8550 8,91 9,24** 

litý stav - vnější povrch 5D 29,3083 1,12 1,16 

litý stav - vnitřní povrch 6D 28,5055 4,11 4,27 

Referenční vzorky 

tvářené slitiny 

R1D 1,0699 0,41 0,42 

R2D 1,0919 0,42 0,42 

m1 = hmotnost vzorku po ukončení všech cyklů,  

*mm.a
-1

 = mm.rok
-1

, ** zkouška ukončena po 4 zkušebních cyklech  
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Obr. 44  Srovnání korozní rychlosti jednotlivých variant vzorků experimentální Ni slitiny 

po zkoušce MKK v HNO3 
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Specifikace vzorků  v tabulce 31
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8   SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A DISKUZE 

Hodnocení odstředivě lité experimentální slitiny 625 bylo zaměřeno na základní 

mechanické a korozní vlastnosti, jejichţ ověření bylo realizováno ve dvou etapách. 

V návaznosti na výsledky zkoušek mechanických vlastností, které byly dosaţeny 

v první sérii tepelného zpracování (kapitola 7.3.1.1, obr. 21), a informací vyplývajících 

z diagramu zcitlivění komerční tvářené slitiny Alloy 625 (C – křivka, kapitola 3.3.2, obr. 7), 

byla navrţena druhá série tepelného zpracování TZ-2 (kapitola 7.3.2), s cílem ověřit odolnost 

experimentální Ni slitiny 625 v podmínkách umoţňujících mezikrystalové napadení 

(kapitola 7.5.1 a 7.5.2). 

Srovnávacím kritériem korozní odolnosti zkušebních vzorků byla korozní rychlost (rc), 

a to ve vroucím roztoku síranu ţelezitého a kyseliny sírové a ve vroucím roztoku kyseliny 

dusičné. V obou případech byla ověřena metodika zkoušení na dodaných referenčních 

vzorcích komerčně vyrobené niklové slitiny Alloy 625.  

Vzhledem k uvaţovanému pouţití hodnoceného experimentálního materiálu byla jako 

základní východisko pro hodnocení výsledků provedených zkoušek pouţita kritéria uváděná 

v literatuře pro tvářenou slitinu Alloy 625: tzn. pro korozní prostředí kyseliny sírové 

se síranem ţelezitým maximální přípustná rychlost koroze rc = 0,9 mm.a
-1 

[7], s hloubkou 

korozního napadení <50 µm [36] a pro korozní prostředí kyseliny dusičné maximální 

přípustná korozní rychlost rc = 0,76  mm.a
-1

 [17]. S ohledem na obecně niţší korozní odolnost 

materiálu v litém stavu, byly u experimentálního materiálu očekávány korozní úbytky vyšší, 

neţ jsou tyto uvedené hodnoty. Srovnání výsledků dosaţených u ověřované Ni slitiny v litém 

stavu se vzorky tvářeného materiálu, které byly exponovány za stejných podmínek, umoţňuje 

grafické zpracování na obr. 35 a 44. 

Výsledky experimentů provedených u pokusné Ni slitiny v prvé řadě potvrdily 

předpokládanou nehomogenitu struktury a kvality materiálu v litém stavu, která se projevila 

různými hodnotami korozní rychlosti vzorků odebraných u vnějšího a vnitřního povrchu 

odlitku, a to jak při zkoušce v prostředí kyseliny sírové, tak v prostředí kyseliny dusičné. 

Při hodnocení vlivu jednotlivých variant tepelného zpracování na korozní odolnost 

vzorků pokusné slitiny v roztoku síranu ţelezitého a kyseliny sírové nebyl při vzájemném 

srovnání stanovených korozních úbytků zjištěn významný rozdíl mezi zvolenými reţimy 

ţíhání (1 150 °C respektive 1000 °C s rychlým ochlazením), ani při srovnání ţíhaných vzorků 
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se vzorkem odebraným u vnějšího povrchu odlitku. Teprve metalografický rozbor 

a vyhodnocení maximální hloubky průniku koroze po hranicích zrn ukázalo pozitivní vliv 

rozpouštěcího ţíhání při teplotách 1 150 °C, jak dokumentuje srovnání vzorků 1 a 2  

na obr. 24, 25 a obr. 36. 37. Zatímco u vzorku 1 lze v důsledku účinnějšího, alespoň 

částečného rozpouštění intermetalických fází z mezidendritických prostor sledovat menší 

hloubku mezikrystalového napadení, u vzorku 2, který byl ţíhán při niţší teplotě, je 

v důsledku nedokonalého rozpouštěcího ţíhání hloubka napadení a charakter odlišný. 

Nedostatečná homogenizace struktury po rozpouštěcím ţíhání se projevila vzrůstající 

rychlostí koroze zejména po záměrném zcitlivění. V případě vorků 3.1 a 3.2 (750 °C/2h/voda) 

došlo ke zvýšení korozní rychlosti proti vzorkům bez zcitlivění 2,5x aţ 4x. Přestoţe oba 

vzorky nevyhověly, lze konstatovat, ţe rozpouštěcí ţíhání provedené při 1 150 °C se zdá být 

opět účinnější. 

Ve větší míře se tento trend projevil u vzorků s delší dobou neţádoucího tepelného 

ovlivnění (750 °C/10h/voda), kdy byl zaznamenán velký nárůst korozní rychlosti zejména 

u vzorku 4.2, jehoţ korozní rychlost byla asi 3x vyšší neţ u vzorku 4.1. Z uvedených 

výsledků vyplývá, ţe provedené rozpouštěcí ţíhání nebylo dostačující, na hranicích zrn 

zůstaly shluky neţádoucích intermetalických fází karbidické a TCP (topologicky těsně 

uspořádaná mříţka) povahy, jejichţ typ nebyl blíţe specifikován. Jejich vliv se projevil také 

charakterem šíření koroze do hloubky materiálu, jak je patrné z obr. 39 a 41 u vzorků 3.2 

a 4.2. Vzhledem k působení daného zkušebního roztoku na bázi kyseliny sírové se lze 

domnívat, ţe se jedná o tzv. fázi , jejíţ okolí ochuzené o Cr (Mo) v oblasti hranic zrn tento 

roztok napadá přednostně.  

I při zkoušce v kyselině dusičné se prokázal rozdíl v homogenitě struktury odlitku 

v litém stavu. Korozní rychlost vzorku 5D, představující vnější povrch, byla po ukončení 

prvního 48 hodinového cyklu ve shodě se stanoveným kritériem přípustné korozní rychlosti.  

Také vzorek 2D (rozpouštěcí ţíhání při 1 000 °C) vyhověl uvedenému kritériu, 

v prvním 48 hodinovém cyklu. V dalších cyklech pak vzorek 2D koroduje srovnatelnou 

rychlostí se vzorkem 1D. Relativně vysoký korozní úbytek vzorku 1D v prvním cyklu mohl 

být zapříčiněn nedostatečnou přípravou povrchu daného vzorku před expozicí. 

U vzorků  záměrně zcitlivěných při teplotě 750 °C s 10 hodinovou výdrţí byly, stejně 

jako v předešlém korozním testu, niţší korozní rychlosti dosaţeny po rozpouštěcím ţíhání 
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při teplotě 1 150 °C. Expozice vzorku 4.2D, který byl před zcitlivěním ţíhán při teplotě 

1 000 °C, musela být vzhledem k nadměrné korozní rychlosti předčasně ukončena. 

Výsledky mechanických zkoušek, provedených u experimentální Ni slitiny 625 

naznačily, ţe vhodným tepelným zpracováním lze u odstředivě litého materiálu dosáhnout 

zlepšení mechanických vlastností, především taţnosti, kontrakce a poměru Rp0,2/Rm. 

Zkoušky zaměřené na ověření korozní odolnosti, doplněné o základní strukturní 

hodnocení dané experimentální slitiny, především poukázaly na nehomogenitu struktury 

výchozího odlitku, ale také na významný vliv nedostatečného rozpouštěcího ţíhání 

na rychlost mezikrystalové koroze u materiálu daného typu. Je nutno dodat, ţe testovaný 

experimentální materiál dle předpokladu nedosahuje korozní odolnosti obvyklé u tvářené 

verze této Ni slitiny. 
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9   ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce je věnována problematice hodnocení korozní odolnosti 

niklové slitiny na bázi Ni–Cr–Mo–Nb. Práce byla řešena v podmínkách společnosti  

VÚHŢ a. s., v souvislosti se záměrem ověřit výrobu odstředivě litých odlitků z Ni slitiny 

typu 625, jako alternativu pro speciální, blíţe nespecifikované pouţití. Předmětem hodnocení 

bylo stanovení náchylnosti odlitku k mezikrystalové korozi po tepelném zpracování 

a záměrném zcitlivění.  

Úvodní část práce obsahuje rozbor literárních poznatků a je rozdělena do pěti dílčích 

částí. První z těchto částí je zaměřena na charakteristiku vybraných slitin na bázi Ni, 

doplněnou o příklady jejich provozních aplikací. V následující části (kapitola 3) jsou popsány 

jednotlivé faktory ovlivňující korozní odolnost legovaných materiálů. Teoretická část dále 

zahrnuje kapitoly 4 a 5, ve kterých jsou objasněny zvolené mechanismy korozní degradace 

a popsány varianty metodik a hodnocení mezikrystalové koroze. V kapitole 6 jsou detailně 

charakterizovány výše uvedené vlastnosti na konkrétním typu slitiny Alloy 625, která byla 

předmětem zkoumání v experimentální části. 

Experimentální část byla zaměřena na monitorování korozní odolnosti odlitku 

z Ni slitiny 625 ve standardizovaných prostředích prostřednictvím expozičních korozních 

zkoušek, provedených po sérii tepelných zpracování. Z provedených experimentů vyplynula 

nutnost dodrţení následujících poţadavků: 

 volby vyšší teploty rozpouštěcího ţíhání a vhodně volené délky výdrţe (v závislosti 

na rozměru odlitku) – k zabezpečení homogenizace celého objemu lité struktury 

a modifikaci rozloţení intermetalických fází.  

 zajištění dostatečně rychlého ochlazení z ţíhací teploty, z důvodu zamezení 

nepřípustného tepelného ovlivnění v oblasti zcitlivění, tj. v rozmezí teplot  

650 °C – 950 °C. 

Nerespektování těchto zásadních faktorů, vede k náchylnosti materiálu 

k mezikrystalové korozi a jeho zkřehnutí, coţ potvrzují dosaţené výsledky. Na základě 

shrnutí výsledků a diskuze lze konstatovat, ţe byl prokázán předpoklad niţší korozní 

odolnosti litého materiálu v porovnání s tvářenou verzí dané slitiny, přesto korozní úbytky 

experimentálního odlitku po tepelném zpracování při teplotách 1 150 °C se výrazně 

neodchylovaly od hodnot předepsaných pro standardní tvářené materiály obdobného 

chemického sloţení. 
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