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ABSTRAKT. 

 

Cílem práce je studium mikrostruktury superniklové slitiny Inconel 738LC, zjištění 

vlivu dlouhodobého žíhání na změny mikrostruktury a návazně na vlastnosti materiálu při 

náročném provozním použití. Superslitina na bázi niklu má vynikající pevnostní vlastnosti 

při vysokých teplotách. Je používána pro výrobu motorů, plynových turbín a 

turbodmychadel., pro své charakteristické vlastnosti jako je odolnost proti mechanické i 

tepelné únavě. Studovaná slitina Inconel 738LC byla dlouhodobě žíhána na teplotě 850 °C 

po dobu 102 – 104 hodin. Potom byla studována její mikrostruktura na řádkovacím 

elektronovém mikroskopu, kdy nedošlo k výraznějším odchylkám v chemickém složení. 

Pevnostní i creepové charakteristiky nejsou nijak zvláště ovlivňovány, tudíž slitina může 

být užívána v náročných pracovních podmínkách. 

 

Klí čová slova: superniklové slitiny, mikrostruktury, Inconel 738LC 

 

ABSTRACT. 

The aim of this thesis is to study the microstructure of superalloy Inconel 738LC, 

finding long-term impact of annealing on microstructure and consequently change the 

properties of materials in harsh applications. Nickel based superalloy has excellent strength 

properties at high temperatures. It is used for the manufacture of engines, gas turbines and 

turbochargers. For its characteristics such as  resistance to mechanical and thermal fatigue. 

Inconel 738LC alloy studied the long-term annealed at a temperature of 850 °C for 102-104 

hours. Then, its microstructure was studied in scanning electron microscopy, where there is 

no pronounced variations in chemical composition. Strength and creep characteristics are 

not especially affected and therefore the alloy may be used in arduous working conditions. 

 

Key words: superalloy, microstructures, Inconel 738LC 
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1. ÚVOD. 

 

Vývoj materiálů pro motory, turbíny a všechny zařízení pracujících za vysokých 

nebo vyšších teplot prodělal v minulém století velký vývoj. Tyto výrobky vyžadovaly 

materiály neboli superslitiny se skvělými provozními vlastnostmi, kdy musí mít vysokou 

pevnost i při vysokých teplotách, ale i nízkou hustotu, aby celková hmotnost výrobku byla 

co nejnižší, např. letecké motory. 

 

Jako první slitiny byly užívány austenitické nerezavějící oceli, které byly jen 

poupraveny (slitiny typu Fe-Ni-Cr s malým množstvím Al a Ti). Hlavním důvodem 

pevnosti byla přítomnost částic intermetalické fáze Ni3Al. Další vývojovou fází přípravy 

superslitin bylo směrové tavení, kdy zrna v polykrystalu nejsou orientované náhodně, ale 

mají jednu přednostní orientaci => blíží se monokrystalu.  

 

Superslitiny se pro tyto náročné aplikace hodí zejména pro svoji schopnost udržet si 

pevnost při podmínkách, kde jsou dlouhodobě vystaveny teplotám vyšším než 650 °C. 

Materiály pro motory, turbíny a jiné aplikace jsou vyvíjeny s velkým úsilím, neboť 

účinnost těchto zařízení se zvyšuje s rostoucí teplotou spalování a to se stalo důvodem pro 

zvyšování maximální užitné teploty vysoce legovaných slitin. Toto zvýšení umožnily 

především faktory:  

 

o moderní techniky zpracování, kdy se zlepšila čistota slitiny a  zvýšila se 

jejich spolehlivost, 

o usměrněná krystalizace, 

o legování prvky W, Ta, Mo, Re, kdy dochází ke zvýšení jejich užitné teploty. 

 

Výrobky ze superslitin se používají především pro konstrukční části leteckých 

motorů, plynových turbín a turbodmychadel.  Studovaná slitina na bázi niklu INCONEL 

738LC  se ukazuje jako vhodná pro výrobky v oblasti leteckého průmyslu.  
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V teoretická část diplomové práce rozebírá vlastnosti žáropevných materiálů, 

mechanismy zpevnění ve vysokoteplotních podmínkách, např. creepu ale i charakteristiku 

niklových superslitin, jejich fázové i chemické složení.  

 

Experimentální část diplomové práce je založena na studium mikrostrukturních 

charakteristik lité niklové superslitiny INCONEL 738LC po dlouhodobém žíhání na teplotě 

850 °C v rozmezí 100 – 10 000 hodin. Cílem práce bylo zjištění vlivu dlouhodobého žíhání 

na změny mikrostruktury a návazně na vlastnosti materiálu při náročném provozním 

použití.  
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽÁRUPEVNÝCH MATERIÁL Ů. 

 

Po dlouhá léta jsou základní žáropevné materiály považovány slitiny kovů, to 

znamená oceli pro práci za zvýšené teploty a slitiny niklu, především superslitiny niklu a 

také slitiny kobaltu pro práci za vysoké teploty. 

 

V doposud známé literatuře nejsou přesně popsány termíny oceli pro práci za 

zvýšené teploty a slitiny pro práci za vysoké teploty. Pro pochopení rozdílů těchto termínů 

je potřeba vysvětlit si pojem mezní teplota Tg. Tato veličina je určena pro daný materiál 

průsečíkem dvou charakteristik pevnostních vlastností za zvýšené teploty. To znamená, že 

je popsána minimální dobou meze kluzu Re a časovou pevností při tečení RmT/t/T (viz. 

obrázek 2.1.). 

 

Všechny oceli a slitiny, které se používají pro práci za teploty, která je vyšší než Tg, 

jsou nazývány žáropevnými. Jejich pracovní teplota se pohybuje zpravidla pod 400 °C, 

odtud je základ pro označení tohoto rozmezí jako zvýšené teploty, avšak termín zvýšené 

teploty zahrnuje i materiály pracující jak níže, tak i výše teploty Tg. 

 

 

 

 

Obr. 2. 1. Stanovení mezní teploty Tg a její průměrné hodnoty pro standardní žáropevné 

oceli [1]. 



 11 

Dalším důležitým pojmem jsou tak zvané vysoké teploty, tyto teploty začínají tam, 

kde oceli nejsou schopné splnit požadavky na žárupevnost. Při tomto stavu je nezbytné 

použití superslitin Fe, Co a Ni. 

 

Vysoké teploty a zvýšené teploty jsou od sebere odděleny mezí neboli hranicí, která 

se nemění současně s rozvojem žáropevných ocelí. Tato mez je blízká 650 °C, kdy se bere 

úvahu současný trend rozvoje austenitických ocelí a nových typů ocelí. To znamená, že pro 

konstrukční prvky pracující v podmínkách tepelně mechanických zatížení a při teplotě 

kolem 650 °C, je potřeba užívat slitiny niklu nebo jiné žáropevné materiály. Přehled 

materiálů pro zvýšené a vysoké teploty představuje obr. 2. 2. 

 

 

Obr. 2. 2. Materiály pro zvýšené a vysoké teploty [1]. 

 

 

Zachování určitých mechanických vlastností při vyšší teplotě je jedním ze 

základních požadavků, který je kladený na žáropevné materiály. Ale teplota není jediným 

činitelem rozhodujícím o procesech deformace a poškození, nicméně je nejdůležitějším 

faktorem. 
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Požadavky kladené na žáropevné materiály jsou nasledující: 

 

o vysoká mez kluzu, 

o dobrá tvárnost, tažnost i odolnost proti křehkému porušení, 

o dlouhodobá pevnost při tečení, 

o vysoká odolnost proti tepelné a tepelně mechanické únavě během explotace 

–  proti nízkocyklové únavě, 

o dobrá žáruvzdornost a korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry, 

o stabilita struktury, 

o nízká náchylnost jak k poklesu zpevnění, tak i nárůstu a provozní křehkosti, 

o dobré technologické vlastnosti – zejména pak vhodnost k tváření a 

svařitelnosti, 

o výhodné fyzikální vlastnosti – vysoký součinitel tepelné vodivosti a nízký 

součinitel teplotní roztažnosti, 

o ekonomické hledisko – snažíme se zajistit poměrně nízkou cenu. 

 

 

 

 

Obr. 2. 3. Současné trendy související s použitím novodobých materiálů [2]. 
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Pojem žárupevnost, lze vysvětlit jako schopnost materiálu přenášet za vysoké 

teploty dlouhodobě vnější namáhání, aniž by docházelo k deformaci nebo lomu. 

Vysokoteplotní deformaci se podílejí elementární procesy, které podmíněné tepelně 

aktivovaným pohybem dislokací a kontrolované mechanickým činitelem nebo jsou 

podmíněné pohybem atomů (nebo vakancí) a kontrolované difúzí. 

 

Na vysokoteplotní pevnost materiálu mají vliv: 

 

o teplota, 

o napětí,  

o čas, 

o prostředí, 

o konstrukční faktory, 

o volba materiálu. 

 

Procesy poškozování materiálu mají zásadní vliv na životnost konstrukčních materiálů, kdy 

je ovlivněn vnějšími i vnitřními činiteli, kteří způsobují následující procesy: 

 

o tečení, 

o únava, 

o koroze, 

o eroze. 

 

2. 1. Tečení materiálu: 

 

Základním požadavkem kladeným na konstrukční materiály energetických zařízení, 

rotorů a lopatek turbín je odolnost proti vzniku trvalých plastických deformací. Některé 

části turbín i kotlů musí pracovat v náročných podmínkách a spolehlivě splňovat svoji 

funkci po několik tisíc provozních hodin. 

 

Tečení materiálů způsobuje trvalé deformace, vnitřní poškození nebo i lom, proto 

jsou materiály neustále vyvíjeny a zkoumány z hlediska mikrostruktury, která může 

poskytovat poznatky o mechanismech zpevnění a lokálních procesech poškození. Pomocí 
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těchto poznatků jsme schopni optimalizovat chemické složení vyvíjených ocelí ve vztahu 

k maximálním teplotám a době exploatace. 

 

2. 2. Únava materiálu: 

 

Jedná se o časově proměnlivé síly, které mohou být i velmi nízké a způsobují po 

dostatečně dlouhé době provozu poškození, které může iniciovat mikrotrhliny hlavně 

v povrchových vrstvách. Rozsah tohoto trhlinového poškození označovaného jako únava 

materiálu závisí na počtu změn složek napěťově deformačního pole, které je působícími 

silami vyvoláno a s rostoucím časem vzrůstá. Únavová trhlina roste a zvyšuje se i rychlost 

jejího šíření, kdy k závěru dojde k lomu materiálu.  

 

Lom rozdělujeme: 

o křehké porušení, 

o tvárné porušení. 

 

Nejvíce se projevuje únava nízkocyklová, tepelná nebo tepelně mechanická. 

Únavové poškození ale závisí i na velikosti tělesa, povrchových úpravách, odolnosti 

materiálu, způsobu namáhání a objektivním posouzením odolnosti velkých konstrukčních 

částí. 

 

2. 3. Koroze materiálu: 

 

Konstrukce strojů a zařízení jsou velmi často vystaveny působením chemických 

vlivům okolního prostředí, to může být plynné a nebo kapalné. Koroze výrazně zhoršuje a 

ovlivňuje povrch i vnitřní strukturu materiálu a proto zhoršuje jeho pevnostní a plastické 

vlastnosti. Toto vede k úplné ztrátě funkce konstrukce, ke vzniku lomu nebo k úplné 

korozi. 

 

Korozi není dost dobře možné zcela zabránit a struktura korozních ztrát je 

různorodá, kdy se může jednat o ztráty přímé, dopady jako jsou bezpečnost zařízení a 

ekologické ztráty, ale i odstávky zařízení, úniky pracovního média, znečištění životního 

prostředí a ztráta účinnosti. 
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2. 4. Eroze materiálu: 

 

Za erozivní opotřebení se považuje postupné poškozování a ztráta povrchových 

vrstev materiálu, která je způsobená jeho interakcí s pevnými částicemi, kdy jsou unášeny 

kapalnými nebo plynnými médii. 

 

Eroze často vzniká i za působení jiných degradačních mechanismů. Erozivní 

poškození povrchu výměníkových trubek parních trubek, trysek nebo jiných konstrukčních 

částí může vést nejen ke ztrátě funkce, ale i způsobit závažné havárie. Obzvlášť 

nebezpečná je eroze některých častí leteckých motorů. 

 

2. 5. Tečení materiálu, dlouhodobá pevnost za zvýšených teplot: 

 

2. 5. 1. Základní charakteristiky creepu: 

 

Dlouhodobé zatížení konstrukčních materiálů za zvýšených teplot, někdy i při 

napětích nižších než je mez kluzu, vyvolává časově závislou plastickou deformaci 

označovanou jako creep.  

 

Charakter závislosti creepové deformace na čase je ovlivněn chemickým složením a 

mikrostrukturou materiálu, teplotou a působícím napětím. Tyto parametry jsou 

rozhodujícím pro mikromechanismus, jakým se uskutečňuje creepová plastická deformace 

a do značné míry ovlivňuje i trhlinové poškození a charakter lomového procesu. 

 

Creepové charakteristiky kovu jsou ovlivňovány teplotou tavení, modulem 

pružnosti a velikostí zrna. Platí, že čím vyšší je teplota tavení dané slitiny nebo kovu, tím je 

vyšší modul pružnosti a zrna materiálu, tím lepší je odolnost vůči creepu. Vyšší teplota 

tavení znamená, vyšší modul pružnosti při počátečním zatížení menší počáteční deformaci 

a hrubozrnná struktura snižuje plochu pro rozvoj interkrystalického poručení. [3] 

 

Při relativně nízkém aplikovaném napětí σ, při kterém je přibližně σ/G < 10-5, kde G 

je modul pružnosti ve smyku, se plastická deformace nemůže uskutečňovat pohybem 

dislokací, ale jen mechanismem difúze atomů. Při nízkých teplotách, mohou atomy 

difundovat jen po hranicích zrn a mechanismus se označuje jako Cobleho creep. Při 
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nízkých napětích a teplotách vyšších než asi 0,7 (Tm) je plastická deformace kontrolována 

i difúzí mřížkou, teda přes hranice zrn. V tomto případě se jedná o Nabarrův-Heringův 

difúzní creep [4]. 

 

Při vyšších hodnotách působícího napětí, obvykle vyšších než σ/G > 10-5 se 

plastická deformace při creepu uskutečňuje dislokačními mechanismy. Jedná se o 

nízkoteplotní creep , při vysokých teplotách až k teplotě tání je to Andradeův creep. Na 

obrázku jsou porovnány mapy creepových mechanismů [4]. 

 

Závislost deformace na čase u nízkoteplotního creepu se většinou popisuje 

logaritmickou funkcí ve tvaru: 

 

011 )1ln()( εαεε ++= tt       (1) 

 

1ε , 1α  …konstanty, 0ε …okamžitá deformace vyvolaná ihned po zatížení, v čase t = 0. 

 

Závislost deformace na čase má u vysokoteplotního creepu tři charakteristické oblasti: 

 

o primární creep: někdy jej nazýváme i přechodovým creepem, kdy rychlost 

nízkoteplotního creepu postupně klesá na určitou hodnotu, která je minimální pro 

daný materiál => minimální rychlost creepu. Roste creepová deformace ale naopak 

dochází k poklesu rychlosti deformace. Toto se většinou řídí Andradeovým 

zákonem ve tvaru:  

 

0
´)( εβε += m

att ,   σ = konst., T = konst.,                        (2)                                       

 

βa…konstanta, ε0…okamžitá deformace, m´…exponent. Materiál odporuje vůči 

creepové deformaci, dochází ke zpevňování  a roste hustota dislokací. 

 

o sekundární creep: neboli stacionární creep, existuje zde rovnováha mezi 

deformačním zpevněním a zotavením a závislosti deformace na čase odpovídá 

vztahu:  
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                              0

.

)( εεε += tt s , σ = konst., T = konst.,                                     (3) 

 

εS…rychlost stacionárního creepu. V materiálu dochází k rovnováze mezi 

zpevňováním a jeho zotavováním v důsledku tepelně aktivovaných procesů.  

 

Závislost mezi rychlostí sekundárního creepu a působícím napětí je popsána 

vztahem:  

 

                                                      
.

/ nAdtd σε ⋅=                                                 (4) 

 

A, n…materiálové konstanty. Může docházet k tvorbě kavit, které vedou 

k interkrystalickému porušení, příčinou tohoto procesu je difúzní creep, kdy 

dochází k difúzi vakancí na hranice zrn. 

 

o terciální creep: třetí stadium vysokoteplotního creepu. Kdy rychlost vzrůstá až do 

konečného lomu. Většinou se jedná o křehký interkrystalický lom, který se tvoří a 

šíří trhlinami v oblasti vyšších zatížení.  Protože první stádium creepu je velmi 

krátké a v oblasti třetího stádia nemůže být namáhán z důvodů nízké bezpečnosti a 

životnosti, tudíž má největší význam stádium sekundární v oblasti stacionárního 

creepu [4]. Závisí na teplotě, napětí a materiálu, viz. obr. 2. 4. 

 

 

Obr. 2. 4. Typické závislosti creepové deformacena čase u creepu je vyznačena oblast, 

1 – primární creep, 2 – sekundární creep, 3 – terciální creep [4]. 
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3. NIKL.  

Nikl je jedním z nejdůležitějších  

technických kovů, je prvkem VIII. 

skupiny periodické soustavy o 

atomovém číslu 28 a relativní atomové 

hmotnosti 58,69. Teplota tavení niklu je 

1453 °C a teplota varu je 2730 °C, 

krystalizuje v kubické plošně 

centrované soustavě o mřížkovém 

parametru a = 3,516 Ǻ, specifická 

hmotnost je rovna hodnotě 8,90 . 103 

kg/m3, viz. tabulka 3. 1.  

                                                       Tabulka 3. 1. [5] 

 

3. 1. Další vlastnosti niklu: 

 

Prvek vyniká odolností proti korozi a stálostí za vyšších teplot. Je velmi dobře 

odolný vůči působení atmosféry, vody a zásad, ( kromě čpavku v oxidačním prostředí). 

Dobře se tváří za tepla i za studena, je magnetický do 346 °C a dobře se odlévá. Tvářením 

za studena jej lze zpevnit z 320 na 850 MPa. 

 

Nikl je typický feromagnetický prvek, který je stříbrobílý, silně lesklý. Dá se 

výborně leštit, kovat, svářet, válcovat na plech nebo vytahovat v dráty, protože je velmi 

tažný. Má valenční elektrony v d-sféře, proto se řadí mezi přechodové prvky. 

 

3. 2. Objev, výskyt a užití niklu: 

 

Byl objeven roku 1751 německým chemikem baronem Apelem Frederikem 

Cronstedtem při pokusech o izolaci z mědí z rudy. Pojmenoval ho podle výskytu v rudě 

nikelinu.  V roce 1775 byl nikl připraven v čistém stavu, byla popsána jeho povaha a jeho 

vlastnosti, které se podobaly železu. 

 

 

NIKL 
atomové číslo 28 
relativní atomová hmotnost 58,6934 
skupenství pevné 
teplota tání 1 455 °C, 1 728 K 
teplota varu 2 913 °C, 3 186 K 
elektronová konfigurace [Ar] 3d8, 4s2 
hustota 8,908 g/cm3 
tvrdost 4 
elektronegativita 1,91 
specifické teplo 0,107 kJ/mol 
atomový poloměr 1,24Ǻ 
skupenské teplo tání 17,2 kJ/mol 
skupenské teplo varu 375  kJ/mol 
slučovací teplo 429  kJ/mol 
specifický odpor při 20 °C 69,3 nΩ .m 
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Nikl je v přírodě velmi hojně zastoupen, protože se řadí k relativně lehkým prvkům. 

V zemské kůře činí jeho obsah cca 100 mg/kg, to odpovídá 99 ppm a tímto se řadí na 7. 

místo výskytu na Zemi. Největší současné naleziště niklových rud s e nachází v Kanadě 

v provincii Ontario. Dalšími oblastmi těžby těchto rud jsou Austrálie, Indonésie, Kuba, 

Nová Kaledonie a Rusko. [6] 

 

V čisté podobě je nikl užíván zejména v chemickém a potravinářském průmyslu, ale 

i ve strojírenství pro součásti namáhané za vyšších teplot. Díky svým magnetickým 

vlastnostem je používán v elektrotechnice na zhotovení součástek jako jsou průchodky 

sklem, anody do akumulátorových baterií a podobně. 

 

Dále se užívá k povrchové ochraně jiných kovů, především železa, také jako 

plátující materiál pro různé typy ocelí, ale i jako legující přísada, zejména korozivzdorných 

austenitických ocelí a niklových superslitin. [7] 

 

 

 

Obr. 3. 1. Graf vyjadřující užití niklu, 65% - nerezavějící oceli, 20% - superslitiny, 9% - 

pokovování, 6% - baterie, mince, chemikálie.[7] 

 

3. 3. Sloučeniny a slitiny niklu: 

 

Největším světovým spotřebitelem niklu je ocelářský průmysl. Patří mezi základní 

kovy, které slouží jako legující materiál. Nikl je součástí velmi odolných slitin jako je 

Monelův kov = monel, slitiny alnico, nimonic a jiné. Dále se užívá jako mincovní kov, 
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obvykle ve slitinách s mědí, ale stává se populární i ve šperkařství, kde zde je 

nejvýznamnější tzv. „bílé zlato“, jehož složení je zlato, nikl, meď a zinek.  

 

Značná část celosvětově vyrobeného niklu slouží jako surovina pro výrobu 

elektrických článků a možností několikanásobného dobíjení. Dále je nikl užíván 

v elektrických kontaktech pro silně namáhané spínače, kdy musí vykazovat vysokou 

úroveň spolehlivosti a zaručuje výhodné mechanické vlastnosti – tj. tvrdost a odolnost proti 

oděru. 

 

3. 4. Slitiny niklu: 

 

Slitiny niklu, které obsahují více než 50% Ni, jsou řazeny do skupiny 

niklových slitin. Dělíme je podle různých hledisek na: 

 

a) slitiny konstruk ční: 

 

Ni - Mn: mangan zlepšuje korozní odolnost za vyšších teplot. 

Ni – Co: kobalt zvyšuje magnetické vlastnosti, např. permeabilitu. 

Ni – Be: beryliem lze slitinu precipitačně vytvrzovat až na 1 800 MPa. 

Ni – Al: má podobné účinky jako Be, lze precipitačně materiál vytvrdit až na 

1 350 MPa. 

Ni – Cu: tato přísada umožňuje výbornou protikorozní odolnost, zlepšuje 

pevnost i houževnatost, ale také tepelnou vodivost. 

Ni – Si, popř. Ni – Mo: tyto druky slitin jsou řazeny do slévárenských 

materiálů, jsou velmi dobře odolné vůči kyselině sírové, kdy se vytváří 

velmi silná pasivační vrstva na povrchu materiálu. 

 

b) slitiny niklu se zvláštními fyzikálními vlastnostmi: 

 

slitiny termočlánkové: chromel, alumel, konstantan. 

slitiny odporové: chromnikl, nichrom, pyrochrom, chromit. Základní slitinou 

je Ni + 20% Cr, je homogenní a tvárná, čím vyšší je obsah Cr, tím vyšší je 

žáruvzdornost a žárupevnost. 
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magneticky měkké slitiny niklu: mají vysokou a stálou permeabilitu. Patří 

sem binární a ternární slitiny. 

 

c) slitiny žáruvzdorné a žáropevné o vysoké odolnosti proti korozi: 

   

Jedná se o širokou řadu niklových slitin, které se někdy nazývají niklovými 

superslitinami. Mají vynikající pevnostní charakteristiky za vysokých teplot a vynikající 

korozivzdorné vlastnosti. 

 

Základní principy úrovně mechanických vlastností byly podrobně vysvětleny až 

v posledních letech, přispěly k tomu až současné znalosti fyzikální metalurgie. Tyto slitiny 

jsou známé již přes 40 let a uplatnily se v rozvoji transportní techniky a energetiky, viz. 

obrázek 3. 4. 1. Niklové superslitiny mají velký počet variant, které jsou všechny založeny 

na legující bázi Ni – Cr a matrice je disperzně zpevněna vyloučenou – fází [Ni3(TiAl)]. 

Jako dodatečně legující přísady se k bázi Ni – Cr přidávájí různé chemické prvky, např. Fe, 

V, Co, W, B, Ta, Mg, Zr, Nb a další. Jejich aplikace je různorodá, jsou užívány pro 

konstrukční součásti turbín, tysky, leteckých motorů, turbodmychadla, letadlové 

převodovky, palivo-olejové výměníky, tlakové přípojky, atd. [8] 

 

o žáruvzdorné slitiny niklu: jsou zpevněné substitučně, chybí jim schopnost 

dlouhodobě přenášet vnější napětí a mají příliš vysokou rychlost při tečení. 

Slitiny jsou postaveny na bázi Ni – Cr (úplná rozpustnost v tuhém stavu, 

korozní odolnost), nebo Ni – Cr – Fe. Dále se do těchto slitin předávají 

prvky Mn – stabilizuje austenitickou oblast, Mo a W – zvyšují odolnost 

proti tečení a žáruvzdornosti, Al a Si – zlepšují odolnost proti okujení. 

 

o žáropevné slitiny niklu: vyžadují dostatečnou creepovou pevnost, 

precipitačně zpevněné niklové superslitiny. Tvoří je opět báze Ni – Cr. 

Karbidotvorné prvky zpevňují niklovou matrici a vytváří i vlastní karbidy. 

Titan a hliník jsou přísadovými prvky, které tvoří intermetalickou 

sloučeninu a tím vytvrzují fázi. 
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4. NIKLOVÉ SUPERSLITINY. 

 

4. 1. Vývoj superslitin: 

 

Nové progresivní technologie v energetice, chemickém a ropném průmyslu, dále 

výkonnější letecké a raketové motory si vyžádaly vyvinutí nových kovových materiálů 

odolávající silně agresivnímu prostředí a korozi za vysokých teplot a mechanickému 

namáhání při těchto teplotách. 

 

Monel K 500 byl vyvinut v USA ve 20. letech byla jednou z prvních superslitin, 

která obsahovala 0,15% C, 2,8% Al, 0,6% Ti, 30% Cu a zbytek Ni. Podstatný přelom 

v rozvoji superslitin zaznamenala až skupina typu Nimonic, která byla vyvinuta v Anglii ve 

40. letech. Skupina je odolná proti tečení a je doposud používána v průmyslu v mnoha 

zemí světa. Prvním byl Nimonic 75, skládal se z 80% Ni a 20% Cr, který obsahoval i 

přídavek Ti a C, tyto prvky zajišťovaly precipitační zpevnění.  

 

V 50. letech se výrazně zlepšila kvalita superslitin, kdy bylo zavedeno vakuové 

tavení, zvýšil se i podíl fáze a usnadnilo se řízení chemického složení. Do slitin typu 

Nimonic se začal přidávat kobalt, to mělo vliv na další zdokonalování, společně s těmito 

postupy se dařilo snižovat i pravděpodobnost vzniku vrstevné chyby a podařilo se posunout 

teploty tavení. 

 

V dnešní době se stále hledají možnosti jak zlepšovat vlastnosti superslitin, např. 

zvýšení teploty tavení, nárůst pevnosti, atd. Uplatňují se materiály, kterým chybí hranice 

zrn tzv. monokrystaly, kompozitní materiály nebo kombinace těchto materiálů. Zlepšují se 

i technologie a postupy výroby, např. metoda řízené krystalizace, která zvyšuje pracovní 

teplotu nebo prášková metalurgie, kdy se zlepšují vlastnosti těchto materiálů [9]. 

 

4. 2. Vlastnosti superslitin: 

 

4. 2. 1. Struktura superslitin: 

 

Struktura a vlastnosti superslitin jsou určovány způsobem výroby to znamená 

použití buď v litém nebo tvářeném stavu. 
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o litý stav – mají hrubší zrno, výhodnější creepové a lomové charakteristiky a 

rozvinutější segregaci. 

 

o tvářený stav – jemnější zrno, lepší tahové a únavové vlastnosti, mají i 

rovnoměrnější strukturu. U tvářených slitin se často vyskytuje i duplex 

mikrostruktura, kdy velká zrna jsou obklopeny zrny menšími. 

 

Struktura slitin je kontrolována přes chemické složení a postup chemického 

zpracování. Způsob vyloučení a morfologie karbidů rozhoduje hlavně o creepových a 

lomových vlastnostech, pevnost roste úměrně se zvýšením objemového podílu γ´– částic, 

ale klesají tvářené charakteristiky. Toto se snažíme ovlivnit legujícími přísadami, které se 

účastní precipitace a zlepšují pevnost a velikost zrna. Creepovou odolnost superslitin se 

zlepšuje pomocí jemných lobulárních karbidických částic po hranicích zrn. 

 

4. 2. 2. Fyzikální vlastnosti: 

 

Z fyzikálních vlastností jsou nejdůležitější magnetická permeabilita, teplota solidu a 

likvidu, měrná hmotnost, elektrický odpor, měrné teplo a další.  

 

4. 2. 3. Mechanické vlastnosti: 

 

Dalším důležitým faktorem jsou mechanické vlastnosti, kam patří mez pevnosti, 

únavy, kluzu, mez pevnosti při tečení, teplota a tažnost. Niklové superslitiny nevykazují ani 

vysokou úroveň modulu pružnosti, ani nízké difúzní charakteristiky, které tvoří významné 

parametry materiálu o vysoké odolnosti proti tečení za vysokých teplot. Tyto vlastnosti lze 

spojit: 

 

o s vysokou strukturní stabilitou niklových superslitin, vzhledem na vysoké 

zaplnění 3d – sféry elektrony niklu. 

 

o za spolupůsobení chromu vzniká u niklových superslitin ochranný povlak 

Cr2O3 o nízké koncentraci vakancí, toto omezuje difúzi atomů kovu ze 

slitiny dovnitř objemu superslitiny [10]. 
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Z přísadových prvků se na vlastnostech tuhého roztoku nejvíce podílejí tyto prvky: 

Co, Cr. Mo, Fe, W, Ti, V, a Al. Uvedené přísadové prvky se odlišují svými atomárními 

poloměry od atomárního poloměru niklu => různá elektronová vakance. Nejvyšší 

elektronová vakance Nv je dosahována u hliníku a titanu z výše uvedených prvků. 

 

Vysoká žárupevnost těchto slitin je dále podmíněna přítomností velmi jemných 

precipitátů fáze γ´ rovnoměrně rozdělených v celém objem slitiny. S objemovým 

procentem této fáze žárupevnost roste, ale zhoršuje se tvárnost, protože slitiny bohatě 

legované Ti a Al  mají již charakter kovokeramického materiálu a nelze je zpracovávat 

jinak, než přesným litím, kdy k žárupevnosti přispívá i disperze karbidů. [10] 

 

4. 2. 4. Zpevnění niklových superslitin: 

 

Základní tuhý roztok γ kovové matrice je výrazně modifikován přísadovými prvky. 

Modifikuje nejen pevnost, ale i úroveň vrstevné chyby. Snížením energie vrstevné chyby 

vede k omezení příčných skluzů v základním tuhém roztoku γ, tímto dojde ke zvýšení jeho 

mechanických vlastností, zvláště za vysokých teplot. 

Velmi silně zpevňujícím prvkem je i Al, ale jeho základní účinek s projevuje při 

disperzním zpevňování niklových superslitin, tj. při precipitaci γ´– fáze. 

 

Vylučování γ – fáze je výrazným zpevňujícím faktorem, tato fáze je vázána na 

vysoký obsah Ni v základní kovové matrici. Zde probíhá nedostatečná kompresibilita Ni 

atomů a to podporuje přednostní precipitaci γ´– fáze, její zpevňující účinek se zvyšuje se 

stoupající teplotou a její vysoká plasticita omezuje další zkřehávání. Jedná se o 

intermetalickou fázi, která má uspořádanou strukturu a přispívá ke zpevnění slitin, 

tvořených   γ  a γ´- fází, účinkem antifázové hranice a modifikace energie vrstevné chyby. 

 

Zpevnění účinkem antifázové hranice vzrůstá v závislosti na: 

 

o obsahu γ´- fáze, 

o velikosti γ´- fáze, 

o velikosti energie antifázové hranice. 
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Přírůstek zpevnění účinkem APB lze vyjádřit následujícím způsobem: 

 

                                                    APBτ∆ = 
b

APB

2

γ
                                                                 (5) 

 

APBτ∆ … energie, ( APBτ∆  je u běžně niklových superslitin v průměru 300 – 330 MPa), 

b … příslušný Burgersův vektor.  

 

Dalším zpevňujícím procesem je protnutí γ´– fáze s dislokacemi. Uplatňuje se 

hlavně zvýšené napětí vyvolané omezením pohybu dislokací v γ´– fázi. Hodnoty meze 

kluzu dosahují až  sedminásobku, tyto hodnoty vzrůstají s teplotou, ale příčiny tohoto 

vzrůstu hodnot nejsou dosud přesně objasněny. [10] 

γ ´- fáze může být legována prvky jako jsou: Ti, Fe, Co, Cr, Mo, Nb, Ta a W. 

 

Obecně lze příspěvek zpevnění ve fázích    vyjádřit takto: 

 

                                         ( )´2

823,0
γγ τττ +⋅=∆ ZTR                                                 (6) 

 

ZTRτ∆ …přírůstek meze kluzu komponent tuhého roztoku. 

 

Tento vztah není závislý na obsahu  γ´- fáze => že pohyb páru dislokace se skládá 

z pohybu jedné dislokace v  γ- fázi a druhé dislokace v γ´– fázi. Při zvyšování úrovně 

pevnosti účinek rozpuštěných atomů γ  i γ´– fázi je stejný [10]. 

 

K dalším výrazným zpevněním dochází pomocí koherentní deformace, působí jak 

v podmínkách protínání, tak i při obcházení precipitátů dislokacemi. Závisí na velikosti 

rozdílů mřížek matrice a  γ´- fáze. Vzrůst meze kluzu účinkem koherentní deformace, lze 

vyjádřit pomocí vztahu: 

                                        
2

1

2

3

)( 2
3 







⋅⋅⋅=∆
b

hf
GKd ετ                                                (7) 
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G…smykový modul pružnosti,ε …velikost koherentní deformace, h…střední průměr 

precipitátů, f…objemový zlomek . 

 

Z rovnice vyplývá, že se zvyšuje se vzrůstající koherentní deformací, s objemovými 

procenty vyloučené γ´- fáze a její velikostí [10]. 

 

Koherentní deformaci ovlivňují prvky, jako jsou: 

 

Titan a niob – zvětšují parametr mřížky v γ´– fázi a tím zvyšují koherentní deformaci. 

Chrom, molybden a železo – zvětšují mřížkový parametr v základní matrici a omezují 

rychlost růstu γ – fáze, tím snižují koherentní deformaci. 

Nikl  – na deformaci má stejný vliv jako železo a chrom a tyto prvky nahrazuje v základní 

matrici. 

 

Rozdíl modulu pružnosti základní matrice a  γ´- fáze je jedním ze zpevňujících 

parametrů, tento proces se uplatňuje při zpevňujícím mechanismu, vyvolaném protínáním 

precipitátů γ´– fáze dislokacemi  => omezení pohyblivosti dislokací. 

 

Proces obcházení dislokací vzniká v případě, kdy vyloučené precipitáty dosahují 

větších rozměrů. Při tomto efektu vznikají dislokační smyčky nebo šplh dislokací a úplně 

zaniká proces protínání dislokací. 

 

Příslušný přírůstek meze kluzu vyjadřuje následující rovnice: 

 

                                     
b

h
bGL 2

ln
2

2,0 ⋅⋅⋅⋅⋅=∆
λ

φτ                                               (8) 

 

Φ…úhel mezi Burgersovým vektorem a tangentou k dislokační linii, λ…střední vzdálenost 

mezi precipitáty určenou na rovině výbrusu, G…smykový modul, h…střední průměr 

precipitátu, b… příslušný Burgersův vektor. 

 

Vzrůst objemových procent  γ´- fáze nebo vzrůst velikosti částic γ – fáze umožňuje 

nárůst středního průměru precipitátů a to vede k dalším zpevňujícím účinkům, avšak tento 
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popis zpevnění je účinný pouze za nižších teplot. Rozhodujícím procesem zpevnění 

superslitin je snížená mobilita šplhajících dislokací. 

 

Zpevnění kovové matrice v závislosti na hustotě, lze vyjádřit takto: 

 

                                             ρατ ⋅⋅⋅≈∆ Gb                                                       (9) 

 

Z uvedeného vztahu vyplývá, že zvýšená hustota dislokací může příznivě 

ovlivňovat pevnostní úroveň hodnocených slitin. Podle Ansella a Weertmara řídícím 

procesem creepu u dvoufázových slitin je šplh dislokací okolo částic. Jestliže působící 

napětí je vyšší než je (G.b/λ), dislokace se budou pohybovat okolo precipitátů za vzniku 

dislokačních smyček. Tyto smyčky budou indukovat zpětná napětí a tímto brání tvorbě 

dalších smyček. Toto se může uskutečnit šplhem dislokačních smyček umístěných v těsné 

blízkosti  γ´– částic. 

 

Kinetiku tohoto procesu lze vyjádřit jako: 

 

                                                 
TkGh

D

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅=

3
. 2 λδτε                                                   (10) 

 

D…koeficient autodifúze, k…Boltzmanova konstanta, T…teplota, ε˙…rychlost creepu. 

 

Při snížení velikosti λ a hodnoty d vhodnými legujícími přísadami v základní matrici a 

zvýšením hodnoty h v příslušném tepelném zpracování dosáhneme zpomalením 

creepového procesu [10]. 

 

Vliv řízeného rozvoje precipitátů u niklových superslitin je důležitou součástí 

zdrojů zpevnění. Důsledkem je, že v posledních létech byla věnována zvýšená pozornost 

přísadám u niklových superslitin jako jsou: titan, hliník, niob a tantal. 

 

Pro získání ucelené informace o zpevňujícím účinku, ale musíme věnovat pozornost 

i strukturní stabilitě γ´ - fáze a to hlavně z podmínek jejího růstu, ale i možnosti fázové 

transformace této fáze. 
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Kromě toho lze dále konstatovat, že pevnost niklových superslitin silně závisí na 

charakteru struktury hranic zrn. Optimální vlastnosti lze dosáhnout i po aplikaci 

usměrněného tuhnutí niklových superslitin, obzvláště je-li eliminován nepříznivý vliv 

příčně orientovaných hranic zrn. 

 

Naopak nejpříznivějších účinků lze pak dosáhnout na monokrystalech příslušných 

typů niklových superslitin. Zásady optimalizace fyzikálně metalurgických niklových 

superslitin.  

Základní principy zvyšování úrovně pevnostních a plastických charakteristik superslitin lze 

shrnout do následujících bodů [10]: 

 

a) zpevnění tuhého roztoku – matrice (γ - fáze), 

b) zvýšení objemového podílu γ´– fáze, 

c) zvýšení energie antifázové hranice v γ–fázi (γAPB), resp. Energie 

vrstevných chyb v - γ´- fázi, 

d) zvýšení koherentní deformace – γ´ - fáze (za teplot nižších než 0,6 

Tm), 

e) zpevnění  - γ ´- fáze, 

f) snížení rychlosti hrubnutí - γ ´- fáze (za teplot vyšších než 0,6 Tm), 

g) stabilizace vlastnosti hranic zrn, 

h) omezení vzniku sigma fáze, Lavesových fází, η- fáze.  

 

4. 2. 5. Užití niklových superslitin v průmyslu: 

 

V současné době se niklové superslitiny užívají pro konstrukční části leteckých 

motorů, (kdy jsou zastoupeny více než 50% hmotností moderních leteckých motorů), 

turbodmychadel a plynových turbín, ( kdy výkonnost těchto zařízení roste se zvyšující se 

teplotou na vstupu do turbíny). V menší míře jsou superslitiny zastoupeny ve sklářském 

průmyslu a v jiných oblastech na konstrukční díly, kdy pracovní podmínky neumožňují 

použití jiných legovaných materiálů. 

 

Toto využití dalo podmět ke snahám zvyšovat maximální užitné teploty vysoce 

legovaných slitin, takže i niklových superslitin. Na tomto zvýšení se podílejí faktory jako 

jsou: 
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o moderní techniky zpracování, 

o technologie usměrněné krystalizace, 

o technologie výroby monokrystalu, 

o užití legovacích prvků, tj. Re, Mo, Ta a W. 

o vývoj slitin s vyšší užitnou teplotou. 

 

4. 3. Tepelné zpracování niklových superslitin: 

 

Slitiny niklu jsou tepelně zpracovány homogenizačním žíháním, rekrystalizačním 

žíháním, žíháním na snížené pnutí a vytvrzováním. 

 

Vytvrzování žáropevných slitin je jejich nejnáročnějším tepelným zpracováním. 

Rozpouštěcí žíhání je optimálním procesem, kdy při tepelném zpracování dochází 

k vyloučení zpevňující fáze v objemu slitiny, ale dochází i k regulaci množství, tvaru a 

velikosti. Teplota rozpouštěcího žíhání musí být dostatečně vysoká, aby byla co nejlépe 

rozpuštěná fáze γ´.  Toto se uskutečňuje ve vakuových pecích nebo v pecích s ochrannou 

atmosférou, (kdy nedochází k ochuzování povrchu o legující prvky), v rozmezí teplot 1080 

°C až 1220 °C, záleží na chemickém složení slitiny.   

 

Následně je slitina podrobena ochlazení a umělému stárnutí. Ochlazování ve vodě 

vede ke vzniku trhlin, proto jsou slitiny ochlazovány na vzduchu.  Stárnutí probíhá při 

ohřevu na teplotu  kolem 700 °C až 950 °C, kdy se z přesyceného tuhého roztoku vylučují 

precipitáty fáze γ´ a karbidy. U některých superslitin je používáno stupňovité stárnutí, kdy 

se vylučuje co nejvíce γ´ a to vede k vyšší žárupevnosti => bimodální distribuce. 

 

4. 4. Chemické složení niklových superslitin: 

 

Žáropevné slitiny niklu jsou dnes z chemického hlediska velmi odlišné od svých 

předchůdců, jsou složeny z mnoha legurujících prvků, tj. 10 až 18 legur. Chemické složení 

a mikrostruktura ovlivňuje mechanické vlastnosti slitin, při vhodné kombinaci prvků 

můžeme tyto vlastnosti ovlivnit a tudíž je přizpůsobovat požadavkům zákazníka. Chemické 

složení dnešních superslitin na bázi niklu je výsledkem dlouholetého vědeckého výzkumu a 

zkušeností.  
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Charakteristika působení jednotlivých prvků: 

 

Nikl  – tvoří matrici tuhý roztok γ a jeho koncentrace má veliký vliv na rozmezí 

rozpustnosti legujících prvků. Je základní složkou, stabilizuje fázi a chování 

v technologických procesech. 

 

Chrom – zajišťuje především dobrou odolnost vůči oxidaci za vysoké teploty a zpevňuje 

matrici, dodává se v množství od 5 % hm. do 30 % hm. Pokud dojde k vytváření karbidů 

M23C6 o velké stabilitě, má chrom příznivé účinky na odolnost proti tečení a plastické 

deformaci. 

 

Železo – má převážně nepříznivé vlastnosti v niklových superslitinách, kdy při zvýšení 

obsahu železa se snižuje žáruvzdornost, kdy je snížena přilnavost k základu, protože jsou 

ve struktuře obsaženy oxidy. Může se projevit i náchylnost k vyloučení intermetalické fáze 

σ. Lepší význam má jen z ekonomického hlediska, kdy umožňuje snížení ceny superslitiny. 

 

Kobalt  – zvyšuje žárupevnost, snižuje energii vrstevné chyby a zlepšuje vlastnosti 

superslitin. Dále stabilizuje tuhý roztok γ, zlepšuje svařitelnost a zvyšuje rozpustnost Al  a 

Ti i za teplot okolo 1 100 °C, kdy dochází ke zvýšení rozpustnosti γ´ - fáze v základní 

kovové matrici. Ale za nižších teplot legura omezuje rozpustnost těchto prvků a to vede ke 

zvýšení objemového obsahu fáze γ´.  

 

Hliník  – vytváří zpevňující intermetalické fáze, především pak γ´ - fázi. 

 

Molybden – zpevňuje matrici γ, snižuje koherentní deformaci, omezuje rychlost růstu  γ´ - 

fáze a vytváří karbid M6C. Podobný účinek na vlastnosti superslitin má i wolfram. 

 

Skupina prvků:  

 

o titan, niob, tantal, vanad - tvoří precipitáty jednoduchých karbidů v procesu 

křehnutí, které nevykazují stabilitu během delší doby a ve středním rozmezí teplot 

se rozpouštějí. Mohou nahrazovat hliník v γ´ - fázi. 
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o bor, zirkonium, hafnium – zvyšují odolnost proti tečení, působí na morfologii 

precipitátů po hranicích zrn, B a Zr mají i příznivý vliv na na odolnost proti 

křehkému porušení za vysokých teplot. Legury se přidávají v množství do 0,02 % 

hm., 0,05 % hm. a  2,00 % hm. 

 

o kyslík, dusík a síra – patří k nečistotám, jejich účinek lze potlačit rafinačními 

přísadami. Dusík způsobuje různé defekty v odlitcích a jeho odstranění je velmi 

obtížné. Při pokusech zpevnění roztoku γ zvýšením obsahem dusíku byly 

neúspěšné, pro křehkost vyvolanou precipitací nitridu chrómu. [11] 

 

o ostatní prvky – jsou nežádoucí, jejich množství nesmí převýšit určitou hranici, 

některé mohou působit i na vlastnosti superslitin kladně, ale to jen v určité 

koncentraci, např. hořčík může mít velmi pozitivní vliv na mechanické vlastnosti 

v koncentraci od 0,01 % do 0,05 %. 

 

4. 5. Mikrostruktura niklových superslitin: 

 

Žáropevné superslitiny jsou materiály vícesložkové a mnohofázové, vyskytují se 

zde v nich fáze stabilní ale i nestabilní. Fáze téhož typu mohou v chemickém složení a 

morfologii vykazovat velké rozdíly. 

 

o tuhý roztok γ: tvoří základní matrici, krystalizuje v kubické plošně centrované 

mřížce, která je zpevněna přísadovými prvky. Prvky výrazně zpevňují matrici, 

protože se liší počtem vakancí elektronů NV. Také se prvky odlišují svými 

atomárními poloměry od atomárního poloměru niklu, což má také výrazný vliv na 

zpevnění. Dále snižují energii vrstevné chyby a ovlivňují mechanicko-metalurgické 

charakteristiky základní matrice. 

 

o fáze γ´: tato fáze se začíná vylučovat z tuhého roztoku, kdy je vyloučeno asi cca 

10% Al. Rozpustnost hliníku v tuhém roztoku je závislá na teplotě, což vytváří 

možnost precipitačního vytvrzování pomocí tepelného zpracování. Fáze má mřížku 

kubickou plošně centrovanou s nadstrukturou A3B. Zachovává stejné krystalické 

mřížky jako matrice γ a je koherentní. Tato fáze je základní složkou superslitin, kdy 

má globulární nebo krychlovitý tvar. který má rozhodující vliv na žárupevnost. 
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o karbidické částice: závisí na struktuře, morfologii a distribuci karbidů a to souvisí 

se složením slitiny a jejím tepelným zpracováním. Ve struktuře se mohou 

vyskytovat čtyři základní typy karbidů – MC, M23C6, M7C3 a M6C. [1]  

 

-  karbidy MC jsou hrubé, nepravidelného tvaru a v matrici se vyskytují 

v objemu, v mezidendritických prostorách a na hranicích zrn.   

 

- karbidy M7C3 mají tetragonální strukturu, jsou nestabilní ve slitinách 

s nedostatkem Cr, vyskytuje se v jednoduchých kompozicích Ni-Cr-Al-Ti.  

 

- karbidy M23C6 obsahují je slitiny s vysokým obsahem Cr, mají složitou 

kubickou strukturu a jsou ideální pro zlepšení creepových vlastností.  – 

 

- karbidy M6C jsou podobné karbidům M23C6, vyskytují se ve slitinách 

s vysokým obsahem Mo, a W.  

 

o boridické částice: snižují koncentraci uhlíku, mění morfologii a vylučují se během 

krystalizace ve formě M3B2, M23B6, M2B a MB12.  

 

o Lavesovy fáze: vznikají z rozdílů poloměrů atomů, tj. velikost rozdílů 15 až 30 %, 

mají hexagonální těsně uspořádanou mřížku typu A2B, ovlivňuje je obsah křemíku 

a jsou hlavní sekundární fází a jejich vyloučení odpovídá hrubé interkrystalické 

precipitaci [8]. 

 

o fáze σ: má tetragonální prostorově centrovanou mříž, nachází se v oblastech fáze γ´ 

a vede k poklesu creepové pevnosti snižuje tažnost. Náchylností ke vzniku fáze σ se 

zvyšuje i nárůst střední hodnoty vakancí NV. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST. 

 

 Experimentální část byla zaměřena na studium mikrostrukturních charakteristik 

přesně lité niklové superslitiny INCONEL 738LC po tepelném zpracování na jakost a 

dlouhodobém žíhání na 850 °C v rozmezí 102 - 104  hodin. U slitiny je větší segregační 

aktivita, což způsobuje nalegování. Segregační aktivita může vést k rozvoji 

mikrosegregačních procesů a ty jsou dále spojeny s precipitací karbidů nebo 

intermetalických fází. 

 

 Superslitina je využívána pro plynové turbíny, kdy je snaha zvyšovat účinnost 

plynových turbín při vyšší pracovní teplotě. S ohledem na tyto předpoklady niklových 

superslitin je potřebné stále studovat poznatky o chování a struktuře těchto slitin za 

vysokých teplot, viz obrázek 5. 1. 

 

 

 

Obr. 5. 1.  Největší plynová turbína světě [12]. 

 

Chemické složení slitiny IN 738LC je uvedeno v následující tabulce 5. 1., slitina na bázi 

niklu je specifická nízkým obsahem uhlíku a také zirkonia. 

 

Legující prvky  Cr Co Al Ti W Mo 
Obsah [%hm] 15,7 - 16,3 8,2 - 9 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7 2,4 - 2,8 1,5 - 2 
Legující prvky  Ta Nb C Zr B Ni 
Obsah [%hm] 1,5 - 2 0,6 - 1,1  0,09 - 0,13 0,03 - 0,08 0,07 - 0,012  zbytek 
Doprovodné prvky Fe Si Mn Cu  P S 
Obsah [%hm] max. 0,50 max. 0,30 max. 0,20 max. 0,10 max. 0,015 max. 0,015 
 

Tabulka 5. 1. Chemické složení slitiny IN 738LC [13]. 
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5. 1. Příprava metalografický výbrus: 

 

Metalografický výbrus se skládá z několika pracovních postupů jako je [14] : 

 

o odběr vzorku zadaného materiálu, 

o zalití nebo zalisování vzorku, popřípadě uchycení vzorku, 

o broušení vzorku, 

o leštění vzorku, 

o leptání vzorku, 

o sledování mikrostruktur vzorku. 

 

V experimentální části bylo zadáno 7 vzorků slitiny INCONEL 738LC, kdy jeden 

ze vzorků byl ve stavu výchozím a dalších 6 vzorků bylo dlouhodobě žíháno v rozmezí 100 

až 10 000 hodin při teplotě 850° C, viz. tabulka 5. 2. 

 

Označení vzorku Označení tavby Teplota [°C] Čas [hod] 
Vzorek 1 výchozí stav - - 
Vzorek 2 E185 850 100 
Vzorek 3 E285 850 500 
Vzorek 4 E385 850 1000 
Vzorek 5 E485 850 2000 
Vzorek 6 E585 850 5000 
Vzorek 7 E685 850 10000 

 

Tabulka 5. 2. Parametry slitiny IN – 738LC. 

 

Odběr vzorku se provádí nejčastěji odříznutím daného materiálu. Při řezání 

materiálu nesmí dojít k zahřátí, protože by mohlo dojít ke změně a znehodnocení vlastností 

materiálu.  

 

Před broušením a leštěním je nutné zafixovat vzorky do vhodné hmoty (bakelit, 

akrylátová nebo epoxidová pryskyřice) nebo je uchytit do svorek. V mém případě byly 

dlouhodobě vyžíhané vzorky zalisovány do nevodivého bakelitu a výchozí vzorek do 

bakelitu vodivého. 

 

Následně bylo provedeno broušení, kdy docházelo k zarovnávání zkoumané plochy, 

kdy získávala jemné rýhování. Vzorky byly broušeny na  přístroji Metasimex, kde byly 
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použity brusné metalografické papíry a to od nejhrubší zrnitosti k nejemnější ( 60, 

120, 320, 600, 800, 1000, 1500). Vlastním brusivem je nejčastěji karbid křemíku – SiC 

nebo oxid hlinitý Al2O3. Pro jemné dobroušení byla použita automatická bruska Struers 

LaboPol – 5.  

 

Po broušení vzorků následovalo jejich vyleštění, kdy dochází k zarovnání rýh, tyto 

rýhy jsou mechanicky zatlačovány částicemi do leštiva. Nejčastěji se využívá 

diamantových částic, oxidu hlinitého nebo oxidu zirkoničitého. Leštění bylo provedeno 

mechanicky na přístroji Montasupal, kdy na leštící kotouč potaženým suknem, byla 

nanesena kapalná emulze Al2O3. 

 

K vlastnímu pozorování vzorků  na optickém mikroskopu je nutné zviditelnit 

mikrostrukturu, to provádíme ponořením vzorku do vhodného leptadla, tj. roztoky solí, 

kyselin nebo zásad. Mikrostruktura byla vyvolána pomocí chemického leptání v roztoku 

HCl a CuCl2 v etanolu po dobu několika sekund, kdy docházelo ke zviditelnění struktury.  

Mikrostruktura byla sledována na metalografickém mikroskopu Olympus GX51, při 

různých zvětšeních (50, 100, 250, 500) a následně zdokumentována. 

 

5. 2. Fotografie struktur slitiny: 

 

Na obrázcích 5. 2. až 5. 9. je pozorována typická dendritická struktura, která je 

zřetelná hlavně na obrázcích v menším zvětšení. Je pozorována hlavně u vzorků po 

dlouhodobém žíhání, u vzorku ve výchozím stavu je jen málo výrazná.Struktura je zřetelná 

již od doby žíhání 100 hodin nejzřetelnější struktury pak mají vzorky č. 6 a 7 s dobou 

dlouhodobého žíhání 5 000 a 10 000 hodin. 

Obr. 5. 2.  Vzorek 1. 

  

a) zvětšeno 50x    b) zvětšeno 500x 
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Obr. 5. 3.  Vzorek 2. 

  

a) zvětšeno 50x    b) zvětšeno 500x 

 

 

Obr. 5. 4.  Vzorek 3. 

  

a) zvětšeno 50x    b) zvětšeno 500x 

 

 

Obr. 5. 5.  Vzorek 4. 

  

a) zvětšeno 50x    b) zvětšeno 500x 
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Obr. 5. 6.  Vzorek 5. 

  

a) zvětšeno 50x    b) zvětšeno 500x 

 

 

Obr. 5. 7.  Vzorek 6. 

  

a) zvětšeno 50x                                              b) zvětšeno 500x 

 

 

Obr. 5. 8.  Vzorek 7. 

  

a) zvětšeno 50x    b) zvětšeno 500x 
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Dále bylo provedeno elektronomikroskopické studium na řádkovacím elektronovém 

mikroskopu JEOL JSM-6490LV, který je vybaven energiově disperzním spektrálním 

analyzátorem INCA x-act.  

 

Při interakci elektronů se vzorkem kovového materiálu vzniklá celá řada dějů. Které 

jsou výsledkem srážek urychlených primárních elektronů s materiálem vzorku. Všechny 

procesy se uskutečňují v určitém objemu materiálu, kdy jeho velikost je závislá na energii 

primárních elektronů a chemickém složení vzorku. 

 

Při studování materiálu bylo využito: 

 

o zpětně odražených elektronů (BEI) v režimu COMPO, jejichž emise je 

závislá na atomovém čísle materiálu a poskytují tak materiálový kontrast, 

 

o sekundárních elektronů (SEI), jejichž emise je přímosměrná úhlu dopadu 

primárních elektronů na povrch vzorku a na atomovém čísle vzorku závisí 

jen nepatrně, 

 

o charakteristického rentgenového záření, kdy jeho vyměřená energie závisí 

na energetickém stavu atomu, proto se používá k jeho identifikaci. 

 

5. 3. Mikrostruktura ve výchozím stavu: 

 

Základní mikrostruktura ve výchozím stavu vzorku byla tvořena matricí γ, ve které 

byly vyloučeny částice γ´- fáze. Vznikla bimodální distribuce této fáze, což bylo 

zapříčiněno dvoustupňovým tepelným zpracováním. Chemické složení částic γ´- fáze 

odpovídalo intermetaliku Ni3(Al, Ti). 

 

Při procesu odmíšení vznikaly výrazné chemické heterogenity, v mezidendritických 

prostorách byly vyloučeny útvary eutektika γ + γ´. Byly zde přítomny i řediny, dále se zde 

vyskytovali částice typu MC, které obsahovaly proměnlivá množství karbidotvorných 

prvků – Ta, Ti, Nb. Byl zaznamenán i výskyt fází, které byly obohaceny Zr, když podle 

EDX spekter se spíše jednalo o ZrSX. Dále byly pozorovány rozdíly ve strukturách mezi 



 39 

zpětně odraženými a sekundárními elektrony. Příklady struktur jsou uvedeny na obrázcích 

5. 9. 

 

5. 4. Fotografie mikrostruktur slitiny: 

 

Vzorek 1 – výchozí stav: 

Můžeme pozorovat světlý kontrast, kdy se jedná o primární karbidy a šedé plochy, což jsou 

velké částice eutektik. V okolí eutektik se nachází drobné částice γ´ a je sledována i matrice 

γ. Můžeme sledovat i rozdíly v BEI a SEI režimu, kdy se mění roztřepená struktura útvarů 

v mezidendritických prostorách v hladkou v dendritických prostorách.. 

  

Obr. 5. 9. Příklady mikrostruktur, vzorek 1-  výchozí stav. 

  

a) struktura BEI    b) struktura SEI 

 

  

c) struktura BEI    e) struktura SEI 
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e) struktura BEI    f) struktura SEI 

 

5. 5. Mikrostruktura po dlouhodobém žíhání: 

 

S prodlužováním doby žíhání na teplotě 850° C probíhaly procesy růstu a hrubnutí 

částic fází přítomných ve struktuře. Byly zde pozorovány rozdíly mezi částicemi, které 

ležely v mezidendritických prostorách, ale i částic, které ležely v dendritických ramenech. 

Primární karbidy jsou v niklových superslitinách nestabilní a dochází k jejich rozpadu při 

vyšších teplotách. Karbidy M23C6 vznikají po rozpadu karbidů primárních nebo precipitací 

z riztoku, ve kterém je zbytkový uhlík. 

 

S rostoucí dobou žíhání byly méně rozeznatelné eutektika, rostly a hrubly částice 

γ´– fáze a docházelo i ke změnám na hranicích zrn a stávaly se ostřejšími. Postupně 

docházelo i ke ztrátě fáze bohaté na Zr, kdy ve vzorcích s delší dobou žíhání již nebyla 

pozorována. Dále docházelo ke změně morfologie γ´– fáze, kdy se z krychlovitých útvarů 

stávají útvary kulovité a mění se rozdíly jejich velikostí uvnitř dendritů a 

v mezidendritických prostorách [15]. 

Vzorky dlouhodobě žíhané na teplotě 850°C jsou dokumentovány na následujících 

 obrázcích 5. 7. až 5. 12. 

 

5. 6. Fotografie mikrostruktur slitiny: 

 

Vzorek 2, žíhaný 100 hodin při teplotě 850°C: 

Můžeme pozorovat částice γ´– fáze a dále distribuci MC karbidů a eutektik a nepatrné 

rozdíly v prostorách mezidendrity a uvnitř dendritů, kdy částice začínají mít oblejší tvary. 
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Obr. 5. 10. Příklady mikrostruktur, vzorek 2. 

  

a) struktura BEI    b) struktura SEI 

 

 

 

  

c) struktura BEI    d) struktura SEI 

 

 

 

  

e) struktura BEI    f) struktura SEI 
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Vzorek 3, žíhaný 500 hodin při teplotě 850°C: 

Tvoří se řetízky sekundárních karbidů po hranicích zrn, kdy mají šedou barvu a primární 

karbidy mají barvu bílou v odražených elektronech. 

 

Obr. 5. 11. Příklady mikrostruktur, vzorek 3. 

  

a) struktura BEI    b) struktura SEI 

 

 

  

c) struktura BEI    d) struktura SEI 

 

 

  

e) struktura BEI    f) struktura SEI 
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Vzorek 4, žíhaný 1000 hodin při teplotě 850°C: 

Karbidy M23C6 jsou už lemovány γ´– fází,  byly pozorovány i oblasti bohaté na ZrSx, na 

obrázku 5. 9. c)  se nachází karbonitrid, tmavá částice a po hranicích zrn jsou řetízky M23C6 

lemované většími částicemi γ´. Částice v dendritických a mezidendritických prostorách už 

mají téměř kulatý tvar, viz. obr 5. 9. e) a f). 

 

Obr. 5. 12. Příklady mikrostruktur, vzorek 4. 

  

a) struktura BEI    b) struktura SEI 

 

  

c) struktura BEI    d) struktura SEI 

 

  

e) struktura BEI    f) struktura SEI 
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Vzorek 5, žíhaný 2000 hodin při teplotě 850°C: 

Na hranicích zrn jsou již zřetelné velké částice γ´, utváří se i tenký film M23C6, který 

lemuje eutektikum na hranicích zrn řetízkem těchto karbidů. 

 

Obr. 5. 13. Příklady mikrostruktur, vzorek 5. 

  

a) struktura BEI    b) struktura SEI 

 

 

  

c) struktura BEI    d) struktura SEI 

 

 

  

e) struktura BEI    f) struktura SEI 
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Vzorek 6, žíhaný 5000 hodin při teplotě 850°C: 

Výskyt částic M23C6 bohatých na Cr, kdy částice byly vyleptané a příliš malé na přesnou 

analýzu, dále se ve vzorku vyskytuje i  γ´– fáze, vzniklá z  rozpuštěných primárních 

karbidů.  

 

Obr. 5. 14. Příklady mikrostruktur, vzorek 6. 

  

a) struktura BEI    b) struktura SEI 

 

  

c) struktura BEI    d) struktura SEI 

 

  

e) struktura BEI    f) struktura SEI  
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Vzorek 7, žíhaný 10000 hodin při teplotě 850°C: 

Částice M23C6 jsou bohaté na Cr, dále jsou zde přítomny karbidy obklopené γ´- fází na 

hranicích zrn, kdy se mění i jejich morfologie. Částice v mezidendritických prostorách a 

uvnitř dendritů jsou ve většině případů kulaté. 

 

Obr. 5. 15. Příklady mikrostruktur, vzorek 7. 

  

a) struktura BEI    b) struktura SEI 

 

  

c) struktura BEI    d) struktura SEI 

 

  

e) struktura BEI    f) struktura SEI 
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5. 7. Chemická analýza: 

 

Při žíhání na teplotě 850°C nedocházelo k výraznějším změnám chemického složení 

. U primárních karbidů došlo k poklesu obsahu o cca 3%  hm. tantalu, naopak tomu bylo ve 

fázi γ´, kdy došlo k poklesu Ti, Cr ale vzrostlo množství tantalu. U matrice γ výrazně 

vzrostl podíl niklu a chromu a kleslo zastoupení Co asi o 6% hm. 

 

Výsledky této analýzy jsou uvedeny v tabulkách 5. 3. až 5. 8. a znázorněny na EDX 

spektrech, viz. obr. 5. 16 až 5. 21., kdy byla srovnávána matrice ve výchozím stavu vzorku 

1 a jednotlivých struktur po dlouhodobém žíhání vzorku 7. 

 

 

Vzorek 1- výchozí stav: 

 

 

Tabulka 5. 3. Chemické složení karbidů typu MC.    

Analýza Ti Ni Nb Ta W 
spektrum 1 26,4 2,2 28,8 36,9 5,6 
spektrum 2 25,6 2,5 25,3 38,8 7,7 
spektrum 3 26,3 2,6 27,6 37,1 6,3 

 

 

 

Obr. 5. 16. EDX spektrum karbidů typu MC. 
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Tabulka 5. 4. Chemické složení fáze γ´. 

Analýza Al Ti Cr Co Ni Ta 
spektrum 1 6,5 8,8 4,2 5,1 72,7 2,8 
spektrum 2 6,5 8,7 3,8 5,3 72,7 3,1 
spektrum 3 6,2 8,9 4,1 5,0 72,9 2,9 

 
 
 
 

Obr. 5. 17. EDX spektrum  složení fáze γ´. 

 
 

 

 

 

Tabulka 5. 5. Chemické složení matrice γ. 

Analýza Ti Cr Co Ni Ta W Mo 
spektrum 1 3,9    3,7 17,1 8,6 1,0 2,0 2,2 
spektrum 2 3,9 4,0 16,5 8,4 1,1 2,7 1,9 
spektrum 3 4,5 3,9 16,0 8,1 1,9 2,5 2,0 

 

 

 

Obr. 5. 18. EDX spektrum  složení matrice γ. 
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Vzorek 7 – žíhaný 10000 hodin při teplotě 850 °C: 

 

Tabulka 5. 6. Chemické složení karbidů typu MC. 

Analýza Ti Ni Nb Ta W 
spektrum 1 22,2 8,8 17,9 34,0 8,1 
spektrum 2 23,6 8,3 20,7 33,4 6,9 
spektrum 3 25,0 4,8 15,8 35,7 9,0 

 

 

Obr. 5. 19. EDX spektrum karbidů typu MC. 

 
 
 

 

Tabulka 5. 7. Chemické složení fáze γ´. 

Analýza Al Ti Cr Co Ni Ta 
spektrum 1 6,8 6,9 3,1 4,4 73,2 2,5 
spektrum 2 6,0 6,7 2,9 4,3 70,2 6,9 
spektrum 3 5,7 6,4 3,8 4,1 69,7 7,3 

 
 

 

Obr. 5. 20. EDX spektrum  složení fáze γ´. 
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Tabulka 5. 8. Chemické složení matrice γ. 

Analýza Al Ti Cr Co Ni Mo W 
spektrum 1 2,9 2,9 17,6 10,6 61,2 2,1 2,7 
spektrum 2 3,1 2,8 17,1 10,7 61,5 2,3 2,5 
spektrum 3 1,8 2,2 21,9 12,8 56,2 3,6 1,6 

 
 
 
 

Obr. 5. 21. EDX spektrum  složení matrice γ. 

 
 
 
 
 

5. 8. RTG mapy: 

 

Součástí práce jsou i RTG mapy, (viz.obrázek 5. 22.) které vyjadřují distribuci 

jednotlivých prvků. Soubor neobsahuje RTG mapy některých prvků, např. Ta nebo W, 

protože rozložení těchto prvků nebyl zaznamenán rozdíl v distribuci. K analýze bylo 

použito napětí 20 kV a tudíž mohlo docházet k tomu, že budící napětí bylo slabé pro 

vyvolání K a L linie těchto těžkých kovů 

 
 
Obr. 5. 22. RTG mapa . 
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6. ZÁVĚR. 

 

V práci byla provedena strukturně fázová analýza niklové superslitiny INCONEL 

738LC, která představuje materiál uplatňující se v podmínkách dlouhodobého namáhání při 

vysokých teplotách. Je zpracováván v leteckých konstrukcích, na výrobu turbín a 

turbodmychadel.   

 

Základním požadavkem kladeným na tyto materiály je zachování určitých 

mechanických vlastností při vyšších teplotách, kdy superslitiny na bázi niklu jsou schopné 

odolávat  tepelné a mechanické únavě, křehkému porušení, mají vysokou pevnost při 

tečení, vysokou mez kluzu a pevnost v tahu, velmi dobrou tvárnost a rovněž korozní 

vlastnosti. 

 

Předmětem diplomové práce byla strukturně fázová analýza výše uvedené niklové 

superslitiny ve výchozím stavu a dlouhodobé vysokoteplotní expozici při teplotě 8500 C  

po dobu v rozmezí 102 – 104 hod.  

 

Na základě získaných výsledků je možno konstatovat, že s  rostoucí dobou výdrže 

nedocházelo k precipitaci nových minoritních fází, pouze hrubly a rostly částice γ´- fáze 

v matrici γ. Stejně tak docházelo k jejich postupné změně na kulovitý tvar. Dále byl 

proveden rozbor distribuce jednotlivých atomů legur ve sledovaných fázích a matrici.  

Z výsledku tohoto rozboru je usuzováno, že k výraznějším změnám v chemickém složení 

materiálu nedošlo, jen γ´- fáze byla obohacena Ta a Nb.  

 

Dlouhodobé žíhání na teplotě 850 °C výrazně neovlivňuje strukturu sledované 

superslitiny INCONEL 738LC. Pevnostní i creepové charakteristiky nejsou nijak zvláště 

ovlivňovány, tudíž slitina může být užívána v náročných pracovních podmínkách [16]. 
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