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ABSTRAKT 
V leteckém průmyslu se pro lopatky stacionárních i leteckých turbín často používá niklových 
superslitin. Je to proto, že na materiál je kladena řada extrémních požadavků, jako např. 
žárupevnost za vysokých teplot, odolnost vůči únavovému poškození, aj. Použité materiály 
bývají komplexně legovány a jsou ze strukturního hlediska značně komplikované. Tato práce 
je zaměřena především na studium teplot a latentních tepel fázových přeměn vybraných 
niklových superslitin (IN 713LC, IN 738LC, IN 792-5A) s využitím metody diferenční 
termické analýzy (DTA). Vzorky odebrané z litého stavu superslitin byly roztaveny řízenou 
rychlostí ohřevu (1, 5, 10, 20 a 50°C/min) a ihned po roztavení byly řízeně ochlazovány 
stejnou rychlostí. K analýzám byl použit laboratorní systém SETARAM Setsys 18TM. Z 
naměřených DTA − křivek byly rovněž stanoveny teploty fázových transformací při nulové 
rychlosti ohřevu/ochlazování. Teploty a latentní tepla fázových přeměn byly porovnány s daty 
uváděnými v dostupné literatuře. Vzorky před a po DTA − analýzách byly za použití 
elektronové skenovací mikroskopie podrobeny fázové analýze. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Lité niklové superslitiny, diferenční termická analýza (DTA); teploty fázových transformací; 
latentní tepla fázových transformací; fázová analýza; skenovací elektronová mikroskopie.  

 

 

ABSTRACT 
The aircraft industry often uses nickel based super-alloys for blades of the jet-turbine engines. 
It is so because this material must satisfy numerous extreme requirements, such as e.g. heat-
resistance at high temperatures, resistance to fatigue damage, etc. Used materials are usually 
alloyed in complex manner and their structure is very complicated. This work deals with an 
experimental investigation of phase transformation temperatures and phase transformation 
latent heats of selected nickel based super-alloys (IN 713LC, IN 738LC, IN 792-5A) with use 
of Differential Thermal Analysis (DTA method). Samples taken from as-received state of 
superalloys were heated with controlled ramp rates (1, 5, 10, 20 and 50°C/min) and 
immediately after melting they were cooled with the same controlled ramp rate with the help 
of the laboratory experimental system SETARAM Setsys 18TM. Moreover, the transformation 
temperatures at zero heating/cooling rate were determined. Phase transformation temperatures 
and phase transformation latent heats were compared with results presented in literature. The 
samples before and after DTA − analysis were also subjected to the phase analysis with use of 
scanning electron microscopy.  

KEY WORDS 
Cast nickel based super-alloys; Differential Thermal Analysis (DTA); temperatures of phase 
transformations; latent heats of phase transformations; phase analysis; scanning electron 
microscopy. 
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1. ÚVOD 

Termofyzikální a termodynamické vlastnosti nejen niklových superslitin jsou kritickými 
vstupními parametry matematických modelů procesů tuhnutí a odlévání. Jelikož jsou tyto slitiny 
používány na výrobu součástí plynových turbín (stacionárních i leteckých), které jsou 
vystavovány vysokým teplotám i napětím, je nutné věnovat pozornost získávání spolehlivých 
dat. Tato data jsou, jak již bylo řečeno, nutná z hlediska modelování procesů, kontroly procesů 
tuhnutí, ale i zdokonalení procesních postupů a zvýšení jejich účinnosti. Každý model procesu 
tuhnutí je tím kvalitnější, čím jsou kvalitnější a přesnější data, ze kterých model vychází. To 
znamená, že je kladen velký nárok na spolehlivost termofyzikálních a termodynamických dat, 
jako jsou teploty fázových transformací, latentní tepla fázových transformací a tepelné kapacity. 
Data, která jsou v dnešní době dostupná, jsou dostupná především u vybraných čistých kovů, 
některých jednoduchých slitin a sloučenin a postupy jednotlivých měření podléhají často 
značným nejasnostem a nepřesnostem [1−4].  

Ačkoliv byla materiálová data měřena i pro některé superslitiny, neexistuje dosud žádná ucelená 
dostupná databáze termofyzikálních a termodynamických dat těchto systémů. Studiem procesů 
tuhnutí vybraných superslitin se zabývali autoři [5, 6] (slitina IN 713LC), [7−9] (slitina IN 718), 
[10-15] (slitina IN 738LC), [16, 17] (slitina SC16). Autoři [18, 19] se zabývali tuhnutím 
superslitin na bázi Nb (IN 625, IN 706, IN 903 a IN 909).  

V některých článcích byl studován vliv rychlosti ohřevu či ochlazování na chování niklových 
superslitin, např. slitiny IN 718 [7]. Autoři [2, 20] se zabývali ve svých publikacích vlivy 
chemického složení na mikrostrukturu a chování niklových superslitin. Byl pozorován vliv 
obsahu uhlíku a hliníku na termofyzikální a termodynamické vlastnosti, jako např. obsah γ´ fáze, 
teploty likvidu a solidu, tepla fázových transformací a entalpie. V článku [21] byl výzkum 
zaměřen na výpočet termofyzikálních a termodynamických veličin (teplot likvidu/solidu, 
tepelných kapacit, hustoty, entalpií,..) pro vybrané typy niklových superslitin. Výpočty těchto 
veličin vycházely z jejich chemického složení a byly vypočteny s nepřesností maximálně 10%. 
Možnostmi použití diferenční termické analýzy (DTA) a podmínkami měření vlastností 
některých niklových superslitin se zabývali např. autoři [1, 22−24].  

Ačkoliv pro výše uvedené vybrané niklové superslitiny byla materiálová data měřena, mnohá 
z těchto dat jsou uváděna pouze pro vysokoteplotní oblast (oblast teplot likvidu a solidu) [7, 8, 
22] a jen málo dat je k dispozici pro oblast nižších teplot (oblast rozpouštění/precipitace fáze γ´) 
[1]. Mimoto jsou tato data obvykle vyjádřena jako funkce teploty a složení a neuvažuje se vliv 
rychlosti ohřevu, resp. ochlazování. 

Jednou z možností popisu tepelného chování superslitin a ověření teoretických dat jsou DTA 
metoda a DSC metoda [25−34]. Pomocí těchto metod lze získat následující termofyzikální a 
termodynamická data: teploty fázových transformací, tepla (entalpie) fázových transformací a 
jejich závislosti na rychlosti ohřevu/ochlazování a také na teplotě a dále hodnoty tepelných 
kapacit a jejich závislost na teplotě [25−29].  

Disertační práce je zaměřena na studium výše uvedených vlastností v teplotním rozsahu 
zahrnujícím především oblast transformačních změn niklových superslitin (cca 500 – 1400 °C). 
Získané výsledky přispějí k objasnění mechanismu fázových transformací, které se jeví mnohem 
složitější od dnes uváděného stavu. Z výše uvedeného vyplývá, že studium a stanovení 
termofyzikálních a termodynamických vlastností různých značek niklových superslitin je stále 
aktuální téma.  
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je studium vybraných termofyzikálních a termodynamických 
vlastností − dat (teploty a latentní tepla fázových transformací) vybraných niklových superslitin 
(IN 713LC, IN 738LC, IN 792-5A). K dosažení tohoto cíle byla použita metoda diferenční 
termické analýzy (DTA) a zařízení pro termickou analýzu – SETARAM Setsys 18TM.  

Dílčí cíle: 

 Provedení rozsáhlé literární rešerše shrnující informace o současném stavu poznání 
v oblasti výzkumu vybraných termofyzikálních a termodynamických vlastností slitin na 
bázi Ni.  

 Studium vlivu rychlosti ohřevu/ochlazování na studované veličiny a porovnání rozdílů 
vznikající v důsledku odlišnosti režimu ohřevu a ochlazování. 

 S ohledem na nastavení podmínek a jejich změnu a na základě získaných výsledků popis 
vlivu jednotlivých vnějších faktorů na mechanismus fázových transformací ve 
zkoumaných systémech. 

 Přepočet naměřených hodnot teplot fázových transformací na nulovou rychlost ohřevu a 
ochlazování s cílem získat teploty blízké rovnovážným teplotám fázových transformací. 

 Konfrontace získaných a vypočtených hodnot termofyzikálních i termodynamických 
veličin s dostupnou literaturou.  

 Posouzení vlivu chemického složení na termofyzikální vlastnosti (teploty fázových 
transformací) vybraných niklových superslitin.   

 Výpočet latentních tepel (entalpií) fázových transformací všech studovaných niklových 
superslitin.  

 Provedení strukturní analýzy vzorků všech vybraných niklových superslitin ve stavu 
„as − received“ a rovněž ve stavu po provedených DTA − analýzách s cílem vytvořit 
základní strukturní podklady, které budou sloužit ke zpřesnění popisu chování niklových 
superslitin ze přesně definovaných experimentálních podmínek a k zpřesnění průběhu 
fázových transformací.  

 Na základě provedeného strukturního rozboru posouzení vlivu řízené rychlosti ochlazování 
na výslednou strukturu sledovaných niklových superslitin. 

 Podrobná diskuze a interpretace všech experimentálně získaných výsledků. 

 Vytvoření ucelené databáze vlastních, experimentálně získaných, termofyzikálních a 
termodynamických dat vybraných niklových superslitin.  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Slitiny na bázi niklu, niklové superslitiny (Ni – superslitiny) 

Slitiny niklu, které obsahují více než 50% Ni, jsou zařazeny do skupiny niklových slitin. Niklové 
slitiny jsou většinou rozdělovány do následujících tří skupin [35]: 

a) niklové slitiny typu Monel 
b) niklové slitiny se specifickými magnetickými a dalšími fyzikálními vlastnostmi 
c) niklové slitiny o vysokých mechanicko − metalurgických parametrech používané za zvýšené 

teploty a o vysoké odolnosti proti korozi – tzv. niklové superslitiny (Ni − superslitiny), např. 
IN 713LC, IN 738LC, IN 792-5A,…). 

Vzhledem k zaměření disertační práce se následující text bude zabývat pouze poslední skupinou 
niklových slitin tzv. niklovými superslitinami. Jedná se o řadu niklových slitin, vyznačujících se 
vynikajícími pevnostními charakteristikami za vysokých teplot a v řadě případů i vynikajícími 
korozivzdornými vlastnostmi. Tato práce je věnována skupině litých niklových superslitin, které 
jsou zpevněny precipitačně. Tento termín není v českém překladu příliš vhodný, neboť 
precipitátem se rozumí nekoherentní částice. V tomto případě se však jedná o zpevnění částicemi 
(vytvrzující fáze γ´), které jsou koherentní s matricí (kap. 3.1.2.). Z toho vyplývají některé již 
zmíněné vlastnosti a následné široké využití těchto slitin.  

Přestože niklové superslitiny jsou známy již desítky let a výrazným způsobem přispěly k rozvoji 
transportní techniky (letectví) a energetiky, teprve během 70. − 80. let 20. století byly podrobně 
z hlediska znalostí fyzikální metalurgie objasněny základní principy dosahované úrovně 
mechanických (resp. korozivzdorných) vlastností. Důkazem rozsahu empiricky založených prací 
je velký počet různých variant technicky aplikovaných slitin, přičemž prakticky všechny jsou 
založeny na legující bázi Ni – Cr a matrice je zpevněna disperzně vyloučenou γ´ fází (Ni3Al). 
Jako dodatečné legující přísady k základní bázi Ni – Cr jsou používány Co, W, Fe, V, Nb, Ta, B, 
Zr, Mg, atd. [35]. 

Niklové slitiny jsou využívány v široké oblasti průmyslu a techniky, jako např. [36]: 

 chemický a petrochemický průmysl (šrouby, ventilátory, ventily, reakční nádoby, pumpy, 
přepravní potrubí,..) 

 letecké plynové turbíny (disky, spalovací komory, šrouby, hřídele, lopatky turbín,..) 
 parní turbíny energetických zařízení (šrouby, lopatky,..) 
 zpracování kovů (nářadí do vysokých teplot,..) 
 medicína (zubní lékařství, protézy,..) 
 raketový průmysl 
 automobilový průmysl (zapalování, žhavení – dieselové motory, katalyzátory,..).  

Např. nejvíce zatíženými součástmi plynové turbíny jsou usměrňující a rotující lopatky různé 
geometrie, pracující v rozdílných podmínkách exploatace. Konstrukční materiál na lopatky 
plynových turbín musí splňovat celou řadu složitých požadavků s ohledem na vlastnosti 
a technologické i provozní charakteristiky, ze kterých jsou nejdůležitější tyto [37]: 

 pevnost při tečení a časová pevnost za vysoké teploty, 
 žárovzdornost v podmínkách působení proudu horkých plynů se značnou korozní 

agresivitou („hot corrosion“), 
 odolnost proti tepelně mechanické únavě jak při vysokém, tak i nízkém počtu cyklů, 
 odolnost proti korozi solné a síranové, 
 odolnost vůči opotřebení otěrem a erozí za vysoké teploty, 
 tažnost a odolnost proti křehkému porušení za pokojové teploty a při teplotě exploatace, 
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 stabilita struktury v podmínkách velkých teplotních gradientů (do hodnoty přibližně 
1000 °C/cm). 

3.1.1. Chemické složení niklových superslitin 

Niklové superslitiny jsou multikomponentní (polykomponentní) materiály, jejichž chemické 
složení se mění ve velmi širokých mezích. Jsou tvořeny niklem a kombinací dalších legujících 
prvků.  Nejčastěji to jsou chrom, kobalt, hliník, titan a další přísadové prvky jako wolfram, niob 
či molybden. Kromě žádaných prvků jsou v niklových superslitinách obsaženy také doprovodné 
příměsi, nečistoty, které jsou nežádoucí. Je možné je odstranit, avšak za cenu neúměrného 
navýšení výrobních nákladů. Obsahy jednotlivých legujících prvků se pohybují obecně v těchto 
rozmezích (hmotnostní %): 1 − 30% Cr; 0,2 − 5% Ti; 0,15 − 6% Al; 1 − 5,1% Nb; 1 − 4,5% Ta; 
5 − 20% Co; 1,5 − 20% Mo; 0,6 − 10% W; 0,7 − 1,8% Hf; 0,02 − 0,3% C a dále menší množství 
B, Zr. Některé superslitiny určité prvky neobsahují nebo se jejich koncentrace vyskytuje v užších 
intervalech. Pro názornost je v tabulce 1 uvedeno složení vybraných standardních žáropevných 
Ni − superslitin [37].  

Tab. 1 Chemické složení vybraných žáropevných slitin na bázi niklu v hm. % [37] 

Cr Co Mo W Ta Nb Al Ti C B Zr jiné
Hasteloy C 22,0 1,5 9,0 0,6 0,10 Fe 18,5

IN 625 21,5 9,0 3,6 0,2 0,2 0,05 Fe 2,5
Waspaloy 19,5 13,5 4,3 1,3 3,0 0,08 0,006

Udimet 500 18,0 18,5 4,0 2,9 2,9 0,08 0,006 0,05
N 115 14,3 13,2 4,9 3,7 0,15 0,160 0,04

IN 713C 12,5 4,2 2,0 6,1 0,8 0,12 0,012 0,10
IN 738LC 16,0 8,5 1,7 2,6 1,7 0,9 3,4 3,4 0,11 0,010 0,05
Rene 95 14,0 8,0 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 0,15 0,010 0,05
IN 792 12,4 9,0 1,9 3,8 3,9 3,1 4,5 0,12 0,020 0,10

Obsah prvků [hm. %]
 slitina

 

3.1.2. Fázové složení a strukturní přeměny niklových superslitin 

Žáropevné slitiny na bázi niklu, které jsou aktuálně používány, jsou nejčastěji materiály 
vícesložkové a vícefázové. V jejich mikrostruktuře se vyskytují zároveň fáze stabilní i nestabilní, 
z nichž nejdůležitější shrnuje přehledně tab. 2. Je vhodné poznamenat, že se zřetelem na značné 
rozdíly chemického složení a technologii výroby superslitin, mohou fáze téhož typu, které se 
v nich vyskytují, vykazovat velké rozdíly v chemickém složení a morfologii. 

Mezi přechodnými prvky se nikl nevyznačuje zvlášť vysokou hodnotou modulu pružnosti za 
zvýšené teploty a navíc vykazuje poměrně velkou hodnotu součinitele samodifuze, což snižuje 
žáropevnost. Avšak tuhý roztok na bázi niklu se vyznačuje vyšší žáropevností, která umožňuje 
použití slitin na bázi tohoto prvku do teploty řádově 0,9tt, což je spjato mimo jiné s následujícími 
vlastnostmi [37]: 

 značnou schopností niklu pro tvorbu tuhých roztoků o velké podmíněné stabilitě, mimo 
jiné vyšším stupněm naplnění elektronové podslupky 3d, 

 povrchovým vytvářením ochranných oxidických vrstev, bohatých na Cr2O3 s nízkou 
koncentrací kationtových vakancí, což znamená efektivní bariéru pro pronikání jiných 
kovů do povrchové vrstvy a difúzi škodlivých příměsí kyslíku, dusíku a síry dovnitř slitiny.  
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Žáropevné slitiny niklu byly vypracovány na základě binárního rovnovážného systému Ni − Al 
(obr. 1). Mikrostruktura niklových superslitin je tvořena kubickou plošně centrovanou matricí − 
fáze γ, se kterou jsou koherentně spojeny částice vytvrzující fáze γ' − Ni3Al nebo Ni3(Al,Ti) [38, 
39]. U speciálních niklových superslitin jsou to někdy částice γ'' (Ni3Nb).  

Tab. 2 Přehled fází vyskytujících se v niklových superslitinách [37,40] 

Chemické složení Popis

γ FCC typ A1 Substituční tuhý roztok, matrice.

γ´ FCC L12 Ni3Al, Ni3(Al,Ti)
Základní zpevňující fáze u většiny niklových
superslitin, tvar se mění od kulového ke
kubickému.

γ´´ (γ∗)
BCT DO22      

tetragonální prostorově 
centrovaná

Ni3Nb
Základní zpevňující fáze ve slitinách, které
obsahují více jak 4hm.% Nb (IN 718),
metastabilní fáze precipitují jako koherentní
deskovité částice.

 η HCP Ni3Ti

Vyskytuje se ve slitinách s vysokým obsahem
Al a Ti po dlouhodobém namáhání. Tvoří
kulaté útvary na hranicích zrn nebo jehlice
uvnitř zrn ve Widmanstättenově struktuře.

σ BCT typ AxBy (Cr,Mo)(Fe,Ni)
Vyskytují se častěji ve slitinách na bázi Co než
ve slitinách Ni. Nejčastěji vypadají jako
nepravidelně protažené globule.

 Lavesovy fáze HCP typ A2B (Fe,Cr,Mn,Si)2(Mo,Ti,Nb)
Často se vyskytují v superslitinách Co.
Nejčastěji vypadají jako nepravidelně
protažené globule.

 μ  
romboedrická           
typ A6B7

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

Vyskytují se ve slitinách s vysokým obsahem
Mo a W. Tvoří se za vysokých teplot jako
hrubozrnná Widmänstattenova struktura.

fáze G FCC typ A6B23 Hf6N8Al15

MC SCC                       
kubická prostá

 (Ti,Mo,Nb,Ta,W)C Karbidy tvoří nepravidelné globule nebo
čínské písmo.

M6C FCC (Ni,Co)4(Mo,W)2C Karbidy jsou náhodně distribuované.

M7C3 FCC Cr7C3

Vyskytují se pouze v některých slitinách po
vystavení teplot nad 1000°C. Nejčastěji tvoří
deskovité částice na hranicích zrn.

M23C6
HCP                      
hexagonální

(Cr,Mo,Co,W,Fe,N,B)23C6
Karbidy ve tvaru globulí, desek, obvykle se
vyskytují na hranicích zrn.

M3B2
SCT                       
tetragonální prostá

(Ta,V,Nb,Mo,Ti,Cr,Ni)3B2, 

Mo2FeB2

Vyskytují se v Ni slitinách s obsahem bóru
nad 0,03hm.%. Vypadají obdobně jako
karbidy.

M23(CB)6 FCC 

MN SCC                      
kubická prostá

TiN, ZrN, NbN, Ti(C,N)
Nitridy se vyskytují ve slitinách obashujících
Ti, Nb a Zr. Jsou nerozpustné pod teplotou
tavení. Jsou kruhového nebo obdelníkového
tvaru.

M23(CN)6

 Nix(Mo,Cr)y(C,Si)
 TinC2S2

 ZrSx
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Dále se mohou vylučovat primární karbidy MC, sekundární karbidy M23C6, M6C, M7C3, 
případně některé další fáze jako boridy a karbonitridy M3B2, M(C,N) apod. V průběhu 
dlouhodobého provozu součásti při vysokých teplotách se ve struktuře superslitin mohou 
vylučovat nežádoucí fáze, které svou morfologií mohou způsobit značné zhoršení vlastností 
materiálu, zejména zkřehnutí struktury, což může vést až k selhání funkce součásti při provozu a 
následné havárii. Z tohoto důvodu je velmi důležité dosáhnout vhodného chemického složení 
slitiny s cílem zamezit tvorbě těchto fází.  
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Obr. 1 Rovnovážný binární diagram Ni − Al [41] s krystalografickými strukturami nejvýznamnějších 

fází. Fázové hranice byly vypočítány na základě termodynamických výpočtů autorů [42] (−) a [43] (⋅⋅⋅⋅) 

Rozpustnost Al v tuhém roztoku γ je závislá na teplotě, což vytváří možnost precipitačního 
vytvrzování těchto slitin pomocí tepelného zpracování. Po zavedení dalších prvků do systému 
Ni − Al, jako např. Cr, Ti, Nb, rozpustnost Al ve fázi γ se mění a dvoufázová oblast γ + γ´se 
zužuje (obr. 1) [37]. 

Na obr. 2 [40] je uvedena výsledná mikrostruktura niklové superslitiny. Je nutno podotknout, že 
takováto slitina není reálná, je pouze modelovým příkladem kombinace jednotlivých strukturních 
součástí. 

 
Obr. 2 Příklad extrémně heterogenní mikrostruktury niklové superslitiny  
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 Substituční tuhý roztok, matrice −  γ 
Základní strukturní složkou (matrice) v niklových superslitinách je fáze γ. Jedná se o substituční 
tuhý roztok základního prvku niklu a dalších legujících prvků s kubickou plošně centrovanou 
mřížkou. Výběr legujících prvků se řídí velikostním faktorem a počtem jejich valenčních 
elektronů s ohledem na strukturní stabilitu za vysokých teplot. Mezi nejčastěji používané legující 
prvky patří Co, Fe, Cr, Mo a W. Velikost atomů legujících prvků se liší maximálně o 13% od 
velikosti atomu niklu. Z hlediska zpevnění matrice jsou také důležitými prvky Ta a Nb. Ke 
zpevnění značně přispívají i hliník a titan, ale tyto prvky při precipitačních procesech opouštějí 
matrici. 

 Fáze γ´a odvozené fáze: γ´´, η  

Vedle tuhého roztoku γ je fáze γ´ [15, 39, 44] nejdůležitější strukturní součástí v žáropevných 
niklových superslitinách. Tato fáze je základní zpevňující fáze u většiny niklových superslitin.  

Chemické složení, morfologie a rozmístění precipitátu fáze γ´ ve struktuře mají rozhodující vliv 
na žáropevnost. Fáze γ´ je výsledkem procesu stálého vylučování z  neuspořádaného tuhého 
roztoku γ. V tomto roztoku při určitém kvantitativním poměru složek neuspořádané rozložení 
atomů v mřížce s poklesem teploty přechází na uspořádané, ve kterém každý druh atomu 
obsazuje určité místo v mřížce při zachování jejího základního typu.  

V mřížce tuhého roztoku γ na bázi niklu při utváření fáze γ´atomy hliníku (Ti, popř. Nb) obsazují 
rohy základní buňky tuhého roztoku alfa a atomy niklu obsazují místa ve středu stěn a tím 
vytvářejí uspořádanou strukturu typu L12, jak je patrné na obr. 3. Vysoký stupeň koherence 
rozhraní fáze γ' a matrice základního tuhého roztoku (přibližně 0÷1%) způsobuje dlouhodobé 
koherentní vytvrzení tj. krystalové roviny fáze γ' jsou spojené s matricí γ. 

 
Obr. 3 a) Model elementární buňky L12, b) uložení atomů na plochách těsného uspořádání v L12,  

kde o – atomy niklu, • − Al [37] 

Fáze γ´ je strukturou typu intermetalické sloučeniny A3B s mřížkou kubickou plošně 
centrovanou, geometricky těsně vyplněnou. Složkou A je prvek více elektronegativní, jako např. 
Ni, Co, Fe, zatímco složkou B je prvek více elektropozitivní, např. Al, Ti, Mo, Nb, Ta, V. Fázi 
γ´se nejčastěji přiřazuje vzorec Ni3Al, příp. a Ni3(Al, Ti). Zachování krystalické mřížky matrice γ 
pomocí fáze γ´ zajišťuje koherenci obou těchto fází. Množství vylučované fáze γ´, její 
morfologie a působení na vlastnosti jsou závislé na chemickém složení slitiny, hlavně na obsahu 
Al, Ti, Nb a Ta. Fáze γ' vzniká při ochlazování tuhého roztoku γ (při výrobě i tepelném 
zpracování), také při změnách teplot během provozu, kdy může docházet k jejímu částečnému 
rozpouštění i zpětné precipitaci. Vylučuje se ve tvaru krychlí (obr. 4a), globulí (obr. 4b) nebo 
tyčinek. Množství, tvar a velikost částic zpevňující fáze γ´ ovlivňují vlastnosti superslitin. Pokud 
jsou částice γ´ malé, vyskytují se ve tvaru kuliček. Při zvětšování jejich objemů, k němuž může 
docházet při působení vyšší teploty, se mění i jejích tvar a to na krychlový a následně jehlicovitý. 
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Působení vyšší teploty nevede jenom k nárůstu objemu jednotlivých částic γ´, ale i k jejich 
spojování do bloků a k částečné sferoidizaci, přičemž intenzita tohoto procesu je závislá na výši 
teploty expozice. Procesy hrubnutí anebo rozpouštění částic γ´ jsou spojeny se snížením pevnosti 
superslitin. 

Za míru stability fáze γ´se nejčastěji uvažuje hodnota poměru Ti/Al, přičemž kromě titanu 
se zohledňuje také Nb, Ta a Hf. V mnoha používaných niklových slitinách poměr Ti/Al má 
hodnotu 1/1. Po převýšení poměru Ti/Al >3/1 nebo (Ti+Nb)/Al >5/1 se ve struktuře slitiny tvoří 
stabilní fáze η s mřížkou hexagonální těsně uspořádanou, nevykazující koherenci s bází γ. Fáze 
η se vyskytuje nejčastěji v podobě dlouhých desek uvnitř zrn báze (obr. 1b BEC, příloha 6_10 
disertační práce). Nevhodná morfologie a velká křehkost precipitátu této fáze mají vliv na 
snížení tvárnosti superslitin niklu ve chvíli jejího vzniku ve struktuře. 

Ve slitinách Ni − Cr − Nb nebo Ni − Cr − Ta obsahujících více než 4 hm.% Nb nebo 10 hm.% 
Ta se může objevit také metastabilní fáze Ni3Nb nebo Ni3Ta s mřížkou tetragonální prostorově 
centrovanou, koherentní s bází γ, označována jako fáze γ´´ nebo γ∗. Tato fáze tvoří nejčastěji 
jemné destičkovité precipitáty a její působení je podobné k fázi γ´. Mezi fáze typu A3B se řadí 
rovněž zpevňující, ale svou morfologií nežádoucí fáze δ (Ni3Ta), popř. ε (Ni,Fe,Co3Nb,Ti) [37, 
45, 46]. 

 Intermetalické fáze topologicky těsně uspořádané 
Vícesložkové žáropevné slitiny obsahují často ve své struktuře metastabilní fáze, což vede 
během dlouhodobého žíhání v podmínkách exploatace k vylučování intermetalických fází 
topologicky těsně vyplněných (angl. TPC), mezi které se zařazují fáze σ, μ, Lavesovy fáze a 
fáze typu G [37, 40]. Tyto precipitační procesy snižují žárovzdornost v důsledku vázání Cr 
a Co, způsobují pokles zpevnění v důsledku zmenšení koncentrace Mo a W v matrici slitiny 
a zhoršují tvárné vlastnosti slitiny v důsledku nežádoucí morfologie precipitátu (dlouhé, tenké, 
protáhlé částice, bývají vyloučeny na hranicích zrn a jsou tvrdé a křehké). Ve slitinách niklu 
obsahujících Cr, Co, Mo a W se vyskytují obecně fáze σ a μ, zatímco ve slitinách obsahujících 
navíc železo se vyskytuje často Lavesova fáze s komplikovaným chemickým složením. 
Vylučování Lavesových fází zintenzivňuje hlavně obsah křemíku ve slitině. Nežádoucí fáze σ 
vzniká při teplotách kolem 650 ÷ 930 °C u niklových superslitin, a do teplot 800 °C u Fe − Cr 
slitin. Je to velmi křehká fáze s tendencí vytvářet dlouhé desky nebo jehlice. 

Chemické složení slitin musí být vyváženo tak, aby existence těchto fází byla vyloučena. 
Náchylnost slitin na bázi niklu k vylučování fáze  σ (tzv. sigmatizace) se nejčastěji posuzuje 
pomocí různých modifikací tzv. metody PHACOMP (PHAse COMPutation), umožňující určit 
mezní koncentraci jednotlivých prvků ve slitině, po jejímž překročení nastává vylučování fáze σ. 
Metoda PHACOMP je založena na předpokladu, že je tato fáze elektronovou sloučeninou a její 
výskyt je podmíněn určitou hodnotou neobsazených míst, tj. elektronových vakancí, které tvoří 
tuhý roztok. Střední koncentraci děr VN  lze určit pomocí následující rovnice [37]: 

∑ ⋅=
j

V
i

iV NfN              (1) 

VN ….. střední koncentrace elektronových děr v matrici γ, 
fi ……..atomový (molární) podíl i-tého prvku v tuhém roztoku, 
Ni

V……koncentrace jednotkových elektronových děr u i-tého prvku. 

Hodnota VN  se porovnává následně s kritickou hodnotou koncentrace c
VN  (materiálová 

konstanta) vypočtenou na základě složení slitiny.  
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Pokud množství elektronových vakancí VN  nedosáhne kritické hodnoty c
VN , fáze σ se 

nevylučuje.        

 Karbidické a boridické fáze 
Žáropevné slitiny na bázi niklu, zejména vícesložkové slévárenské slitiny s vyšším obsahem 
uhlíku, obsahují ve struktuře sloučeniny meziuzlových prvků a odpovídajících kovů. Jsou to 
hlavně karbidy typu MC, M7C3, M23C6 a M6C a boridy: M3B2, M23B6, M2B a MB12. 

V niklových superslitinách se množství uhlíku pohybuje v rozmezí 0,02 − 0,3 %, v kombinaci s 
prvky jako jsou W, Mo, Ta, Ti, Hf a Nb vytváří primární karbidy typu MC, které se ve struktuře 
obvykle vyskytují ve formě větších nepravidelných částic s kubickou morfologií. Tyto karbidy 
vznikají během krystalizace taveniny jako výsledek eutektické reakce a jsou v matrici 
rozmístěny náhodně jak uvnitř zrn, tak i po hranicích zrn. V průběhu tepelného zpracování nebo 
za provozních podmínek mají karbidy typu MC sklon měnit se na karbidy typu M23C6 příp. 
M6C, pokud slitina obsahuje dostatečné množství Mo, Cr a W. Tomuto jevu je možné zabránit 
zvýšením obsahu Nb ve slitině, čímž se karbidy MC stabilizují do teplot 1200 – 1260 °C. 

Primární karbidické částice jsou ve většině niklových superslitin spíše nežádoucí. Při únavovém 
procesu mohou karbidy vlivem mechanického nebo tepelného namáhání iniciovat únavovou 
trhlinu, což následně vede k předčasným lomům. Důležitá je proto velikost a množství karbidů, 
což můžeme ovlivnit především chemickým složením a řízenou rychlostí ochlazování slitiny.  

Sekundární karbidy se v Ni − superslitinách tvoří při tepelném zpracování nebo provozu. Pokud 
se tyto karbidy vyskytují na hranicích zrn ve formě samostatných globulí, může jejich přítomnost 
mírně zlepšovat odolnost proti creepu tím, že brání pokluzům po hranicích zrn. Pokud se však 
karbidy na hranicích vyloučí ve formě souvislého filmu, dochází k degradaci vlastností 
materiálu, zejména k poklesu tažnosti a výraznému zvýšení náchylnosti ke tvoření trhlin po 
hranicích zrn.  

Karbidy M23C6 se tvoří v průběhu tepelného zpracování slitiny zejména vlivem vysokého 
obsahu Cr. Vyskytují se převážně na hranicích zrn. Teplotní rozsah existence se mění s 
chemickým složením, ale vždy se tyto karbidy rozpustí při teplotách vyšších než 1040 °C. 
Přítomnost žáruvzdorných těžko tavitelných kovů jako je W nebo Mo (nad 8 hm.%) v niklových 
superslitinách vede ke tvorbě karbidů typu M6C. Karbidy M6C mají složitou kubickou strukturu 
a tvoří se nejčastěji v rozmezí teplot 800 – 1000 °C anebo výše. Karbidy M6C jsou stabilnější při 
vyšších teplotách než karbidy M23C6. Karbid M7C3 se vyskytuje ve slitinách s nízkou 
koncentrací Cr, neobsahujících Mo a W i další silně karbidotvorné prvky. Tento karbid se 
nevyskytuje ve slitinách vícesložkových. Nad 1100 °C podléhá přeměně na karbid M23C6.  

Základní přeměna karbidických fází ve vícesložkových slitinách niklu probíhá podle reakce [37]: 

´623 γγ +→+ CMMC   nebo   ´6 γγ +→+ CMMC        (2) 

V současnosti je často do žáropevných slévárenských slitin přidáván bor v množství od 0,005 do 
0,20 hm.%. Ve slitinách, obsahujících kolem 0,10% B, se snižuje koncentrace uhlíku pod 0,05 
hm.%, což vede k nahrazení karbidů boridy [35−37, 40]. 

Schéma nejčastěji se vyskytujících charakteristických struktur žáropevných slitin na bázi niklu 
znázorňuje obr. 4 [37]. 

Obecně lze říci, že složení a morfologie fází, vyskytujících se v žáropevných slitinách na bázi 
Ni, jsou závislé na složení a průběhu celého technologického postupu, přičemž konečné tepelné 
zpracování, složené obecně z cyklu rozpouštěcího žíhání a stárnutí, má velmi důležitý, avšak ne 
jediný vliv na úroveň tzv. strukturního zpevnění. Často druh a morfologické znaky fází jsou 
determinovány ve velkém stupni v dřívějších fázích technologického procesu. 
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Obr. 4 Schémata základních struktur niklových superslitin: a), b) různé morfologie fáze γ´ (ozn. 1), c) 

koherentní fáze γ´ (ozn. 1) a nekoherentní fáze (oxidy, karbidy, boridy; ozn. 2), d) eutektika po směrové 
krystalizaci (ozn. 3); pozn. marice = bílá výplň mezi částicemi 

3.1.3. Vliv legujících prvků obsažených v niklových superslitinách  

Legující prvky, vyskytující se v niklových superslitinách, lze rozdělit do pěti hlavních skupin, 
v závislosti na jejich působení na strukturu a s ní spjaté vlastnosti (obr. 5) [45]: 

 prvky tvořící a zpevňující matrici – substituční tuhý roztok γ s mřížkou kubickou plošně 
centrovanou, 

 prvky tvořící intermetalickou fázi γ´ s mřížkou kubickou plošně centrovanou, 
 prvky ovlivňující fázové složení a strukturu hranic zrn, 
 prvky vytvářející karbidické nebo boridické fáze, 
 nežádoucí přísady. 

Vlivy legujících prvků na strukturu niklových superslitin jsou uvedeny v tabulce 3. 
Tab. 3 Vliv legujících prvků obsažených v niklových superslitinách [40] 

Prvky Tvorba fází
Co, Cr, Mo, Fe, W, Ta  Substituční zpevnění matrice
Al, Ti, Nb  Tvorba koherentních precipitátů
W, Ta, Ti, Mo, Nb  Tvorba karbidu MC
Mo, W  Tvorba karbidu M6C
Cr  Tvorba karbidu M7C3

Cr, Mo, W  Tvorba karbidu M23C6

Ti, Zr, Nb, Hf  Tvorba karbonitridů M23(CN)6

Cr, Mo, W, Fe, Nb, Co  Tvorba nežádoucích fází (TCP)  
Působení jednotlivých prvků obsažených v superslitinách lze charakterizovat následujícím 
způsobem [37, 40, 47]: 

 Nikl tvoří matrici slitiny – substituční tuhý roztok γ a jeho koncentrace má velký vliv 
na rozmezí rozpustností ostatních legujících prvků. Nikl, tvořící základní složku většiny 
superslitin, determinuje jejich strukturu, stabilitu fází a chování v technologických procesech. 
Avšak vliv ostatních složek slitin je velmi silný. Titan a tantal stabilizují fázi γ. Železo může 
částečně zastoupit nikl, čímž se snižuje cena slitiny. Se zvýšením obsahu železa stoupá rovněž 
náchylnost slitin niklu k vylučování nežádoucí intermetalické fáze σ. Proto se vykytuje spíše 
u tzv. úsporných slitin, kde nahrazuje část drahého niklu. U vysoce žárupevných slitin (např. 
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IN 713LC, IN 738LC,…) je železo pouze doprovodným prvkem (nečistotou) a jeho obsah je 
snížen jen na několik desetin procenta. 

 
Obr. 5 Působení legujících prvků v žáropevných slitinách Ni, Fe, Co 

 Přídavek kobaltu má stabilizující vliv především na tuhý roztok γ. Zvýšení obsahu tohoto 
prvku snižuje rozpustnost jiných prvků v matrici, hlavně hliníku a titanu. Kobalt se přidává 
především s cílem zvýšení žárupevnosti, snížení energie vrstevné chyby a zajištění dobrých 
technologických vlastností superslitin. Kobalt a tantal zvyšují teplotu rozpustnosti fáze γ´.  

 Chrom, dodávaný v množství od 5 − 30% hm., zajišťuje především dobrou odolnost proti 
oxidaci za vysoké teploty a navíc přispívá ke zpevnění matrice slitiny. Chrom má podstatně 
vyšší rozpustnost v niklu než Mo a W. Zpevňující účinek chromu v tuhém roztoku sice není 
příliš vysoký, ale vzhledem k vysoké rozpustnosti v matrici, je jeho příspěvek ke zpevnění 
matrice výrazný. Vytvářením velmi stabilního karbidu M23C6 má chrom rovněž kladný vliv 
na odolnost proti tečení a plastické vlastnosti. Ve slitinách niklu se karbid M23C6 vylučuje 
hlavně na hranicích zrn a defektech krystalické struktury.  

 Molybden a wolfram mají hlavně za cíl zpevnění matrice γ. Při legování jsou tyto prvky 
preferované, přestože jejich rozpustnost v niklu není vysoká. Ve slitinách Fe − Ni − Cr a 
Ni(Co) − Cr je převážné množství Mo a W vázáno na fázi γ´.  

 Niklové superslitiny, kterými se zabývá tato práce, nejsou zpevněné pouze substitučně, ale 
také koherentními precipitáty. Z tohoto hlediska jsou nejzajímavější prvky Al a Ti, tvořící s 
niklem fáze γ´ (kap. 3.1.2.), stabilní při relativně vysokých teplotách, s upořádanou kubickou 
strukturou, které precipitují koherentně a zpevňují tak niklovou matrici.  

 Přídavek hliníku má vliv na zvýšení žárovzdornosti a vytváření zpevňujících 
intermetalických fází, hlavně γ´.  

 Titan, niob, tantal a vanad mohou nahrazovat hliník ve fázi γ´. V procesu křehnutí nebo 
bezprostředně po něm jmenované prvky tvoří precipitáty jednoduchých karbidů podle pořadí: 
Ta, Nb, Ti a V. Tyto karbidy nevykazují stabilitu během delší doby ve středním rozmezí 
teplot a procházejí reakcí rozpouštění. Poměr koncentrace Ti:Al má značný vliv na strukturu 
a vlastnosti superslitin, protože tento parametr determinuje podmínky a rozmezí výskytu i tvar 
fáze γ´ (obr. 6).   
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Obsah uhlíku je v precipitačně zpevněných superslitinách na bázi niklu omezován na co nejnižší 
úroveň. Výskyt karbidů tu není příliš žádoucí. Jejich vliv na vlastnosti superslitin závisí na jejich 
struktuře a morfologii. Tyto charakteristiky jsou ovlivněny hlavně chemickým složením a 
tepelným zpracováním. Ve struktuře slitin se vyskytují čtyři základní typy karbidů: MC, M6C, 
M23C6, M7C3. Primární karbidy typu MC tvoří prvky jako W, Ta, Ti, Hf a Nb, ostatní typy 
karbidů tvoří převážně Cr, Mo, příp. Nb. Ve struktuře superslitin se mohou vyskytovat rovněž 
karbonitridy, které obsahují Ti, Zr, Nb, příp. Hf [48].  

 Bor přidávaný do superslitin v množství do 0,02 hm.% zvyšuje pevnost při tečení, což se 
vysvětluje jeho vlivem na morfologii hranic zrn. Rovněž přídavky zirkonia (do 0,05 hm.%) 
a hafnia (do 2 hm.%) působí na morfologii precipitátů po hranicích zrn a zvyšují odolnost 
proti tečení.  

 Cer a jiné prvky vzácných zemin přidávané do superslitin v malých množstvích zvyšují, 
podobně jako v ocelích, odolnost proti vysoko − teplotní oxidaci. 

 
Obr. 6 Vliv koncentrace Al+Ti na množství fáze γ´ [36] 

 Hořčík v množství 0,01 − 0,05% může mít vliv na zlepšení mechanických vlastností 
superslitin, zpracovávaných tvářením. Současné technologické tendence směřují ke zvládnutí 
rafinačních metalurgických metod pro vytváření superčistých žáropevných slitin. Ve slitinách 
na bázi niklu koncentrace dusíku nad 20 ppm jsou výrazně škodlivé. Dosavadní pokusy 
zpevnění roztoku γ zvýšením obsahu dusíku nepřinesly požadované výsledky a to z důvodů 
křehkosti vyvolané precipitací nitridů chrómu.  

Všechny ostatní prvky jsou obecně nežádoucí metalurgické příměsi, jejichž obsah nesmí převýšit 
určitou horní hranici, hlavně s ohledem na odolnost proti praskání. Některé z nich mohou působit 
kladně na vlastnosti superslitin. Např. při obsahu křemíku výše 0,2% byl zjištěn pozitivní vliv 
tohoto prvku na žárovzdornost. 

Chemické složení aktuálně používaných žáropevných slitin na bázi niklu je výsledkem jednak 
mnohaletých technologických zkušeností, jednak plánovitě prováděného základního vědeckého 
výzkumu. Přestože význam příměsí je znám již dlouhou dobu, je tato problematika nadále 
aktuální. Důvodem je, že možnosti zlepšování vlastností cestou nacházení optimálních 
kombinací legujících prvků jsou u niklových superslitin do značné míry vyčerpány a jistou 
rezervu představuje právě kontrola čistoty a mikrolegování materiálu [37, 40]. 

 

 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

13

3.2. Termodynamika fázových rovnováh, fázové transformace 

Řada výchozích obecných poznatků, které se staly základem studia fázových rovnováh, je 
publikována již ve starší chemické a chemicko−termodynamické literatuře. Položení prvotních 
základů pro teorii fázových rovnováh nalézáme v práci termodynamiků předminulého století, 
zejména pak v pracích J. Willarda Gibbse. Od jeho základního aparátu týkajícího se volné entalpie, 
počtu koexistujících fází v soustavě, chemického potenciálu, podmínek fázové rovnováhy, aktivity, 
atd. se termodynamika fázových rovnováh odvíjí dodnes. Přibližně do 50. až 60. let minulého 
století lze pozorovat v rozvoji teoretických představ o fázích a fázových přeměnách stagnaci 
a v experimentálním studiu fázových diagramů ryze kvalitativní empirický přístup. Prolomení 
stagnace lze přičíst především potřebě znalosti fázových diagramů slitin kovů včetně jejich slitin 
s uhlíkem a rozvoji moderních mikroanalytických metod umožňujících spolehlivou identifikaci 
a chemickou analýzu koexistujících fází. Jedním z podmiňujících faktorů byl také rozvoj výpočetní 
techniky. Zintenzivnění poptávky po fázových diagramech a především po predikcích fázových 
diagramů následně podnítilo snahu o hledání vhodného termodynamického popisu neideálních 
fází. Tato snaha vedla k intenzivní práci na modelových představách o závislosti Gibbsovy energie 
soustavy (fáze) na celkovém složení, teplotě a tlaku [49]. 

V oboru termodynamiky fázových rovnováh je nyní hlavní pozornost zaměřena na rozšiřování 
databází termodynamických parametrů a na experimentální verifikaci vypočtených 
a predikovaných výsledků. Takto ověřené databáze termodynamických parametrů fází 
vícesložkových soustav ve spojení se specializovanými uživatelsky orientovanými programy jsou 
určeny pro uživatele se specializací v jiných oborech (materiáloví inženýři, metalurgové, návrháři 
výrobních technologií, geologové, atd.), kteří potřebují přesné fázové diagramy či jiná odvozená 
rovnovážná data vícesložkových soustav.  

Jedním ze základních cílů termodynamiky fázových rovnováh je získání řešení fázové rovnováhy 
v soustavě o definovaném chemickém složení za konstantních vnějších podmínek (např. tlaku 
a teploty). Řešením rozumíme soubor kvalitativních a kvantitativních informací o fázové 
rovnováze. Zejména se jedná o určení fázových dat tj. výčet fází v rovnováze, jejich fázový podíl 
a fázové složení koexistujících fází. Řešení umožňuje získat i tzv. termodynamická data. Tedy 
chemické potenciály složek μi, aktivity složek ai a další termodynamické hodnoty a funkce (např.: 
molární Gibbsovu energii soustavy Gm či molární Gibbsovu energii koexistujících fází Gm

j , 
dodatkové funkce Gibbsovy energie, slučovací entalpie fází, entropii složek, a pod.) [49, 50]. 

3.2.1. Gibbsova energie čistých látek 

Z hlediska termodynamiky jsou pro čisté látky důležité termodynamické vlastnosti a stavové 
funkce (především tepelná kapacita, entropie, vnitřní energie, entalpie, Gibbsova energie, 
Helmholzova energie). Hodnoty termodynamických stavových funkcí jsou obvykle získávány 
experimentálně a jsou systematicky shromažďovány.  

Pro uzavřenou soustavu vystavenou konstantnímu tlaku a teplotě je termodynamickou funkcí 
rozhodující o stabilitě soustavy (fáze) Gibbsova energie. V případě čisté látky (jednosložková 
soustava) je veličinou, která podmiňuje fázové přeměny čisté látky molární Gibbsova energie 
možných fázových stavů za dané teploty T a tlaku p, Gm (T,p):  

( ) ( ) ( )pTSTpTHpTG mmm ,,, ⋅−=      (3) 

Slučovací molární entalpii Hm nelze určit absolutně a konvenčně se jí, jedná-li se o stav prvku 
v jeho stabilní fázové struktuře za standardních podmínek ( KT 15,2980 = a Pap 1013250 = , 
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SER), přiřazuje hodnota nula. Je-li čistou látkou sloučenina, je její molární entalpie rovna její 
slučovací entalpii z prvků, které ji tvoří. 

Hodnotu molární entropie Sm je možné vypočítat za předpokladu ( ) 00 == KTSm  s použitím 
tepelných kapacit fázových modifikací sledované čisté látky za konstantního tlaku p

jmC ,  a změn 
entropie při fázových přeměnách, přičemž je třeba respektovat jejich závislost na teplotě a tlaku. 
Hodnoty molární entalpie sloučenin a entropie čistých látek takto spočítané pro standardní 
podmínky (SER) jsou dostupné v termodynamických tabulkách [49]. Za standardních podmínek 
lze pak snadno vypočítat Gibbsovu energii dle vztahu (3). 

Při teplotě jiné, nežli standardní, se termodynamické funkci Gibbsovy energie čisté látky 
za konstantního tlaku přiřazuje (pokud nedochází ve sledovaném teplotním intervalu T0 až T 
k fázové přeměně) hodnota, kterou získáváme použitím vztahu (rozvoj pro teplotní závislost 
molární Gibbsovy energie) [42, 51, 52]: 

( ) 79132ln ThTgTfTeTdTcTbTaTGm ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+++= −−      (4) 

kde a, b, c, …h jsou konstanty charakteristické pro sledovanou čistou látku v daném fázovém stavu 
platné pro sledovaný teplotní interval. 

Závislost molární Gibbsovy energie čisté složky na teplotě lze rozšířit o člen vyjadřující tlakový 
příspěvek, pro který termodynamika fázových rovnováh používá tvar: 

( )( )[ ] ( )1
1

2
1exp1 2

10
11

−
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅+= −

nK
TTnpKAG nm

press αα      (5) 

kde se pro koeficient isotermní kompresibility K  připouští závislost na teplotě obvykle jako [42]: 
2

210 TKTKKK ++=      (6) 

Pro závislost koeficientu termické roztažnosti 0α  i 1α  lze také připustit teplotní závislost 
polynomického typu. Parametr n lze obvykle považovat za konstantu charakteristickou pro danou 
fázi čisté látky. A je experimentálně optimalizovaný parametr s rozměrem objemu. Tlaková 
závislost molární entalpie i molární entropie a tedy i molární Gibbsovy energie látek 
v kondenzovaném fázovém stavu (kapalina, tuhé modifikace látky) se často v oboru nízkých 
a středních tlaků zanedbává. Pro plyny se někdy používá zjednodušený popis, který vychází ze 
stavové rovnice ideálního plynu. 

Parciální derivace molární Gibbsovy energie souvisí s následujícími vybranými 
termodynamickými funkcemi [51, 53]: 
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Ze vztahů (7) – (9) lze odvodit vztah koeficientů polynomického rozvoje a, b, c, …h ve vztahu 
k vybraným termodynamickým funkcím:  
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61022 79ln32)( ThTgTfTcTeTdcbSm ⋅−⋅+⋅+⋅−⋅−⋅−+−= −−                   (10) 
79132 61022 ThTgTfTeTdTcaH m ⋅−⋅+⋅+⋅−⋅−⋅−= −−                   (11) 

61022 4290262 ThTgTfTeTdcC p ⋅−⋅−⋅−⋅−⋅−−= −−                   (12) 

Kritickou vlastností termodynamických funkcí, nejen čistých látek, je jejich přesnost a správnost. 
Na tyto vlastnosti jsou kladeny při výpočtu fázových dat a diagramů vysoké požadavky často 
přesahující i možnosti experimentálních metod vedoucích k jejich získání [51, 53]. 

3.2.2. Termodynamické podmínky fázové rovnováhy 

Termodynamika nabízí dvě ekvivalentní možnosti pro získání řešení fázové rovnováhy: použití 
integrální nebo diferenciální podmínky fázové rovnováhy. 

Integrální podmínku fázové rovnováhy můžeme vyjádřit následujícím vztahem pro celkovou 
molární Gibbsovu energii soustavy za konstantního tlaku, teploty a celkového složení [54, 55]: 

( )∑
=

==
f

j

C
si

j
m

jC
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mG                  (13) 

kde Gm
j  je molární Gibbsova energie fáze j závislá na teplotě, tlaku a složení fáze. Její hodnotu 

modelujeme vhodnými termodynamickými modely fáze. Rovnovážný stav vykazuje nejnižší 
možnou Gibbsovu energii soustavy, proto řešení fázové rovnováhy získáme hledáním 
podmíněného minima pro celkovou molární Gibbsovu energii soustavy C

mG  dle vztahu (13). Z 
matematického hlediska se jedná o podmíněnou minimalizaci účelové funkce C

mG . Řešení je 
možné s použitím speciálních matematických metod. Aplikace integrální podmínky fázové 
rovnováhy je implementována například v programech ThermoCalc a zřejmě i v komerčních 
programech F.A.C.T. i MT−data, které obsahují algoritmy metody „CALPHAD“ (CALculation of 
PHAse Diagram).  

Diferenciální podmínka pro řešení fázové rovnováhy vychází z chemických potenciálů. 
Předpokladem je opět znalost závislosti molární Gibbsovy energie fáze Gm

j  na teplotě, tlaku 
a složení. Chemický potenciál složky i ve fázi  j soustavy je dán vztahem [28, 56]: 
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Za předpokladu, kdy je uvažován jednosložkový systém, mohou být v rovnováze maximálně tři 
různé fáze a tedy platí: 

μμμ γβα ==                                 (15) 

kde, αμ........termodynamický potenciál fáze α 
 βμ........termodynamický potenciál fáze β 
 γμ........termodynamický potenciál fáze γ, 
pak tedy pro termodynamickou rovnováhu mezi dvěma fázemi platí rovnost potenciálů, z čehož 
plyne ΔG = 0: 

μμ βα = ,   GΔ===− 0μμμ β
αβα                        (16) 
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Pro existenci jisté fáze v systému musí být splněna podmínka, že změna volné energie dané fáze 
musí nabývat nižších hodnot než ΔG případných jiných fází, jejichž existence je podmíněna 
změnou vnějších podmínek (např.: jiná teplota, tlak). V případě změny vnějších podmínek, 
v některých případech postačí změna pouze jedné proměnné, např. změna T, může dojít (obecně) 
k přechodu jedné fáze ve druhou anebo může dojít v důsledku změny vnějších podmínek 
ke vzniku nové fáze, přičemž stará fáze nezaniká (popř. ještě nezanikla), tedy stará a nová fáze 
spolu mohou koexistovat (většinou v určitém rozmezí, např. teplotním). Proces přeměny jedné 
fáze ve druhou bývá označován jako fázová přeměna, také fázová transformace, fázový přechod. 
Celý proces fázové přeměny je doprovázen změnou (změnami) G. Hodnota ΔG původní(ch) 
fáze(í) začne narůstat, kdežto ΔG nové(ch) fáze(í) se začne snižovat, za jistých podmínek může 
dojít k přeměně jedné fáze ve druhou (např. při určité teplotě), taktéž může dojít k postupné 
přeměně fáze(í), v určitém intervalu (např. teplotním),  v tomto rozmezí mohou fáze koexistovat. 
Nalezením minima Gibbsovy energie či splněním diferenciální podmínky fázové rovnováhy  
získáváme řešení fázové rovnováhy.  Jeho nedílnou součástí je rovnovážné chemické složení 
koexistujících fází v termodynamické rovnováze za konstantní teploty a tlaku [28, 56]. 
Je-li dostupný úplný soubor parametrů modelu pro vyjádření Gibbsovy energie pro všechny fáze 
soustavy a popisuje-li model s těmito parametry termodynamické chování fází soustavy přesně 
a správně, můžeme provést výpočet fázového diagramu soustavy. V případě, že je soubor 
termodynamických parametrů spolehlivý v určitém intervalu tlaku, teploty či chemického složení, 
ale použijeme-li tohoto souboru pro výpočet fázových dat mimo deklarovaný rozsah platnosti 
termodynamických parametrů, hovoříme o extrapolaci fázového diagramu. Je-li znám přesný popis 
termodynamického chování fází pouze pro podsestavy, je výsledkem výpočtu predikovaný fázový 
diagram. 

Jedinou metodou pro určení spolehlivosti predikovaného či extrapolovaného fázového diagramu je 
jeho porovnání s reálnými fázovými daty. K jejich získání je nejvhodnější tzv. cílený experiment, 
jehož podstatou je využití predikovaných či extrapolovaných fázových dat (resp. řezů fázovým 
diagramem) k návrhu ověřovacího experimentu. Tento způsob experimentální práce umožňuje 
snížit náklady i rozsah experimentu tím, že jeho výsledkem je provedení experimentu pouze 
za vybraných podmínek sledované soustavy (např. za teplot a tlaků významných pro fázové 
transformace) nebo při význačném chemickém složení soustavy. Nejvhodnější je vybrat takové 
podmínky, při kterých získáme co nejvíce fázových informací (např. experiment v oblasti fázových 
polí s maximálním počtem koexistujících fází). Z tohoto pohledu se získávání spolehlivých 
experimentálních dat vzájemně doplňuje s kvalifikovanými výpočty a predikcemi.  

Vzájemné srovnání experimentálních a teoretických výsledků soustav vyšších řádů slouží 
především k případnému upřesnění parametrů fází termodynamických modelů resp. k zavedení 
termodynamických parametrů pro popis interakcí složek vyššího řádu. Toto upřesnění parametrů je 
charakteristickým znakem metody CALPHAD. Takové obvykle numerické upřesnění umožňuje 
získat optimalizací termodynamické parametry fází, které při výpočtu fázových dat resp. hranic 
fázových polí poskytuje výsledky, které souhlasí s výchozími experimentálními daty v mezích 
jejich statistické a experimentální přesnosti. Tento postup získání resp. upřesnění 
termodynamických parametrů modelu fází se nazývá anglickým výrazem assessment (volně 
přeloženo „sesouhlasení“). Termodynamickými parametry získanými prostřednictvím assessmentů 
soustav se průběžně doplňují konzistentní termodynamické databáze a tyto databáze jsou dále 
široce využívány různými uživateli mimo vlastní obor pro výpočty fázových diagramů [50, 57].  

3.2.3. Modely termodynamického popisu Gibbsovy energie fáze 

Volba vhodného termodynamického matematického tvaru pro popis závislosti Gibbsovy energie 
fáze na složení fáze, teplotě a tlaku, který by přesně vystihoval skutečnou experimentální závislost 
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je klíčovým bodem při hledání řešení fázové rovnováhy. Popis termodynamického chování 
neideálních kondenzovaných fází kovových soustav se nejčastěji opírá o tzv. vícemřížkový 
regulární model. Obecně se však v některých specifických případech mohou ukázat jako 
výhodnější i jiné modely. Jako perspektivní se jeví také metoda CVM (Cluster Variation Method).  

Při popisu Gibbsovy energie fáze mG  současná termodynamika předpokládá aditivitu dílčích 
příspěvků, které se podílí na molární Gibbsově energii fáze [58]: 

...+++++= PmgEidrefm GGGGGG                        (17) 

kde Gref je referenční hladina molární Gibbsovy energie fáze (lze si ji představit jako součet 
Gibbsových energií složek se strukturou fáze f před smíšením), Gid  je příspěvek ideálního míšení, 
GE  je dodatková Gibbsova energie vyjadřující termodynamickou neidealitu, Gmg  je příspěvek 
magnetických vlastností fáze a GP je dodatkový tlakový člen. 

Rozhodující význam pro řešení fázové rovnováhy mají hodnoty molární dodatkové Gibbsovy 
energie GE. Magnetický příspěvek je významný pokud vykazuje fáze magnetické vlastnosti. Tři 
tečky („…“) ve vztahu (17) značí, že k přesnému popisu Gibbsovy energie fáze bychom měli 
uvážit i další členy, například energii mezifází, energii plastické deformace, energii poruch 
krystalové mříže, atd. Tyto příspěvky jsou však řádově nižší energetické významnosti a jsou 
obvykle pro účely termodynamické stability fáze nevýznamné. Nicméně jejich studiu je oprávněně 
věnována pozornost jinými vědními obory (fyzika, materiálové inženýrství, difuze, ….).  

Základní podmínkou pro úspěšné řešení problému fázové rovnováhy je přesnost a správnost 
závislosti Gibbsovy energie fáze na složení, teplotě a tlaku. Vhodný model fáze musí být v souladu 
se základními principy termodynamiky a současně musí být schopen co nejlépe popsat Gibbsovu 
energii fáze v souvislosti s jejími fyzikálními charakteristikami, jako je rozložení složek 
v krystalografické mřížce, magnetické vlastnosti, stechiometrie složení, vzájemné stabilizující resp. 
destabilizující interakce složek.  

Aplikovaný model musí byt schopen popisu fází s odlišným specifickým chováním: plynná fáze, 
kapalný stav, kapalný stav s asociáty částic, tuhé fáze s různou krystalickou mřížkou, regulární 
roztok s náhodným uspořádáním složek v krystalické mřížce, intersticiální dvoumřížkové tuhé 
roztoky, stechiometrické fáze o dvou či více krystalických podmřížkách, fázové přechody mezi 
uspořádanou a neuspořádanou formou fáze se shodnou krystalickou mřížkou, fáze s vakancemi 
v krystalické mřížce, atd.. 

Modely  používané pro termodynamický popis fází, které by dobře popisovaly výše zmíněné 
typy fází a jevy, prošly během posledních tří desetiletí významným vývojem. Jedním 
ze současných modelů, který dobře vyhovuje většině výše uvedeným požadavků je vícemřížkový 
model podle Sundmana a Ågren [59], kteří rozšířili předcházející dvoumřížkový model Hillerta 
a Staffanssona [60, 61]. Výše uvedené modelové představy jsou hlavními součástmi tzv. 
CAPLHAD metody pro výpočty a predikce fázových dat a fázových diagramů [62]. Základní 
specifikace metody CALPHAD je uvedena v dodatku, příloha 1 disertační práce. 

3.2.4. Fázové transformace 

Fázové transformace (přechody) je možné klasifikovat podle jejich řádu. Fázové transformace, 
pro které platí, že jejich molární entropie a molární objem jsou nenulové, se označují jako fázové 
transformace prvního řádu („phase transitions of the firsth order“). Pro tento typ platí: molární 
entropie je rovna první derivaci molární Gibbsovy energie podle teploty T. Molární objem je 
roven první derivaci molární Gibbsovy energie podle tlaku. Tedy, fázovou transformaci prvního 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

18

řádu je možné definovat jako fázovou transformaci, pro kterou první parciální derivace změny 
Gibbsovy volné energie, podle teploty/tlaku, je nenulová, matematicky ji lze vyjádřit pomocí 
vztahů [28, 63]: 
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kde,  S   molární entropie, 
 V  molární objem, 
 α, β  fáze α a fáze β. 

Fázové transformace prvního řádu mohou být studovány s využitím dilatometrie (během fázové 
transformace dochází ke změně objemu). Vynikající nástroj pro studium fázových transformací 
prvního řádu je také kalorimetrie, a to z důvodů změny molární entropie ΔS v průběhu přeměny, 
která v sobě zahrnuje také změnu molární entalpie ΔH (latentní teplo fázové přeměny), kterou 
lze měřit. Fázové transformace, jejichž molární entropie fázové přeměny a molární objem fázové 
přeměny jsou rovny nule, se nazývají fázové transformace vyššího řádu. Je-li druhá derivace 
Gibbsovy energie podle teploty/tlaku nenulová, označují se tyto transformace jako transformace 
druhého řádu, pro které platí vztahy [28, 63]: 
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V průběhu transformací druhého druhu nedochází ke změně entropie, entalpie resp. k objemové 
změně (ΔS = 0, ΔH = 0, ΔV = 0). Avšak tepelná kapacita, tepelná roztažnost a stlačitelnost pro 
fázové transformace druhého druhu změně podléhají. Příkladem fázové transformace druhého 
druhu je např. fázová transformace, při které dochází ke změně feromagnetických vlastností na 
paramagnetické při Curieho teplotě (Ni, Fe a některých dalších kovů). Projevem této 
transformace je velmi často pík na křivce závislosti tepelné kapacity na teplotě. Pro svou 
podobnost píku s řeckým písmenem lambda, bývají tyto transformace často označovány jako λ − 
přechody (λ − transitions). 

Obecně platí pro fázové transformace n-tého řádu, že n-té derivace změny Gibbsovy energie 
podle tlaku a teploty nejsou rovny nule, zatímco všechny nižší derivace změny Gibbsovy energie 
jsou rovny nule [28, 63]. 

3.2.5. Termodynamika niklových superslitin 

Koherence fází γ (FCC typ A1, matrice – substituční tuhý roztok) a γ´ (FCC typ L12, základní 
zpevňující fáze Ni – superslitin) jsou hlavním důvodem velmi dobrých mechanických vlastností 
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niklových superslitin. Neméně důležité faktory ovlivňující výjimečné vlastnosti těchto slitin je 
jejich komplexní složení, pečlivá příprava a tepelné zpracování. 

Aby mohly být vyvíjeny nové perspektivní slitiny (nová složení), popř. mohly být lépe 
kontrolovány a zdokonalovány technologické postupy přípravy průmyslových slitin, je nutné 
popsat termodynamické chování těchto komplexních systémů. Termodynamika niklových 
superslitin vychází z metody CALPHAD, která je, jak již bylo řečeno, založena na assessmentu 
termodynamického chování nižších uspořádaných sub−systémů (prvků, binárních, 
ternárních,….systémů), vytvářejících tyto komplexní systémy. Pro každý sub−systém, pro 
každou stabilní fázi, musí být vybrán model a musí být odvozeny (metoda nejmenších čtverců) 
hodnoty jejich termodynamických parametrů za pomocí dostupných experimentálních fázových 
diagramů a termodynamických dat [64−67].  

Termodynamika niklových superslitin vycházíí z výše popsaného principu metody CALPHAD, 
která je založena na vícemřížkovém modelu fází. Tento model vychází z představy, že 
v krystalografické struktuře fáze se vyskytují složky v několika typech poloh, které nejsou 
krystalograficky ekvivalentní. Soubor ekvivalentních poloh jednoho typu tvoří tzv. podmřížku. 
Z tohoto pohledu můžeme na skutečnou krystalografickou mřížku pohlížet jako na superpozici 
několika podmřížek. Pokud hovoříme o složce umístěné nebo difundující v podmřížce bývá 
obvyklé ji nazývat v anglicky psané literatuře výrazem „specie“ (složka).  

Vzhledem k odlišnostem v elektronové struktuře složek, pro rozdílnou velikost složek a rozdílné 
vzájemné interakce dochází k obsazování podmřížek složkami zjednodušeně takovým způsobem, 
že složky preferují často jen určitý typ podmřížky.  

Obsazení podmřížek fáze znázorňujeme z pohledu složení zápisem analogickým chemickému 
vzorci stechiometrické sloučeniny, např. Ni3Al, apod. Stechiometrické koeficienty udávají v jakém 
poměru je počet obsaditelných míst v jednotlivých podmřížkách. 

Molární Gibbsova energie obecně fáze φ je vyjádřena jako suma tří členů [65, 66]: 
xs
m

id
mmm GGGG ++= 0φ                           (24) 

Tyto tři výrazy jsou vyjádřeny dle dohody obecně pro fázi φ dvěma podmřížkami a dvěma 
složkami („species“) vyskytující se v každé z podmřížek: (A,C)a(B,D)b.  
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kde 0
mG  je referenční hladina Gibbsovy energie fáze (někdy se užívá výraz: Gibbsova energie 

mechanické směsi) a její hodnota je rovna hypotetické molární Gibbsově energii fáze před 
promíšením složek v podmřížkách. φ

jiG :  je molární Gibbsova energie (tzv. mřížková stabilita), 
která má krystalografickou strukturu prostorově identickou s popisovanou fází, avšak obsazení 
podmřížek takové, že je v každé podmřížce jen jediná složka z výběru těch složek, které tuto 
podmřížku obsazují.  

Například pokud je sledovaná fáze typu (A,C)a(B,D)b má suma výrazu (25) čtyři členy AaBb, AaDb, 
CaBb a CaDb. Pořadí složek odpovídá pořadí podmřížek. Mřížková stabilita struktury φ

jiG :  je 
v případě, že je struktura fáze reálná, dostupná z experimentálních termodynamických dat, nebo 
z nich extrapolovatelná. ´

iy  (resp. ´´
jy ) jsou podmřížkové podíly složek i (resp. j).   

Druhý člen ve vztahu (24) vyjadřuje příspěvek ideálního míšení ke Gibbsově energii fáze. 
V případě vícemřížkového modelu se předpokládá ideální míšení v podmřížkách dle vztahu: 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

20

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

+
+

= ∑∑
== DBj

jj
CAi

ii
id
m yy

ba
byy

ba
aRTG

,

´´´´

,

´´ lnln                             (26) 

kde R je univerzální plynová konstanta, T teplota fáze v Kelvinech a a (resp. b) jsou 
stechiometrickými koeficienty podmřížek. 

Třetí člen výrazu (24) reprezentuje dodatkovou („excess“) Gibbsovu energii, která má původ 
ve vzájemné termodynamické interakci složek fáze tj. v neidealitě chování fáze. Tento příspěvek 
lze rozdělit dle počtu interagujících složek na příspěvky binární (27), ternární a vyšší. Pro binární 
interakční příspěvek platí [42, 65, 66]: 

φφφ
DBCADBCAjCAjC

DBj
A

CAi
DBiDBi

xs
m LyyyyLyyyLyyyG ,:,

´´´´´´
:,

´´´

,

´

,
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´´´´´ ++= ∑∑
==

                   (27) 

kde φφφ
DBCAjCADBi LLL ,:,:,,: ;;  jsou interakční termodynamické parametry (čárka odděluje dva prvky 

ve stejné podmřížce). K vystižení závislosti interakčního parametru prvního řádu (např. 
pro φ

DBiL ,: ) na složení se obvykle užívá Redlich−Kisterův rozvoj [64]: 

( ) υφ

υ

υφ ,
,:

´´´´
,: DBiDBDBi LyyL ∑ −= ,                         (28) 

Koeficienty Redlichova−Kisterova rozvoje (např. υφ ,
,: DBiL ) se obvykle vyjadřují jako teplotní 

závislost ve tvaru: 

TbaL DBiDBiDBi ⋅+= υφυφυφ ,
,:

,
,:

,
,: .                         (29) 

V případě, kdy stejná složka je obsazována v různých podmřížkách, může být i přes to rozdílné 
obsazení podmřížky popsáno stejným složením fáze. Např.: atomové složení fáze se dvěma 
podmřížkami (A,B,…)a(A,B,…)b lze napsat: 

´´´
iii y

ba
by

ba
ax

+
+

+
=                          (30) 

Pro každé složení fáze xi, je obsazení podmřížek, )(s
iy , dáno minimem Gibbsovy energie fáze.  

Jestliže vezmeme v úvahu fázi γ´, kdy a=3, b=1, ´
Niy > ´´

Niy  a Aly < ´´
1Ay ; a když ´

iy = ´´
iy , potom fáze 

γ´ nebude uspořádaná a bude odpovídat fázi γ. Termodynamický popis fází γ a γ´ je odvozen 
z ekvivalence dvoumřížkového modelu (A,B,..)3(A,B,..) se čtyřmřížkovým modelem 
(A,B,..)(A,B,..)(A,B,..)(A,B,..), kde všechny podmřířžky jsou si ekvivalentní.  

Molární Gibbsovu energii fáze ve čtyřmřížkovém modelu lze vyjádřit: 
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i s i j
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          (31) 

Kde symbol s odpovídá označení podmřížek v mřížce A1 (matrice γ). 

V posledních desetiletích byla v oblasti experimentální termodynamiky vyvinuta řada technik 
získávání fázových diagramů pro používané i nově vyvíjené materiály. Lze tak dnes získat 
kvalitnější informace o fázových diagramech i termodynamických funkcích vícesložkových 
soustav. Všechny tyto metody umožňují získat vstupní data pro výpočty termodynamických funkcí 
a fázová data technicky důležitých materiálů.  

Významnými experimentálními technikami jsou kalorimetrické metody (Diferenční termická 
analýza − DTA, Diferenční skenovací kalorimetrie − DSC,…). Předkládaná disertační práce má za 
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cíl představit metodu DTA, která může nabídnout přesné stanovení teplot vybraných fázových 
přeměn a entalpických efektů důležitých pro stanovení fázových diagramů.  

Z provedené rešerše vyplynulo, že nejdůležitějším výstupem metody CALPHAD z hlediska 
použití v termické analýze je možnost získat nejen fázový diagram sledovaného vzorku ale i 
závislost entalpie vzorku na teplotě [68, 69]. Tato termodynamická funkce po derivaci dle 
teploty je zásadním vstupem do modelu umožňujícího simulovat křivky termické analýzy DTA 
(DSC) [70, 71] a porovnat je s naměřenými výsledky. Výsledky tohoto porovnání jsou velmi 
důležitou informací, která nám umožňuje zjistit, zda jsou představy, které vyvozujeme z polohy 
fázových hranic ve fázovém diagramu, zejména v oblasti mezi liquidem a solidem správné. 
Existence vzájemné konzistence mezi experimentálními křivkami DTA (DSC) a fázovými 
diagramy získanými metodou CALPHAD nejen pomáhá v termické analýze, ale současně 
potvrzuje správnost termodynamických parametrů uložených v databázích pro metodu 
CALPHAD.  
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3.3.  Obecná charakteristika metod termické analýzy (TA – Thermal Analysis) 

Pod pojmem termická analýza (Thermal Analysis) rozumíme v současnosti soubor analytických 
metod, které nám umožňují sledovat změny stavu zkoumané látky na základě měření její určité 
(vhodně zvolené) fyzikální vlastnosti v závislosti na čase nebo na teplotě. Změny sledované 
fyzikální vlastnosti zkoumané látky jsou přirozeně vyvolané různými fyzikálními a chemickými 
ději probíhajícími při změně teploty. Metody termické analýzy patří k významným zdrojům 
informací o vlastnostech nejen tuhých látek. Termická analýza se v minulosti využívala v první 
řadě na účely analytické a identifikační. V druhé polovině minulého století se však stala 
významným interdisciplinárním oborem a dnes zasahuje do nejrůznějších odvětví vědy a 
techniky. Metodami termické analýzy rozumíme především dynamické postupy, pro něž je 
typické získávání informací o průběhu změn stavu vzorku, což si vyžaduje neizotermní teplotní 
režim, nejčastěji docilovaný konstantním ohřevem vzorku. Změny stavu zkoumaného materiálu 
určujeme buď přímo měřením vybrané fyzikální vlastnosti, nebo nepřímo měřením vlastnosti 
prostředí obklopujícího vzorek [25−29, 72].  

Rozdělení termoanalytických metod [72]:  

→ metody spojené se změnou tepelných vlastností látky (DTA – Differential Thermal Analysis, 
DSC – Differential Scanning Calorimetry)  

→ metody spojené se změnou hmotnosti zkoumané látky (TG – Thermogravimetry, DTG – 
Derivative Thermogravimetry)  

→ metody spojené se změnou jiných fyzikálních vlastností látky (TMA – Thermomechanical 
Analysis, DMA – Dynamic Mechanical Analysis). 

Příklady TA − křivek vybraných analytických metod jsou pro názornost uvedeny na obr. 7. 

Z několika desítek termoanalytických metod jsou tři metody výrazně nejdůležitější a tyto tři 
metody jsou předmětem poloviny, až tří čtvrtin všech prací z oblasti termické analýzy. Mezi tyto 
metody řadíme DTA, DSC, TG, resp. TG/DTA a TG/DSC .  

Často se metody termické analýzy spojují s jinými metodami, takže lze uspokojivě popsat 
chování tepelně namáhaných vzorků. Nejčastější bývá spojení s metodami chromatografickými 
a s IR spektroskopií [73].   

3.3.1. Diferenční termická analýza (DTA – Differential Thermal Analysis) 

Pomocí metody DTA lze s velkou spolehlivostí zaznamenat tepelné změny zkoumaných 
systémů. DTA metoda je dynamická tepelně analytická metoda, při níž se sledují teplotní efekty 
zkoumaného vzorku, spojené s jeho fyzikálními a chemickými změnami při jeho plynulém, 
lineárním ohřevu nebo ochlazování. Nedochází při ní k ustalování rovnovážných podmínek (ani 
teploty přeměn a reakcí touto cestou zjištěné, nemusí odpovídat termodynamickým 
rovnovážným teplotám). Metodou DTA, která je založena na pozorování změn energie, lze 
sledovat i změny, které nejsou spojeny se změnou hmotnosti, např. krystalickou přeměnu nebo 
tavení, což je její výhodou proti termogravimetrii. Prostřednictvím této metody lze postihnout 
všechny fyzikální nebo chemické změny hmoty, provázené dostatečnou změnou entalpie, které 
se projevují jako změna endotermní nebo exotermní. Mohou to být fázové přeměny (var, 
sublimace,  odpařování, změna krystalické struktury, tavení), chemické reakce různého typu 
(oxidačně redukční a rozkladné, dehydrogenace, disociace,..). 

DTA spočívá v plynulé registraci rozdílu teplot zkoumaného systému a tepelně referenčního 
systému v závislosti na lineárně rostoucí nebo klesající teplotě pece: 

 vzorek srovnávací, reference (jeho teplota sleduje zvolený teplotní program) 
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 zkoumaný vzorek, vzorek (jeho teplota podléhá změnám, které jsou obrazem fyzikálních 
a chemických přeměn, jež v něm probíhají). 

Experimentální postup spočívá v ohřívání nebo ochlazování reference a zkoumaného vzorku 
současně za stejných podmínek, při současném plynulém zaznamenávání teplotního rozdílu mezi 
oběma vzorky a okolní teploty systému, popř. teploty některého ze vzorků. Ohřívání 
nebo ochlazování probíhá, v ideálním případě, konstantní rychlostí, úměrnou teplotě jednoho ze 
vzorků nebo teplotě okolí, podle experimentálního uspořádání. Grafický záznam (tzv. 
DTA − křivka) závislosti rozdílu teplot reference a zkoumaného vzorku na lineárně rostoucí nebo 
klesající teplotě vykazuje pak ostrá zvýšení nebo snížení (píky) sledovaných teplotních rozdílů 
podle toho, zda se při probíhající přeměně spotřebovává nebo uvolňuje teplo. Každá chemická 
reakce nebo fyzikální změna, provázená změnou entalpie, může vytvořit na DTA − křivce 
(ΔT = f(T), viz obr. 7) teplotní efekt (pík), ze kterého je možno za vhodných podmínek usuzovat 
na teplotu probíhající přeměny, na její reakční teplo i na rychlost probíhajícího procesu [25−29, 
31−34, 74, 75].  

 
Obr. 7 Příklady termoanalytických (TA) křivek [73] 

Teplota se při DTA měří termočlánkem. Rozdíl teplot se měří referenčním termočlánkem v tzv. 
diferenčním zapojení. Pro zaznamenání teplotního efektu není rozhodující celkové množství 
uvolněného nebo pohlceného tepla, ale množství tepla, které se uvolní za jednotku času dQ/dt. 
Tato veličina také určuje citlivost zařízení. Každý efekt na křivce DTA je možno charakterizovat 
několika teplotními body, případně plochou efektu.  

Kvalitativní vyhodnocení křivky DTA  

Významné místo má DTA jako metoda identifikační. DTA křivky jsou pro jednotlivé materiály 
charakteristické a mohou sloužit k identifikaci materiálu ve sledovaném vzorku. Při 
kvalitativním vyhodnocení se sleduje jak poloha tepelných efektů, tak i jejich tvar a vzájemná 
velikost.  
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Kvantitativní vyhodnocení křivky DTA  

Experimentálně bylo zjištěno, že tepelné zabarvení i hmotnost aktivní části vzorku je 
přímo úměrné ploše efektu na křivce DTA například podle vztahu (32), který zanedbává teplotní 
spád ve vzorku i závislost plochy efektu na měrném teple vzorku.  

∫ =Δ=
Δ 2

11

t

t

a ATdt
g

HM
λ

                        (32) 

kde Ma hmotnost aktivní části vzorku [g], 
ΔH specifická změna entalpie,   
g konstanta charakterizující geometrické uspořádání, 
λ1 součinitel tepelné vodivosti vzorku,  
ΔT teplotní rozdíl mezi vzorkem a standardem,  
t1 čas počátku děje, 
t2 čas návratu systému do zdánlivě rovnovážného stavu, který se v systému, 

předpokládá, je-li zachována konstantní rychlost relativně pomalého ohřevu a 
ochlazování, 

A  plocha efektu (píku) na křivce DTA.  

Z úpravy vztahu (32) plyne [28, 72]:  

AKTdtKH
t

t

⋅=Δ=Δ ∫
2

1

                         (33) 

kde K je konstanta úměrnosti závislá na přístrojovém uspořádání, teplotě a citlivosti metody. 

Pomocí metody DTA lze tedy stanovit jak teploty fázových transformací, tak entalpie (tepla 
fázových transformací), které lze získat z naměřených ploch píku(ů) a vypočítat z výše 
uvedeného vztahu. Plocha píku při ohřevu indikuje množství tepla pohlceného vzorkem při 
fázové transformaci, u ochlazování dochází naopak k odevzdávání tepla vzorkem do okolí, 
plocha píku značí množství odevzdaného tepla.  

Základním předpokladem pro měření plochy efektu je reprodukovatelnost celého průběhu 
křivky. K vyhodnocení by se měla použít pouze první část efektu, která je vyvolána reakčním 
teplem, protože druhá část odpovídá vyrovnávání teplot. Pro neurčitost konce reakce se však 
vyhodnocuje většinou celá plocha efektu.  

Využití DTA [72]:  

− ke kvalitativní a semikvalitativní analýze jednoduchých materiálů i komplexních směsí,  
− DTA vyniká především jako jednoduchá identifikační metoda,  
− ke sledování kinetiky a mechanismu některých reakcí,  
− k určování teplot fázových transformací, reakčních a měrných tepel,  
− ke studiu konstituce a fázových podobností látek. 

Faktory ovlivňující průběh DTA − křivek  

Diferenční termická analýza je dynamická metoda, a proto průběh křivek závisí na větším počtu 
různých faktorů. V odborné literatuře [72, 76] se uvádí, že vliv na průběh křivky a tedy také vliv 
na hodnoty sledovaných veličin, může mít až 18 faktorů. 

Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující měření patří:  

1. vliv podmínek experimentu,  
2. vliv vzorku,  
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3. vliv přístroje. 

Ad1) Vliv podmínek experimentu  

Zde můžeme zahrnout faktory, které se netýkají přímo zkoumaného vzorku, ani použitého 
přístroje, ale můžeme je zvolit, respektive ovlivnit, před samotným měřením. Mezi tyto 
nejdůležitější faktory v této skupině patří vliv rychlosti ohřevu a vliv atmosféry (okolní, pecní).  

 Vliv rychlosti ohřevu  

Tento faktor má výrazný vliv na hodnotu teploty maxima píku a také na plochu píku. 
Nejběžnější používané rychlosti ohřevu v TA jsou od 5 °C/min do 20 °C/min. Extrémně nízké 
hodnoty uváděné v termoanalytických pracích jsou 0,5 °C/min a extrémně vysoké rychlosti 
ohřevu jsou 100 až 200 °C/min. Rychlost ohřevu by měla být dostatečně malá, abychom se 
přiblížili rovnovážnému stavu, ale zároveň dostatečně velká, aby byly píky dobře znatelné a 
vyhodnotitelné. Kompromisem se jeví rychlost 10 °C/min, kterou v DTA doporučuje používat 
standardizační výbor ICTA. Rychlost 10 °C/min je mezinárodně sjednocenou a uznávanou 
rychlostí ohřevu/ochlazování v oblasti metod termické analýzy. V současné době můžeme 
konstatovat z vědeckých publikací, že tato rychlost ohřevu silně převažuje. V případě používání 
vyšší rychlosti ohřevu při rozkladných reakcích různých látek také plocha píku a výška píku 
narůstá lineárně se zvyšující se rychlostí ohřevu. Vysoká rychlost ohřevu může také celkově 
změnit průběh TA křivek, a to například tak, že rychlý vývoj CO2 zabrání přístup O2 z atmosféry 
k povrchu vzorku, a tím může deformovat bezprostředně následnou oxidační reakci, tedy 
exotermický pík.  

 Vliv atmosféry (okolní, pecní) 

Při měření TA křivek zkoumaného materiálu lze použít jak statickou atmosféru, tak dynamickou 
(kontrolovanou) atmosféru. Při dynamické atmosféře je proud plynu s konstantní rychlostí 
průtoku vedený pracovním prostorem pece. Měření se tedy může provádět jak v inertní 
atmosféře (dusík, argon) tak i v oxidační atmosféře (kyslík, vzduch). Může samozřejmě dojít 
také k chemické reakci atmosféry pece se vzorkem, a tím k zásadní změně průběhu TA křivky.  

Ad2) Vliv vzorku  

Zde můžeme zahrnout takové vlivy jako je hmotnost zkoumané látky, vliv stlačení vzorku v 
držáku a vliv velikosti zrn vzorku. Tyto faktory ovlivňují šířku, symetrii píku, mají vliv na výšku 
píku, na jeho plochu a také na posun základní čáry DTA křivky.  

 Vliv hmotnosti zkoumané látky  

Množství vzorku používaného pro měření DTA křivek se běžně pohybuje od několika miligramů 
až po jeden gram. Zvýšení hmotnosti vzorku s cílem získat větší plochy píku, vede 
k nežádoucímu zvětšování šířky píku a tím k snížení rozlišovací schopnosti metody. Snížení 
hmotnosti vzorku je zase limitováno citlivostí přístroje.  

 Vliv stlačení vzorku v držáku  

V termoanalytické praxi nebývá význam tohoto faktoru posuzován jednotně a poměrně často se 
jeho význam zanedbává. Stlačení vzorku v držáku přímo souvisí s hodnotou jeho koeficientu 
tepelné vodivosti a při reakcích s plynnou fází značně ovlivňuje difúzi. Silné stlačení vzorku v 
držáku ulehčuje přenos tepla a na druhé straně silně zhoršuje difúzi plynu při reakcích, kde se 
uvolňuje plynná složka.  

 Vliv velikosti zrn vzorku  

Právě tento faktor je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších a nejvíc studovaných faktorů 
ovlivňující všeobecně průběh TA křivky. Snahou je, aby velikost zrn vzorku byla pokud možno 
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stejná a rozmístění vzorku v pánvičce bylo rovnoměrné. Případné nedostatky se mohou velice 
projevit především na symetrii a ploše píku.  

Ad3) Vliv přístroje  

Základní části termoanalytického přístroje, jako je zdroj tepelné energie, systém registrace 
teploty, způsob záznamu TA křivky, způsob kontroly atmosféry a především typ, materiál 
a geometrický tvar držáku vzorku, to všechno jsou faktory, které ovlivňují výsledek termické 
analýzy.  

3.3.2. Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC – Differential Scanning Calorimetry) 

Metoda DSC je rovněž metodou dynamickou tepelně analytickou (vycházející z principu DTA), 
při níž se sledují tepelné efekty zkoumaného vzorku, vznikající v důsledku nastaveného 
teplotního programu, kdy je střídán lineární ohřev s izotermní výdrží [25−28, 30, 34, 72, 77].  

Při endotermických dějích probíhajících ve zkoumané látce je tato registrovaná energie dodávaná 
vzorku zkoumané látky, při exotermických dějích zase vzorku referenčního materiálu. 
Výsledkem měření je DSC − křivka (dQ/dt = f(T), viz. obr. 7). Teplota i rozdíl teplot se měří 
nejčastěji platinovými odporovými teploměry.  

Jak bylo zmíněno, u DSC se měří rozdíl příkonů potřebných na ohřev vzorku a referenční látky v 
závislosti na teplotě a času. Používá se tedy diferenční metoda měření, při které je veličina 
měření porovnávána s veličinou stejného druhu se známou hodnotou jen málo odlišnou od 
hodnoty měřené veličiny a zaznamenává se rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami.  

Změna fyzikálního stavu materiálu jako je např. změna jedné krystalické modifikace na jinou, 
nebo průběh chemické reakce, jsou spojené s uvolňováním nebo pohlcováním tepla. Tím dochází 
k samovolnému ohřevu nebo ochlazení vzorku. Chceme-li udržet stejnou teplotu vzorku a 
referenční látky, na ohřev vzorku je potřebné ohřívací příkon snížit, resp. zvýšit, zatímco 
u referenční látky je tento příkon konstantní. Takovýmto způsobem vznikají na DSC záznamech 
píky (obr. 7).  

Při diferenční skenovací kalorimetrii se používají dva typy kalorimetrů, a to DSC s tepelným 
tokem (obr. 8a) a DSC s kompenzací výkonu (obr. 8b). U DSC s tepelným tokem se neměří 
přímo rozdíl příkonů, ale tato veličina je odvozená z teplotního rozdílu mezi vzorkem 
a referenční látkou. U DSC s kompenzací výkonu se měří přímo rozdíl příkonů za podmínek 
udržení stejné teploty vzorku a referenční látky. Rozdílný princip měření u obou typů 
kalorimetrů vede k rozdílné orientaci píků.   

Měření a výpočet tepelných kapacit pomocí DSC 

Jak již bylo řečeno, k získávání tepelných kapacit a jejich závislostí na teplotě je obvykle 
využívána metoda DSC („modifikovaná metoda DTA“). Zkoumaný vzorek je analyzován při 
režimu, kdy je střídán lineární ohřev s izotermní výdrží (obr. 9).  

V důsledku změn teplotního režimu vznikají diference, z nichž je možné vyčíslit hodnotu tepelné 
kapacity, množství přijatého/odevzdaného tepla. Opakujeme-li tento režim s rostoucí teplotou 
několikrát, získáme závislost tepelné kapacity na teplotě.  

Měření tepelných kapacit se provádí ve třech krocích: 

1) měření s prázdnými kelímky (blank) 
2) měření s referenčním vzorkem (standard, reference) 
3) měření se zkoumaným vzorkem (sample), viz obr. 9. 
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Obr. 8 a) DSC s tepelným tokem (A – společná pec pro vzorek a referenční látku, C – misky pro 

vzorek a referenční látku) [78] 

 
Obr. 8 b) DSC s kompenzací výkonu (B – oddělené elektrické ohřívače pro vzorek a referenční 

látku, C – misky pro vzorek a referenční látku) [78] 

Test s referenčním vzorkem může být vynechán, avšak 
naměřené hodnoty bývají méně přesné. Měření se třemi 
kroky dává spolehlivější výsledky. Příslušné tepelné 
kapacity pak vyhodnocujeme pomocí vztahů [31]: 

T
QC p Δ

= 1                               (34) 

standard p,

0

1 C
Q
QC p =                                    (35) 

 
kde pC   tepelná kapacita vzorku, 

 standard p,C  tepelná kapacita standardu, 
 Q1  teplo přijaté vzorkem, 
 Q0   teplo přijaté standardem, 
 ΔT  teplotní rozdíl.  

Kromě výše uvedených vztahů pro výpočet tepelné kapacity lze využít tzv. „metody poměrného 
výpočtu tepelných kapacit“. Základní rovnice pro výpočet kapacit je následující [1, 79]: 

 

Obr. 9 Schéma měření tepelných 
kapacit materiálů [31] 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

28

( )
( ) pc

s

c

ec

es
ps C

m
m

SS
SS

C ⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=                                 (36) 

kde Cps tepelná kapacita měřeného vzorku, 
 Cpc tepelná kapacita kalibrantu, 
 Ss signál měřeného vzorku, 
 Sc signál kalibrantu, 
 Se signál prázdného kelímku tzv. blank, 

ms hmotnost měřeného vzorku, 
mc  hmotnost kalibrantu. 

Tato metoda spoléhá na znalost tepelné kapacity a hmotnosti použitého kalibrantu, který slouží k 
porovnání s hodnotami “neznámého“ zkoumaného vzorku. Kalibrant by proto měl být 
certifikovaným referenčním materiálem a jeho tepelná kapacita by měla být určena s přesností 
0,5% a měřena na dvou různých adiabatických kalorimetrech. V teplotním rozmezí 25 − 2000 °C 
je velmi často jako referenční materiál používán umělý safír (α − Al2O3). 

Metoda DSC je využívaná k měření tepelných kapacit (specifických tepel) látek a latentních 
tepel fázových transformací. Umožňuje však měřit i teploty fázových transformací. Metoda DTA 
je využívaná především pro měření teplot fázových transformací, ale je možné ji také využívat 
pro měření tepel fázových transformací. V principu jsou tyto dvě metody jedna a tatáž. Hlavní 
rozdíl je především v konstrukci měřicích tyčí DTA a DSC. DTA − tyč je konstruována tak aby 
co nejpřesněji detekovala teplotní rozdíly mezi měřeným a srovnávacím vzorkem. DSC − tyč je 
uzpůsobena tak, aby docházelo k co nejmenším tepelným ztrátám při analýzách [63, 80]. Z výše 
uvedeného vyplývá, že pro měření teplot fázových transformací je vhodnější používat metodu 
DTA, zatímco pro měření tepelných efektů je vhodnější (přesnější) metoda DSC. V rámci 
disertační práce byly teploty i tepelné efekty fázových transformací niklových superslitin 
studovány metodou DTA (viz. Experimentální část disertační práce).  

3.3.3. Termogravimetrie (TG − Thermogravimetry)  

Podstatou termogravimetrie [44, 72] je plynulé registrování změn hmotnosti vzorku zkoumané 
látky v závislosti na teplotě (případně času), přičemž je sledovaný vzorek zahříván 
kontrolovaným teplotním programem. Z výsledku měření je možné získat informace o složení 
zkoumané látky, čistotě, její termické stabilitě/rozkladu a produktech, které při chemickém 
rozkladu vznikají.  

Můžeme konstatovat, že termogravimetrie nachází značné uplatnění všude tam, kde jde 
o sledování fyzikálně−chemických dějů, které provází změna hmotnosti vzorku v tuhém nebo 
kapalném skupenství. Výsledkem měření je TG − křivka (Δm = f(T), viz obr. 7). 

3.3.4. Simultánní metody 

Současné použití několika termoanalytických metod při studiu tuhých látek a jejich reakcí 
umožňuje dokonalejší a přesnější interpretaci výsledků jednotlivých metod a významně přispívá 
k objektivizaci popisu procesů, které probíhají vlivem teploty ve zkoumaných látkách 
(systémech). Simultánní metody jsou také metody, které umožňují určit víc než jednu fyzikální 
vlastnost studovaného materiálu současně, v průběhu měření jednoho vzorku. Současné měření 
jedné veličiny spolu s jejím rozdílem s referenčním vzorkem nepovažujeme za simultánní 
metodu. Rovněž nepovažujeme za simultánní metodu registraci měřené veličiny a současně její 
elektronicky nebo numericky zpracovanou odezvu. 

Simultánní metody představují aplikaci dvou nebo více termoanalytických metod na jediném 
vzorku, v případě, že jsou jednotlivé termoanalytické přístroje spojené přes určité přístrojové 
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rozhraní, které způsobuje dopravní zpoždění přenosu informace, zapříčiněné například dopravou 
plynu. Názvy simultánních metod nebo jejich zkratky spojujeme při písemném vyjádření 
pomlčkami popř. lomítkem, např. DTA − TG popř. DTA/TG [72]. 

3.3.5. Obecný popis termoanalytických křivek  

Naměřené TA – křivky, např. DTA – křivky (obr. 10) jsou všeobecně popisovány následujícími 
charakteristickými pojmy [78]: 

te
pe

ln
ý 

to
k

   T        T    T  T        Ti e p          c f

  pík

   teplota

  základní čára

  nulová čára

 
Obr. 10 Popis DTA − křivky [78] 

 Nulová čára (tzv. blank) – křivka naměřená s prázdným zařízením, tj. bez vzorků a bez misek, 
nebo bez vzorků a s prázdnými miskami (kelímky). Popisuje tepelné chování měřicího 
systému bez vzorků. Čím menší je rozsah odchylky, tím je zařízení lepší. 

 Základní čára (baseline) – část křivky, kde je registrovaná teplotní diference blízko nule nebo 
konstantní. Odpovídá časovým úsekům, ve kterých jsou změny stavu vzorku zkoumané látky 
zanedbatelně malé.  

 Pík – představuje tu část křivky, která se odkloňuje a opět vrací k základní čáře. 
Charakterizuje ho začátek píku (Ti – teplota počátku píku), přední inflexní bod, maximum (Tp 
− teplota maxima píku), zadní inflexní bod a konec píku (Tf – teplota konce píku).  

 Extrapolovaný začátek píku – průsečík extrapolované přední části základní čáry s tečnou k 
píku, vedenou předním inflexním bodem. Odpovídající teplota se nazývá teplota 
extrapolovaného začátku píku − Te.  

 Extrapolovaný konec píku – průsečík extrapolované zadní části základní čáry s tečnou k píku, 
vedenou zadním inflexním bodem. Odpovídající teplota se nazývá teplota extrapolovaného 
konce píku – Tc.  
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 Výška píku – představuje rozdíl mezi hodnotou měřené veličiny v maximu píku a současnou 
hodnotou této veličiny na lineárně interpolované základní čáře.  

 Šířka píku – představuje buď časový anebo teplotní interval mezi začátkem a koncem píku.  

 Plocha píku – je plocha vymezená píkem a nejčastěji lineární interpolovanou základní čárou. 

Výše uvedený popis DTA – křivky je pouze obecný. Z tohoto důvodu je součástí experimentální 
části disertační práce, mimo jiné, podrobný popis vyhodnocené DTA − křivky získané na 
přístroji pro simultánní termickou analýzu Setsys 18TM pro reálný systém (niklovou superslitinu). 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

K dosažení hlavního cíle disertační práce, tj. „Studium vybraných termofyzikálních 
a termodynamických veličin slitin na bázi Ni“, bylo využito experimentálního zařízení pro 
termickou analýzu Setaram SETSYS 18TM a metody diferenční termické analýzy (DTA). Jako 
experimentální materiál byly vybrány perspektivní niklové superslitiny IN 713LC, IN 738LC a 
IN 792-5A. 

Pro splnění cílů disertační práce byly experimentální práce rozděleny do dvou částí: 

 Studium vybraných termofyzikálních a termodynamických veličin niklových superslitin 
metodou DTA. 

 Strukturní analýza Ni − superslitin. 

4.1. Studium vybraných termofyzikálních a termodynamických veličin niklových 
superslitin metodou DTA 

4.1.1. Experimentální materiál 

Jako experimentální materiál byly vybrány tři lité niklové superslitiny s označením Inconel 
713LC (IN 713LC), Inconel 738LC (IN 738LC) a Inconel 792-5A (IN 792-5A), které 
odpovídají úrovni tuzemského technologického prostředí i úrovni současných požadavků 
konstruktérů. Jedná se o typické materiály pro lopatky a další žárově namáhané části plynových 
turbín a turbodmychadel. Ve všech případech se jedná o komplexně legované, precipitačně 
vytvrditelné slitiny na bázi Ni. Tyto slitiny byly odlity standardní technologií ve slévárnách 
přesného lití v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. (PBS Velká Bíteš, a.s.) [81] a nebyly 
pro účely disertační práce tepelně zpracovány.  

Slitiny IN 713LC a IN 738LC jsou nízkouhlíkovými (LC = low carbon) modifikacemi slitin 
Inconel 713C a Inconel 738. Obsah uhlíku byl snížen, aby nedocházelo k tvorbě karbidů. Ty 
mohou na hranicích zrn v omezené míře působit příznivě proti creepu. Vlivem působení vysoké 
teploty se však typ karbidů mění a namísto malého množství karbidů typu MC s vysokým 
obsahem uhlíku se vytvářejí velká množství nízkouhlíkových karbidů typu M23C6, které mohou 
tvořit na hranicích zrn „řetízky“ a tím dochází ke zhoršení creepových vlastností. Slitina 
IN 792-5A se rovněž vyznačuje nízkým obsahem uhlíku. U všech studovaných slitin tedy není 
žádoucí vyšší obsah uhlíku. Ke zlepšení vlastností hranic zrn byl proto u všech slitin použit bór. 
Chemické složení všech studovaných niklových superslitin je uvedeno v tabulce 4 (hmotnostní 
procenta; hm. %) a tabulce 5 (atomová procenta; at. %).  

Tab. 4 Nominální chemické složení studovaných niklových superslitin (hm. %) 

Ni Cr Mo Co W Al Ti Nb Ta
IN 738LC 61,73 16,28 0,90 8,43 2,56 3,51 3,50 0,92 1,726
IN 792-5A 60,34 12,50 2,15 8,71 4,50 3,60 3,75 0,08 4,150
IN 713LC 73,41 12,00 4,68 0,41 - 5,90 0,77 2,31 < 0,05

Fe C Mn Si Cu Zr B P S
IN 738LC 0,19 0,115  < 0,02 0,05 0,009 0,05 0,010 0,003 0,001
IN 792-5A < 0,01 0,081 0,03 0,06 - 0,02 0,014 0,003 0,003
IN 713LC 0,15 0,050  < 0,05 < 0,05  < 0,05 0,09 0,012 0,007 0,007

Slitina
Koncentrace prvků (hm. %)
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Tab. 5 Nominální chemické složení studovaných niklových superslitin (at. %) 

Ni Cr Mo Co W Al Ti Nb Ta
IN 738LC 59,39 17,62 0,53 8,05 0,78 7,33 4,12 0,56 0,537
IN 792-5A 60,12 14,06 1,31 8,64 1,43 7,81 4,58 0,05 1,341
IN 713LC 69,10 12,75 2,70 0,38 - 12,09 0,89 1,37 < 0,015

Fe C Mn Si Cu Zr B P S
IN 738LC 0,19 0,539  < 0,02 0,10 0,008 0,03 0,052 0,005 0,002
IN 792-5A < 0,01 0,394 0,03 0,13 - 0,01 0,076 0,006 0,005
IN 713LC 0,15 0,230  < 0,05 < 0,10  < 0,043 0,05 0,061 0,012 0,012

Slitina
Koncentrace prvků (at. %)

 
Inconel 713LC (IN 713LC) 

Slitina IN 713LC [82−86] je historicky nejstarší. Má však celou řadu předností, díky nimž 
zůstává z hlediska kvantity patrně nejčastěji vyráběnou a používanou litou Ni − slitinou. Má 
poměrně jednoduché legování a není náchylná k sigmatizaci, má krátký interval tuhnutí a odlitky 
lze používat v litém stavu. IN 713LC je slitinou technologicky nenáročnou, její žárupevnost je na 
dobré úrovni a dosahování požadovaných vlastností při atestačních creepových zkouškách 
většinou nedělá problémy. Z této slitiny vyrábí PBS Velká Bíteš, a.s. technologií přesného lití 
odlitky oběžných a rozváděcích kol turbodmychadel, oběžné a rozváděcí lopatky pro stacionární 
plynové turbíny (obr. 11), oběžná a rozváděcí kola pomocných energetických jednotek pro 
leteckou techniku (technicky velice náročné odlitky, pracující za teplot až 900 °C). Kromě výše 
uvedeného odlévá PBS části klimatizačního systému letounů. Mezi nejnáročnější odlitky patří 
přesně lité odlitky oběžných a rozváděcích kol turbínového motoru TJ-100. Tyto jsou odlévány 
rovněž z materiálu IN 713LC.  

 
Obr. 11 Odlitky lopatek stacionárních plynových turbín (PBS Velká Bíteš, a.s.) 

Slitina IN 713LC patří mezi lité slitiny tzv. I. generace, u kterých byla při výrobě aplikována 
vakuová metalurgie. Snížení obsahu C působí posun solidu a likvidu k vyšším teplotám a 
zlepšení některých materiálových charakteristik (zejména plasticity). Ekvivalent této slitiny se u 
nás dříve vyráběl pod označením LVN-10. Mezi důležité fyzikální vlastnosti slitiny patří měrná 
hmotnost. Ta se pohybuje kolem 8,01 g.cm-3. Vzhledem k obtížné obrobitelnosti se součásti ze 
slitiny IN 713LC odlévaly s minimálními přídavky na opracování. Typickou technologií pro 
výrobu odlitků je přesné lití metodou vytavitelného modelu. Vzhledem k vysokému obsahu 
s kyslíkem reagujících prvků je nezbytná aplikace vakuové technologie. Jak již bylo řečeno, lze 
odlitky této slitiny používat v litém stavu, tzn. bez tepelného zpracování [87−91]. 
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Inconel 738LC (IN 738LC) 

Slitina IN 738LC [82, 86, 87, 92−94] patří ve srovnání s IN 713LC mezi vývojově vyšší 
materiály tzv. II. generace. Z materiálu IN 738LC odlévá PBS Velká Bíteš, a.s. zejména oběžné 
a rozváděcí lopatky pro stacionární plynové turbíny.  

Tento materiál se liší od předchozího (IN 713LC) vyšší koncentrací uhlíku, vysokým podílem 
kobaltu, poměrem hliníku a titanu (precipitační zpevnění) a také poměrem molybdenu a 
wolframu (substituční zpevnění). Žárupevnost této slitiny je srovnatelná (nebo nižší) s 
materiálem IN 713LC. Má však vyšší žáruvzdornost (hlavně vyšší odolnost vůči vysokoteplotní 
korozi). Je to díky vyššímu obsahu chromu a dalších legur. Čím vyšší množství chromu má daná 
slitina, tím se zvyšuje žáruvzdornost ovšem na úkor žárupevnosti. Aby se zvýšil podíl 
koherentních částic fáze γ' a tím se zlepšila žárupevnost materiálu, je nutné IN 738LC tepelně 
zpracovávat, nejčastěji postupem 1120 °C/2h/vzduch + 845 °C/24h/vzduch [90, 95].  

Vzhledem ke komplexnějšímu legování a nutnosti tepelného zpracování je dražší (ve srovnání s 
IN 713LC je zhruba o polovinu dražší) a technologicky náročnější. V případě nevhodné 
kombinace obsahů legujících prvků u ní existuje nebezpečí tvorby nežádoucí fáze σ během 
provozní expozice. Precipitaci této fáze lze zabránit optimalizací chemického složení pomocí 
metody PHACOMP. V porovnání s předchozí slitinou (IN 713LC) má tento materiál vyšší 
měrnou hmotnost, a to 8,11 g.cm-3.  

Inconel 792-5A (IN 792-5A) 

IN 792-5A [86, 88, 89, 96] je niklovou superslitinou používanou především na přesně lité odlitky 
oběžných a rozváděcích kol turbínového motoru TJ-100, určeného pro pohon terčů, řízených 
střel a bezpilotních prostředků. Z výše hodnocených slitin je IN 792-5A vývojově nejmladší a 
její hlavní předností je, že ze všech hodnocených slitin má největší žárupevnost při srovnatelné 
žáruvzdornosti s IN 738LC, ale je i nejdražší (oproti IN 713LC je zhruba trojnásobně dražší). Má 
však i největší měrnou hmotnost (8,25 g.cm-3) a stejný interval tuhnutí jako IN 738LC. Patří 
mezi lité slitiny II. generace. Vyrábí se v několika modifikacích, mírně se lišících chemickým 
složením. Výzkum v rámci disertační práce se bude týkat IN 792-5A, která je nejčastěji užívanou 
modifikací. Modifikace označené 5B a 5C obsahují oproti základnímu složení navíc ještě 0,5 
resp. 0,9 % Hf a jsou dražší než varianta 5A. Materiál IN 792-5A má srovnatelnou koncentraci 
uhlíku s materiálem IN 713LC, vysoký podíl kobaltu stejně jako IN 738LC, poměr hliníku a 
titanu (precipitační zpevnění) je srovnatelný s IN 738LC, obsah molybdenu a wolframu je 
poměrně vysoký (substituční zpevnění). 

Stejně jako v případě IN 738LC je nutno chemické složení optimalizovat metodou PHACOMP 
za účelem prevence vzniku fáze σ (sigmatizace). Optimálních vlastností slitiny IN 792-5A se 
dosahuje dvoustupňovým tepelným zpracováním, shodným s dříve uvedeným procesem pro 
IN 738LC, nebo třístupňovým postupem 1120 °C/2h/vzduch + 845 °C/4h/vzduch + 
760 °C/16h/vzduch [90, 97]. 
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4.1.2.  Experimentální zařízení a měřicí aparatura 

Pro experimentální měření termofyzikálních a termodynamických dat niklových superslitin byl 
využíván laboratorní systém SETARAM Setsys 18TM [98], obr. 12, který je umístěn na Katedře 
fyzikální chemie a teorie technologických procesů, VŠB – TU Ostrava.  

Zařízení je navrženo tak, aby bylo možné při určité modifikaci a softwarovém vybavení provádět 
následující analýzy: 

 DTA (Differential Thermal Analysis − diferenční termická analýza) – měření rozdílu teplot 
analyzovaného a referenčního materiálu – vzorku (metoda využívaná v disertační práci). 

 DSC (Differential Scanning Calorimetry – diferenční skenovací kalorimetrie) – měření 
rozdílu tepelných toků do analyzovaného a referenčního vzorku. 

 TG (Thermogravimetry – termogravimetrie) − plynulé registrování změn hmotnosti vzorku 
zkoumané látky v závislosti na teplotě (případně času), přičemž je sledovaný vzorek 
zahříván kontrolovaným teplotním programem. 

 TMA (Thermomechanical Analysis − termomechanická analýza) – měření změn rozměrů 
vzorků v závislosti na teplotě při nekmitavém zatížení vzorku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Některá experimentální zařízení umožňují provádět současně několik termoanalytických metod 
najednou a tím umožňují dokonalejší a přesnější interpretaci výsledků jednotlivých metod a 
významně přispívají k objektivizaci popisu procesů, které probíhají vlivem teploty ve 

 

Obr. 12 Experimentální zařízení SETARAM Setsys 18TM:  
1 – váhový systém; 2 – měřicí tyč; 3 – korundová trubice; 4 – korundový kelímek s 

měřeným vzorkem; 5 – korundový kelímek pro srovnávací vzorek;  
6 – regulační termočlánek; 7  – grafitové topné těleso; 8 – izolační materiál,  

9 – primární vakuum; 10 – ochranná atmosféra vzorku (Ar > 99,9999 %);  
11 – ochranná atmosféra topného tělesa (Ar 99,999 %); 12 – okruh chladicí vody 
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zkoumaných látkách (systémech). Jedná se o tzv. simultánní metody. Přístroj Setsys 18TM 
umožňuje při určitých modifikacích provádět tyto simultánní analýzy:  

 TG/DTA (Thermogravimetry/Differential Thermal Analysis) 

 TG/DSC (Thermogravimetry/Differential Scanning Calorimetry) [98]. 

Simultánní analýza TG/DTA slouží k současnému měření hmotnostních změn a tepelných jevů.  

Zařízení Setsys 18TM je vybaveno elektrickou válcovou pecí s grafitovým topným tělesem 
pracujícím v rozmezí od teploty okolí až do +1600 °C (s odpovídajícím regulačním 
termočlánkem, měřicí tyčí  a chladicím médiem by bylo možné provádět měření v rozsahu od –
50 °C až  do 1750 °C). Rychlost ohřevu a ochlazování vzorků při analýze lze nastavit v rozsahu 
0 °C/min – 99 °C/min (vysoké rychlosti ochlazování lze dosáhnou s lepším chladicím zařízením 
– kapalným dusíkem, v disertační práci byla jako chladicí médium pece používaná voda). K 
měření teplot a tepel fázových transformací byla použita měřicí tyč TG/DTA typu S (S − type 
rod Pt/PtRh 10 %), která umožňuje měřit v rozsahu teplot +20 °C až + 1600 °C. Pro zajištění co 
nejčistší inertní atmosféry kolem vzorku, je používán inertní argon o čistotě 6N, který je před 
vstupem do aparatury ještě přečišťován na čistotu 99,999999 % pomocí čisticího zařízení Getter, 
obr. 13. Aktivní část čisticího zařízení pracuje na principu chemisorpce „škodlivých“ plynů. 
Čisticí zařízení umožňuje průchod inertním plynům, ale molekuly ostatních plynů (O2, N2, H2O a 
další) jsou sorbovány slitinou na bázi Zr, V a Fe. K systému SETSYS je také napojen okruh s 
inertním argonem 99,999 %, který tvoří inertní atmosféru grafitového topného tělesa pece.  

 
Obr. 13 Schéma měřicí aparatury 

Nastavení a řízení analýz zajišťuje počítač, resp. program SETSOFT, který byl dodán firmou 
SETARAM s přístrojem Setsys 18TM. Tento program v sobě zahrnuje tři podprogramy: 
Collection (nastavení a řízení analýz, sběr a ukládání dat); Database tools (zálohování, přenos a 
modifikace experimentálních dat); Processing (vyhodnocování a export dat do jiných formátů 
(EXCEL, ASCII). Schéma měřicí aparatury je pro názornost uvedeno na obr. 13 (tj. měřicí 
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zařízení; počítač pro nastavení/řízení analýz, sběr a vyhodnocení experimentálních dat; okruh 
chladicí vody; zapojení ochranných plynů a čisticího zařízení). 

Jelikož je cílem disertační práce získat spolehlivá a co nejpřesnější termofyzikální 
a termodynamická data, je nutné před měřením reálných vzorků Ni − superslitin provádět 
kalibrační a statistická měření zařízení Setsys 18TM. Pro korekci termofyzikálních dat – teplot 
fázových transformací byla provedena teplotní kalibrace. Termodynamická data – entalpie 
fázových transformací byla vypočítána na základě tzv. entalpické kalibrace. Veškerá kalibrační 
měření byla prováděna několikrát v průběhu měření reálných vzorků niklových superslitin, a to 
z důvodů postihnutí případných změn v citlivosti měřicího termočlánku – měřicí tyče. Bylo 
prováděno tzv. překalibrování měřicího zařízení. Kalibrační a statistická měření jsou podrobně 
popsána v následujících kapitolách disertační práce. 

4.1.2.1. Teplotní a entalpická kalibrace měřicího zařízení 

Kalibrace měřicího zařízení v sobě zahrnuje kalibraci teplotní a entalpickou. Entalpická 
kalibrace slouží pro výpočty latentních tepel fázových transformací a teplotní kalibrace pro 
korekci teplot fázových transformací.  

Kalibrace přístroje Setsys 18TM se provádí pomocí standardních látek (standardů), u kterých je 
dostatečně známá a termofyzikálně/termodynamicky dostatečně charakterizovaná transformace. 
Rovněž změna entalpie příslušné fázové transformace musí být dostatečně velká, aby mohla být 
zaznamenána přístrojem a vyhodnotitelná uživatelem. Kalibrační látky by měly být chemicky 
stabilní, inertní a měly by pokrývat rozsah teplot pro daná experimentální měření. Jelikož se v 
disertační práci pohybujeme v teplotní oblasti 20 – 1500 °C, byly pro kalibrační měření použity 
následující standardní kovy (čistota kovů 5N): Sn, Pb, Al, Ag, Au, Cu a Ni ve tvaru válečků o 
průměru 3 mm a výšce 3 mm (hmotnost kalibračních vzorků je uvedena v tabulce 6). Všechny 
tyto kovy byly vybrány na základě výše uvedených kritérií. Vzorky čistých kovů (čistota 5N) 
byly pro účely kalibračních měření řízeně ohřívány a po natavení ihned řízeně ochlazovány 
rychlostí 7 °C/min. Tvar vzorků čistých kovů (5N) po provedených DTA analýzách je patrný z 
obr. 14.  

 
Obr. 14 Vzorky kalibračních kovů (Sn, Pb, Al, Ag, Au, Cu a Ni) po DTA analýzách (ohřev/ochlazování 

7 °C/min) 
Pro účely vyhodnocení a zpracování dat (kalibrační i experimentální měření reálných vzorků 
Ni − superslitin) byla, pro vyjádření DTA - křivek, zvolena v programu SETSOFT závislost 
tepelného toku v [µV] na teplotě ve [°C], obr. 15. Takto získané DTA − křivky vyjadřují tepelné 
efekty fázových transformací, přičemž plochy píků na DTA − křivkách jsou uváděny v 
[µV⋅s/mg]. Ze získaných DTA − křivek lze přímo vyhodnotit teploty fázových transformací a 
výše zmiňované plochy píků. Plocha píku při ohřevu indikuje množství tepla pohlceného 
vzorkem při tavení, u ochlazování dochází naopak k odevzdávání tepla vzorkem do okolí a 
plocha píku značí množství odevzdaného tepla.  

Příkladem grafického záznamu jsou DTA − křivky na obr. 15, znázorňující tepelné efekty 
tání/tuhnutí při ohřevu/ochlazování stříbra (Ag) o čistotě 5N. Vzorek stříbra (5N) byl ohříván z 
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teploty 20 °C na teplotu 1000 °C rychlostí ohřevu 7 °C/min, po dosažení teploty 1000 °C (po 
natavení) byl vzorek Ag řízeně ochlazován stejnou rychlostí zpět k 20 °C.  

Grafickým výstupem získaným při ohřevu (vyhodnocováno zleva doprava) vzorku je červená 
DTA − křivka, která je tvořena základní linií (baseline − odpovídá časovým úsekům, ve kterých 
jsou změny stavu vzorku zkoumané látky zanedbatelně malé; v našem případě je téměř 
rovnoběžná s teplotní osou) a píkem (část křivky, která se odklání a opět vrací k základní linii). 
Pík představuje fázovou transformaci (tepelný efekt), v případě Ag představuje tání vzorku a 
charakterizuje ho teplota začátku píku (ozn. 1 − šedý křížek; 962,01 °C), teplota 
extrapolovaného začátku píku (průsečík extrapolované přední části základní čáry s tečnou 
k píku vedenou předním inflexním bodem; Onset Point; ozn. 2; 964,10 °C), teplota předního 
inflexního bodu (ozn. 3 – šedý křížek; 965,18 °C), teplota vrcholu píku (proložení tečen v 
inflexních bodech stran píků; Peak; ozn. 4; 975,24 °C), teplota zadního inflexního bodu (ozn. 5 
– šedý křížek; 977,51 °C), teplota extrapolovaného konce píku (průsečík extrapolované zadní 
části základní čáry s tečnou k píku vedenou zadním inflexním bodem; ozn. 6;  981,26 °C), 
teplota konce píku (ozn. 7 – šedý křížek; 989,21 °C) a plocha píku (plocha vymezená píkem a 
lineární interpolovanou základní čárou; Enthalpy; +60,8198 μV.s/mg; Endothermic effect). 
Teploty začátků a konců píků jsou vyhodnocovány uživatelem, zbylé teploty a plochy 
vyhodnocuje program. U kalibračních kovů je důležitá zejména teplota extrapolovaného začátku 
píku (Onset Point), která odpovídá u ohřevu teplotě tání čistého materiálu. Teplota vrcholu píku 
značí teplotu úplného roztavení vzorku.  

 
Obr. 15 DTA − křivky získané při ohřevu a ochlazování stříbra (Ag, 5N) 

Stejným způsobem byla vyhodnocena modrá DTA – křivka, která byla získána při ochlazování 
vzorku Ag (5N). Následující charakteristické teploty byly u ochlazování odečítány zprava 
doleva: teplota začátku píku (961,18 °C), teplota extrapolovaného začátku píku (961,03 °C), 
teplota předního inflexního bodu (961,03 °C), teplota vrcholu píku (953,05 °C), teplota 
zadního inflexního bodu (950,72 °C), teplota extrapolovaného konce píku (947,05 °C), 
teplota konce píku (938,07 °C) a plocha píku (−53,8149 μV.s/mg; Exothermic effect).  

V tabulce 6 jsou u každého čistého kovu pro přehlednost a pro účely teplotní i entalpické 
kalibrace uvedeny následující hodnoty: hmotnosti (m [mg]), obecně uznávané (tabelované) 
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teploty tání (ttab. [°C]), experimentem stanovené teploty tání (tm [°C]) a tuhnutí (ts [°C]), 
tabelovaná latentní tepla tání/tuhnutí (ΔHtabel. [J/mg]), plochy píků (A [μV.s/mg]) odečtené při 
ohřevu a ochlazování a vypočítané (entalpická kalibrace) kalibrační konstanty KDTA [J/μV.s].  

Tab. 6 Hodnoty potřebné pro získání kalibrační křivky 

KDTA KDTA

tabel. ohřev ochlaz. ohřev ochlaz. ohřev ochlaz.
ttab. tm ts (exp. (+)) (exp. (-))

[mg] [J/mg]
Sn 157,62 231,97 233,39 207,15 0,0602 68,4947 73,0944 0,000879 0,000824
Pb 238,78 327,50 327,93 326,65 0,0247 23,1380 23,2493 0,001068 0,001062
Al 56,75 660,37 665,19 661,38 0,3950 233,1001 245,4686 0,001695 0,001609
Ag 253,73 961,93 964,10 961,18 0,1045 60,8198 53,8149 0,001718 0,001942
Au 212,60 1064,43 1067,50 1062,28 0,0640 29,4954 30,4756 0,002170 0,002100
Cu 189,62 1083,40 1085,16 1063,94 0,2056 85,8977 89,3648 0,002394 0,002301
Ni 194,51 1453,00 1459,72 1434,03 0,2990 82,7290 76,5856 0,003614 0,003904

Prvek 
(kov)

m ΔHtabel.

Teplota tání/tuhnutí Plocha píků (A)

[μV.s/mg][°C] [J/μV.s]

 
Teplotní kalibrace spočívá v porovnání tabelovaných a naměřených teplot tání standardů [23]. 
Rozdíl tabelované a naměřené hodnoty čistého kovu se přičte k naměřené teplotě fázové 
transformace studovaného systému (např. Ni − superslitiny). V disertační práci byly pro teplotní 
korekce používány teploty tání/tuhnutí čistého zlata (Au 5N) a niklu (Ni 5N).  

Pro výpočet latentních tepel fázových transformací (ΔH) v [J/g], je nutno sestrojit kalibrační 
křivku a provést entalpickou kalibraci. Kalibrační křivka udává závislost kalibrační konstanty 
KDTA na teplotě (t [°C]). Konstanta KDTA byla vypočtena z poměru tabelovaných latentních tepel 
tání ΔHtabel. [J/mg] a ploch píků A [µV⋅s/mg] jednotlivých standardů. Konstantu KDTA vypočteme 
ze vztahu (37) [28]: 

A
HK tabel

DTA
.Δ

=     [J/µV⋅s]         (37) 

Pomocí regresní analýzy byly sestrojeny kalibrační křivky (obr. 16) a získány regresní rovnice 
závislosti konstanty DTA (KDTA) na teplotě (t) pro oba lineární režimy ohřev/ochlazování čistých 
kovů.  

Pro ohřev byla získána závislost KDTA = f(t): 
4729 108421,910239,3104254,1 −−− ⋅+⋅⋅−⋅⋅= ttK DTA     [J/µV⋅s]                (38) 

a pro ochlazování:  
3729 1005554,1104779,8109219,1 −−− ⋅+⋅⋅−⋅⋅= ttK DTA          [J/µV⋅s]                (39) 

Tyto teplotní závislosti kalibračních konstant nám umožňují získat hodnoty entalpií (latentních 
tepel transformací) v [J/g] stanovovaných kovových systémů (Ni − superslitin). Pomocí 
programu SETSOFT je nutné z DTA křivek odečíst (vyhodnotit) teplotu příslušné fázové 
transformace (např. teplotu likvidu) a vypočítat pro ni příslušnou hodnotu KDTA pro všechny 
měřené vzorky (popř. rychlosti prováděného režimu). Konstanty byly počítány jak pro režim 
ohřevu, tak pro režim ochlazování.  Pro výpočet latentních tepel transformací měřených reálných 
vzorků bylo použito vztahu (40): 

AKH DTA ⋅=Δ       [J/g]                                       (40) 

kde KDTA je kalibrační konstanta vypočtená z kalibrační křivky pro každý analyzovaný vzorek, 
A je plocha píku v [µV⋅s/g] odpovídající fázové přeměně.  
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Hodnoty latentních tepel (entalpií) všech studovaných niklových superslitin (IN 713LC, 
IN 738LC a IN 792-5A) jsou uvedeny a podrobně komentovány v kap. 5.2. 
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Obr. 16 Kalibrační křivky získané při lineární rychlosti ohřevu (7 °C/min, červená křivka) a ochlazování 

(7 °C/min, modrá křivka) standardních kovů (5N) 

4.1.2.2. Hodnocení způsobilosti měřicího zařízení – statistická měření 

V rámci disertační práce byla kromě výše popsaných kalibračních měření provedena statistická 
měření s cílem zhodnotit způsobilost měřicího zařízení Setsys18TM k získávání spolehlivých a 
reprodukovatelných dat − teplot a tepel fázových transformací nejen niklových superslitin. 

Pro statistická měření bylo vybráno deset vzorků čistého niklu (Ni 5N) ve tvaru válečků o 
průměru 3mm, výšce 2 mm a hmotnosti cca 130 mg (obr. 17a). Z důvodu odstranění nečistot, 
popř. kovových otřepů, byly všechny vzorky Ni před vlastním měřením ponořeny do roztoku 
acetonu za současného působení ultrazvuku. Takto připravené vzorky byly analyzovány 
v korundových (Al2O3) kelímcích o objemu 100 µl (obr. 17b).  

 
Obr. 17 a) vzorek Ni (5N); b) korundový kelímek 

Během experimentu byly vzorky řízeně ohřívány rychlostí 7 °C/min v teplotním rozmezí 20 –
1500 °C, po dosažení teploty 1500 °C (po natavení) byly vzorky řízeně ochlazovány stejnou 

a) b) 
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rychlostí zpět k 20 °C. Podmínky experimentu (ochranná atmosféru vzorku a grafitového 
topného tělesa; chladicí médium,…) byly shodné s experimenty prováděnými při kalibračních 
měřeních při měření reálných vzorků Ni − superslitin. Z DTA − křivek byly pomocí programu 
Setsoft získány teploty Curieho bodu, teploty tání (tuhnutí) a latentní tepla tání (tuhnutí) čistého 
niklu. 

Příkladem grafického záznamu jsou DTA křivky na obr. 18, znázorňující tepelné efekty, 
odpovídající fázovým transformacím (např. tání, tuhnutí,..), ke kterým dochází v průběhu 
řízeného ohřevu a ochlazování niklu (Ni) o čistotě 5N. Z DTA − křivek získaných při ohřevu 
(pro režim ohřevu jsou teploty odečítány zleva→doprava; tabulka 7) byly pro všechny vzorky Ni 
(5N) v nízkoteplotní oblasti odečteny teploty Curieho bodu a v oblasti tání niklu teploty počátků 
píků (Onset), Extrap. Onsetů (teploty tání Ni), vrcholů píků (Peak), Extrap. Offsetů, konců píků 
(Offset). Z křivek získaných při ochlazování byly zprava→doleva vyhodnoceny tyto teploty 
(tabulka 8): počátky píků (Onset – teploty tuhnutí Ni), vrcholy píků (Peak), konce píků (offset) a 
v nízkoteplotní oblasti teploty Curieho bodu.  

 
Obr. 18 DTA křivky získané při ohřevu (červená křivka) a ochlazování (modrá křivka) niklu o čistotě 5N 

U ochlazování došlo k posunu všech odečtených teplot v oblasti tuhnutí Ni k nižším hodnotám. 
Z tohoto důvodu bylo u všech sledovaných vzorků čistého Ni vypočteno podchlazení (rozdíl 
teploty tání a tuhnutí Ni). Bylo zjištěno, že u všech vzorků došlo k podchlazení o cca 200 °C. Z 
dlouholetého výzkumu kovových systému na našem pracovišti [99−104] vyplynulo, že je nutné u 
ochlazování nejen čistých kovů, ale i reálných kovových systémů brát téměř vždy v úvahu 
možnost podchlazení analyzovaných vzorků, které může být řádově pouze jen několik °C, ale 
také, jak se ukazuje, i 150 °C (např. u systému Fe − C, ocelí), což má značný vliv na posun teplot 
fázových přeměn a rychlost jejich průběhu.  

Všeobecné je známo, že „čistý“ nikl je mimořádné náchylný k podchlazení. Autoři [1, 22, 105] 
uvádí, že podchlazení u tohoto „čistého“ kovu o 200 °C není ničím neobvyklým. Velký podíl na 
podchlazení vzorků niklu má dynamika zvolené techniky měření (metoda DTA). V ideálním 
případě čistý materiál utuhne při jedné teplotě, ale u metody DTA, kdy dochází ke značné 
redukci teploty okolí, je tato transformace potlačena a z tohoto důvodu dochází k tuhnutí 
materiálu při značně nižší teplotě. Dalším důležitým faktorem z hlediska podchlazení je vliv 
velikosti (hmotnosti) vzorku.  
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Tab. 7 Teploty vyhodnocené ze získaných DTA − křivek při ohřevu 10 vzorků Ni (5N) 

Onset Extrap. Onset Peak Extrap. Offset Offset 

[mg] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
1 Ni 50 128,75 358,31 1450,61 1452,80 1467,09 1472,60 1478,86
2 Ni 51 128,30 358,03 1451,05 1452,89 1467,09 1472,50 1478,99
3 Ni 52 129,23 358,15 1450,50 1453,15 1467,15 1473,00 1479,76
4 Ni 53 128,48 358,18 1451,46 1453,13 1467,33 1473,25 1480,34
5 Ni 54 129,13 357,94 1451,00 1453,23 1467,16 1472,65 1478,88
6 Ni 55 126,25 358,28 1450,87 1452,97 1467,13 1472,49 1478,10
7 Ni 56 127,55 357,64 1450,56 1452,81 1467,19 1472,16 1478,81
8 Ni 57 127,54 358,08 1450,90 1453,07 1467,45 1472,87 1478,43
9 Ni 58 127,57 358,30 1449,58 1452,54 1466,69 1472,11 1477,70

10 Ni 59 126,22 357,93 1451,01 1453,65 1467,35 1472,81 1478,92
358,08 1450,75 1453,02 1467,16 1472,64 1478,88
358,12 1450,89 1453,02 1467,16 1472,63 1478,87
0,1986 0,4741 0,2854 0,1953 0,3374 0,7161

0,00055 0,00033 0,00020 0,00013 0,00023 0,00048

Ni (5N) - ohřev 7°C/min  

HmotnostOznačení 
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Tab. 8 Teploty vyhodnocené ze získaných DTA − křivek při ochlazování 10 vzorků Ni (5N) 

Onset Peak Offset Podchlazení
[mg] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]

1 Ni 50 128,75 354,50 1226,44 1256,65 1215,66 226,56
2 Ni 51 128,30 354,10 1241,78 1270,28 1231,36 211,22
3 Ni 52 129,23 354,48 1243,50 1272,02 1233,85 209,50
4 Ni 53 128,48 354,19 1242,11 1271,44 1231,76 210,89
5 Ni 54 129,13 354,31 1245,71 1275,56 1236,42 207,29
6 Ni 55 126,25 354,03 1244,03 1273,74 1234,35 208,97
7 Ni 56 127,55 354,55 1253,47 1282,35 1242,37 199,53
8 Ni 57 127,54 354,43 1250,14 1279,79 1240,07 202,86
9 Ni 58 127,57 354,35 1222,09 1250,90 1210,99 230,91

10 Ni 59 126,22 354,38 1245,47 1274,30 1235,07 207,53
354,33 1241,47 1270,70 1231,19 211,53
354,37 1243,77 1272,88 1234,10 209,24
0,1660 9,3049 9,2525 9,5545 9,3049

0,00047 0,00750 0,00728 0,00776 0,04399

Oblast tuhnutí Ni (5N)
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Variační koeficient

Curieho bod

 
Dlouholetý výzkum nejen na našem pracovišti [63, 105] prokázal vliv hmotnosti vzorku na 
teploty a tepla fázových transformací kovových systémů. Bylo zjištěno, že čím menší vzorek je 
analyzován, tím dochází k většímu podchlazení analyzovaných systémů (Fe, Ni, oceli,…) a to 
zejména ve vysokoteplotní oblasti (oblast tuhnutí čistých kovů a oblast likvidu − solidu 
kovových slitin). Čím menší vzorek je analyzován, tím menší je pravděpodobnost vzniku 
prvního kritického zárodku pro růst krystalu a tím jsou teploty posunuty k nižším hodnotám 
(větší podchlazení). V našem případě byly pro účely statistických měření analyzovány válečky 
čistého niklu o velkosti 3 mm průměr a 2 mm výška. Kalibrační měření v rámci disertační práce 
byly prováděny na vzorcích čistého niklu o velikosti 3x3mm a bylo zjištěno podchlazení max. 
50 °C (kap. 4.1.2.1.).  
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Kromě teplot fázových transformací byly odečteny tepelné efekty – plochy (A [μV.s/mg]) 
odpovídající tání a tuhnutí čistého niklu. S využitím entalpické kalibrace byly vypočteny latentní 
tepla tání/tuhnutí ΔHvyp. v [J/g] (tabulka 9  − ohřev a tabulka 10 − ochlazování). 

Tab. 9 Odečtené plochy (A) tání a vypočtená 
tepla tání získaná při ohřevu vzorků Ni (5N) 

Tab. 10 Odečtené plochy (A) tuhnutí a vypočtená 
tepla tuhnutí získaná při ochlazování vzorků Ni 

(5N) 

Hmotnost Plocha (A) Plocha (A) ϑHvyp.

[mg] (+) [ϑV.s/mg] (+) [ϑV.s/g] [J/g]
1 Ni 50 128,75 96,8168 96816,8 303,1724
2 Ni 51 128,30 91,6761 91676,1 287,0748
3 Ni 52 129,23 90,6713 90671,3 283,9283
4 Ni 53 128,48 96,4947 96494,7 302,1637
5 Ni 54 129,13 94,7913 94791,3 296,8297
6 Ni 55 126,25 98,0045 98004,5 306,8915
7 Ni 56 127,55 94,1027 94102,7 294,6734
8 Ni 57 127,54 97,8085 97808,5 306,2778
9 Ni 58 127,57 95,2360 95236,0 298,2223

10 Ni 59 126,22 99,2418 99241,8 310,7660
95,48 95484,37 299,00
95,87 95865,35 300,19

2,6227 2622,7211 8,2128
0,02747 0,02747 0,02747Variační koeficientSt
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Ni (5N) - ohřev 7°C/min  
Číslo 

měření
Označení 
vzorku

Hmotnost Plocha (A) Plocha (A) ΛHvyp.

[mg] (-) [ΛV.s/mg] (-) [ΛV.s/g] [J/g]
1 Ni 50 128,75 120,5957 120595,7 307,8257
2 Ni 51 128,30 113,5136 113513,6 289,7484
3 Ni 52 129,23 111,9014 111901,4 285,6331
4 Ni 53 128,48 116,6850 116685,0 297,8435
5 Ni 54 129,13 115,0687 115068,7 293,7178
6 Ni 55 126,25 120,1183 120118,3 306,6071
7 Ni 56 127,55 114,4029 114402,9 292,0183
8 Ni 57 127,54 119,0579 119057,9 303,9004
9 Ni 58 127,57 120,4333 120433,3 307,4112

10 Ni 59 126,22 119,6040 119604,0 305,2944
117,14 117138,08 299,00
117,87 117871,45 300,87
3,0658 3065,7836 7,8255

0,02617 0,02617 0,02617
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Z tabulek 9 a 10 vyplynulo, že hodnoty latentních tepel tání a tuhnutí jsou i při velkém 
podchlazení téměř srovnatelné. Stejného výsledku bylo dosaženo kolektivem autorů [105], kteří 
u Ni (5N) experimentálně stanovili hodnotu latentního tepla tání ΔHtání = 17,5 ± 0,1 kJ/mol (cca 
298 J/g) a tuhnutí ΔHtuh. = −17,5 ± 0,2 kJ/mol (cca −298 J/g). 

Výše popsaná naměřená data budou sloužit ke zpřesnění a rozšíření poznatků týkajících se 
podchlazení čistých kovů a z nich vycházejících reálných kovových systémů. Tato data byla 
použita rovněž k hodnocení jakosti systému měření, která se posuzuje na základě  řady 
statistických vlastností, např.: shodnost, strannost, opakovatelnost a reprodukovatelnost měření 
[106]. 

→ Strannost měření − je mírou jeho správnosti a vyjadřuje se jako rozdíl mezi aritmetickým 
průměrem výsledků opakovaného měření stejného znaku jakosti a přijatou referenční hodnotou. 
Strannost měření tedy charakterizuje celkovou systematickou chybu měření. Strannost měření 
byla v disertační práci posuzována u teploty tání čistého niklu (Extrap. Onset – křivka ohřevu). 
Referenční hodnota teploty tání je uváděna 1453 °C [5, 107] Celková systematická chyba u 
teploty tání čistého Ni činí v disertační práci 0,02 °C. 

→ Shodnost měření − vyjadřuje variabilitu výsledků opakovaného měření stejného znaku 
jakosti. Mírou shodnosti je obvykle jeho neshodnost, která se vyjadřuje pomocí směrodatné 
odchylky výsledků měření resp. oblasti skutečné variability výsledků měření. Shodnost měření 
charakterizuje působení náhodných chyb měření. Shodnost měření byla v této práci vyjádřena 
pomocí jednočíselných charakteristik, např. směrodatné odchylky a míry variability zkoumané 
veličiny (viz dále). 

V disertační práci bylo snahou, při zpracování naměřených dat – teplot a tepel fázových 
transformací, popsat, z hlediska hodnot dané veličiny, celý soubor dat jako celek, a to názorným, 
nepříliš složitým a rozsáhlým způsobem. K jednoduchému posouzení způsobilosti měřicího 
systému Setsys 18TM byly použity jak jednočíselné charakteristiky, tzv. míry polohy veličiny 
v daném souboru dat, tak míry variability zkoumané veličiny [108, 109].  

Z důvodu postihnutí celé teplotní oblasti, ve které se v disertační práci pohybujeme (teploty a 
tepla fázových transformací Ni − superslitin) byly statistické funkce stanoveny pro všechny 
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teploty a tepla čistého Ni získaná v rámci statistických měření. Pro přehlednost jsou tyto 
statistické funkce uvedeny v tabulkách 7 až 10 u každého souboru dat.  

1) Míry polohy veličiny: 
Míry polohy veličiny v daném souboru objektů jsou hodnoty (čísla), charakterizující velikost 
(úroveň) veličiny v celém zkoumaném souboru jedním číslem. Na první pohled je z nich vidět, 
zda veličina nabývá v daném souboru objektů hodnot spíše větších či spíše menších, spíše 
kladných či záporných apod. Jako míry polohy jsou nejčastěji používány následující statistické 
fce: 

a) Aritmetický průměr ( x ) je průměrná hodnota ze všech hodnot naměřeného souboru dat 
zkoumané veličiny X:  

∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1                             (41) 

n……počet objektů zkoumaného souboru (např. počet měření veličiny X) 

xi…...soubor dat (x1 , x2,…,xn). 

b) Medián (prostřední hodnota; x~ ) veličiny X v daném souboru rozděluje soubor dat na dvě 
stejně početné části. Je to prostřední číslo ve skupině čísel, kdy má polovina čísel hodnotu vyšší 
než medián a polovina čísel hodnotu nižší než medián.   

U symetrického rozdělení skupiny čísel poskytují tyto dva způsoby určení střední hodnoty stejné 
výsledky. U asymetrického rozdělení mohou být výsledky rozdílné.  

2) Míry variability veličiny 
Míry variability charakterizují měřenou veličinu v celém daném souboru objektů jedním číslem 
z hlediska velikosti kolísání hodnot této veličiny. Je možno z nich ihned usoudit, jak mnoho jsou 
tyto hodnoty v souboru rozptýlené, jsou-li v průměru hodně či málo vzdálené od průměrné 
hodnoty veličiny v souboru. 

Nejpoužívanější mírou variability veličiny v daném souboru naměřených hodnot je tzv. 
směrodatná odchylka (σ): 

( )

n

xx
n

i
i∑

=

−
= 1σ                           (42) 

Další často používanou mírou variability je variační koeficient (V): 

x
V σ

=                             (43) 

Jde vlastně o jakousi míru relativní variability, která zhruba udává, jakou část aritmetického 
průměru představuje směrodatná odchylka. Používá se někdy u porovnání několika souborů 
naměřených hodnot různých veličin, které jsou udávány ve značně rozdílných jednotkách. 
Výpočtem variačního koeficientu se zbavíme jednotek. Z hlediska statistických měření v rámci 
této práce byly nejnižší variační koeficienty pozorovány u teplot fázových transformací 
získaných v průběhu ohřevu čistého niklu (tabulka 7) a nejvyšší u ploch a tepel fázových 
transformací (tabulky 9 a 10), přičemž maximální hodnota variačního koeficientu byla 0,03, tzn. 
variabilita měření v rámci disertační práce byla maximálně 3 %. Empirická zkušenost ukazuje, 
že zhruba pro 100.V > 50 % je variabilita vysoká. Z hlediska porovnání variačních koeficientů 
v nízkoteplotní oblasti (teplota Curieho bodu) a vysokoteplotní oblasti (teplota tání/tuhnutí Ni), 
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bylo patrné, že u ohřevu je vyšší variační koeficient u teploty Curieho bodu, naopak u 
ochlazování je dokonce řádově vyšší u teploty tuhnutí Ni, což může být pravděpodobně 
ovlivněno různě velkým stupněm podchlazení. Na základě statistických měření lze usuzovat na 
velice nízkou variabilitu měření všech zkoumaných veličin. 

→ Reprodukovatelnost měření − představuje variabilitu středních hodnot opakovaných měření 
stejného znaku jakosti provedených za různých podmínek. Nejčastěji se jedná o případ, kdy 
měření provádějí různí operátoři, ale může se jednat i o situaci, kdy jeden operátor měří různými 
měřidly, případně na různých měřících stanovištích.  

Reprodukovatelnost měření byla v disertační práci posuzována na základě měření, která byla 
provedena ve spolupráci s Univerzitou Pardubice (Fakulta chemicko−technologická, Katedra 
anorganické technologie). Měření byla prováděna na přístroji STA 449/C/6/F Jupiter 
(NETZSCH, SRN, obr. 19), který rovněž umožňuje provádět simultánní měření TG/DTA.  

            
Obr. 19 Přístroj pro simultánní termickou analýzu Jupiter STA 449/C/6/F 

Měření byla prováděna na vzorku niklové superslitiny IN 713LC (váleček o průměru 3 mm a 
výšce 3 mm). Ohřev pece byl zajištěn rhodiovým vinutím.  K měření teplot a tepel fázových 
transformací byla použita měřicí tyč TG/DTA typu S (S − type rod Pt/PtRh 10 %), která 
umožňuje měřit v teplotním rozsahu od pokojové teploty až do 1650 oC. Měření vzorku slitiny 
IN 713LC bylo prováděno v korundových kelímcích o objemu 100 µl. Před vlastním měřením 
byl pecní prostor proplachován argonem (99,999%), poté byl vnitřní prostor evakuován a opět 
napuštěn argonem. Při vlastním měření byla udržována stálá dynamická atmosféra (průtok Ar 
3litry/hodinu). Během experimentu byl vzorek slitiny IN 713LC (váleček o výšce 3 mm a 
průměru 3 mm) řízeně ohříván rychlostí 10 °C/min v teplotním rozmezí 20 – 1450 °C, po 
dosažení teploty 1450 °C (po natavení) byl vzorek neřízeně ochlazován zpět k 20 °C. I když byla 
snaha o dodržení přesných experimentálních podmínek jako v disertační práci, bohužel nemohly 
být tyto podmínky zcela přesně dodrženy. Vliv na teploty fázových transformací bude mít 
zejména jiné konstrukční řešení měřicího zařízení STA 449/C/6/F Jupiter. Zařízení rovněž 
neumožňuje nastavení řízeného ochlazování vzorku. Z tohoto důvodu byly ze strany autorů 
prováděných srovnávacích měření (Univerzita Pardubice) odečteny následující teploty fázových 
transformací získané pouze z DTA − křivky získané při ohřevu rychlostí 10 °C/min: TS (teplota 
solidu), TMC (teplota rozpouštění karbidů) a TL (teplota likvidu). Je nutné poznamenat, že u 
režimu ohřevu je velice obtížné jednoznačně odečíst teplotu počátku píku (teplotu solidu − TS a 
teplotu rozpouštění karbidů − TMC), z tohoto důvodu jsou tyto teploty uvedeny v teplotním 
intervalu. Pro přehlednost byly výsledky analýz na obou pracovištích uvedeny do tabulky 11.  
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Z porovnání výsledků uvedených v tabulce 11 jsou patrné odchylky u všech naměřených hodnot 
charakteristických teplot. Největší rozdíly jsou patrné u teploty solidu (TS). U teploty likvidu a 
teploty rozpouštění karbidů je patrná poměrně dobrá shoda experimentálních dat. K přesnějšímu 
srovnání by bylo vhodné mít k dispozici rovněž teploty získané při režimu ochlazování. 
Reprodukovatelnost měření nemůže být v případě, kdy nebyly zachovány identické podmínky 
měření a nebyly naměřeny teploty při ochlazování zcela adekvátně posuzována. Z tohoto důvodu 
byla v současnosti pro provádění srovnávacích měření navázána spolupráce s kolegy z 
Masarykovy Univerzity v Brně (Přírodovědecké fakulta, Ústav chemie, Laboratoř termické 
analýzy).  Tato laboratoř je vybavena přístrojem pro termickou analýzu firmy Netzsch STA 409 
CD/3/403/5/G. Výchozí funkcí tohoto zařízení je měření DSC typu „heat flux“. Konstrukce pece 
kalorimetru je z Al2O3 a vykazuje následující parametry: teplotní rozsah 25 − 1450 ºC, rychlost 
ohřevu: 0,1 – 40 °C/min, rychlost chlazení z 1450 na 800 ºC 0,1 – 20 °C/min.  

Tab. 11 Transformační teploty slitiny IN 713LC 

  SETARAM NETZSCH 
Teploty [°C] 

TS 1253 − 1271 1234 − 1274 
TMC 1271 − 1319 1274 − 1322 
TL 1354 1352 

4.1.3. Experimentální podmínky DTA − analýz niklových superslitin 

Pro účely disertační práce byly vybrány niklové superslitiny IN 713LC, IN 738LC a IN 792-5A. 
Všechny slitiny byly dodány První Brněnskou strojírnou, Velká Bíteš, a.s. (PBS Velká Bíteš, 
a.s.). Ze slitiny IN 713LC byly PBS odlity 4 hladké tyče s kruhovým průřezem o průměru 4 mm 
a měrné délce cca 6 cm, obr. 20 V rámci disertační práce byla studována zkušební tyč 
s označením „1“. Slitina IN 738LC byla dodána rovněž ve tvaru hladké tyče s kruhovým 
průřezem o průměru 4 mm a měrné délce cca 7,5 cm. Tyč byla v PBS řezána a následně 
soustružena z jednoho kusu materiálu – konkrétně ze závěsu lopatky. Slitina IN 792-5A byla 
dodána ve tvaru nepravidelného obdélníku o rozměrech cca 5x4 cm, který byl řezán rovněž ze 
závěsu lopatky. Zkušební tyče nebyly tepelně zpracovány, tj. byly dodány ve stavu 
„as-received“. Chemické složení slitin je uvedeno v tabulkách 4 (hm.%) a 5 (at.%).  

Pro účely měření metodou DTA s využitím laboratorního systému SETARAM Setsys 18TM byly 
na VŠB – TU Ostrava ze všech tří studovaných slitin mechanicky připraveny (osoustruženy) 
tyčinky o konečném průměru 3 mm.  

Obr. 20 Zkušební tyče odlité ze slitiny 
IN 713LC v PBS Velká Bíteš, a.s. 

Obr. 21 Fotodokumentace přípravy vzorků pro 
DTA − analýzy (válečky 3x3mm) 

Z takto připravených tyčinek byly nařezány válečky o průměru 3 mm a výšce 3 mm (obr. 21). 
Hmotnost každého vzorku (válečku) byla cca 150 − 200 mg. Z důvodu odstranění případných 
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nečistot byly všechny vzorky niklových superslitiny před vlastním měřením na přístroji 
Setsys 18TM mechanicky obroušeny (odstranění otřepů) a ponořeny do roztoku acetonu za 
současného působení ultrazvuku. Před vlastní analýzou metodou DTA byl vzorek vždy zvážen 
s přesností na desetiny miligramů. Poté byl vložen do korundového (Al2O3) kelímku o objemu 
100 μl (obr. 22c).  

                
 

Obr. 22 a), b) Měřicí tyč s kelímky pro měřený a referenční vzorek, c) korundový kelímek se vzorkem 
Ni − superslitiny 

Při všech analýzách prováděných v rámci disertační práce nebyl použit srovnávací vzorek − bylo 
měřeno s prázdným srovnávacím kelímkem, který plnil funkci srovnávacího vzorku. Oba 
kelímky (kelímek se vzorkem niklové superslitiny i prázdný srovnávací kelímek) byly pečlivě 
usazeny na termočlánek a měřicí tyč (S – type rod Pt/PtRh 10%; obr. 22a,b) byla zasunuta do 
pecního prostoru. Pod oběma kelímky jsou na měřicí tyči umístěny tři termočlánkové spoje, 
které umožňují měření teplotních diferencí mezi měřeným vzorkem a prázdným kelímkem pro 
srovnávací vzorek. Pro přesné měření bylo nutné, aby měřicí tyč byla umístěna ve středu pece. 
Z tohoto důvodu bylo nutné před každou analýzou provést vyvážení vah, které se nachází v horní 
části přístroje Setsys 18TM. Přístroj byl poté uzavřen a pecní prostor byl před každou analýzou 
cca 15 minut proplachován inertním argonem (Ar > 99,9999%). Před spuštěním vlastních 
experimentů bylo nutné zapnout průtok chladícího média – vody. Posledním krokem 
přípravných experimentálních kroků je evakuace pecního prostoru a jeho opětovné napuštění 
interním plynem, v našem případě Ar > 99,9999%. Při vlastních DTA − analýzách byla 
udržována stálá dynamická atmosféra s průtokem argonu 2 litry/hodinu. 

Během prováděných experimentů byly vzorky všech studovaných slitin řízeně ohřívány 
rychlostmi 1 °C/min, 5 °C/min, 10 °C/min, 20 °C/min v teplotním rozmezí 20 – 1450 °C, po 
dosažení teploty 1450 °C (po natavení) byly vzorky řízeně ochlazovány uvedenými rychlostmi 
zpět k 20 °C. Vzorky slitin IN 713LC (obr. 23) a IN 738LC byly kromě výše uvedených 
rychlostí řízeně ohřívány/ochlazovány rychlostí 50 °C/min. Použitým rychlostem odpovídá 
značení vzorků Ni − superslitin v disertační práci. Například označení „IN 713LC 1Cmin“ 
odpovídá vzorku slitiny IN 713LC, který byl řízeně ohříván a ihned po natavení ochlazován 
rychlostí 1 °C/min.  

a) b) c) 
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Obr. 23 Vzorky slitiny IN 713LC před (VS – výchozí stav) a po DTA − analýzách  

(1 – 1 °C/min; 5 – 5 °C/min; 10 – 10 °C/min; 20 – 20 °C/min; 50 – 50 °C/min)  

Diferenční termická analýza je dynamická metoda, a proto průběh křivek závisí na větším počtu 
různých faktorů [76]. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující experimentální měření patří 
především vliv přístroje, vliv podmínek experimentů a v neposlední řadě vliv velikosti vzorku. 
Optimální a správná volba těchto faktorů je důležitá z hlediska získání optimálních DTA − 
křivek a z nich odečtených/vyhodnocených termofyzikálních a termodynamických dat. Snahou 
autora disertační práce bylo získání přesných a reprodukovatelných dat v oblasti získávání 
termofyzikálních a termodynamických dat (teplot a tepel fázových transformací) niklových 
superslitin. Volba samotného termoanalytického přístroje (zdroj tepelné energie, systém 
registrace teploty, způsob záznamu DTA křivky, způsob kontroly atmosféry a především typ, 
materiál a geometrický tvar držáku vzorku) a jeho vysoká citlivost záznamu, se řadí mezi 
faktory, které ovlivňují výsledek termické analýzy. Pro experimentální měření termofyzikálních 
a termodynamických dat niklových superslitin byl využíván laboratorní systém SETARAM 
Setsys 18TM.  

Experimentální podmínky se řadí mezi faktory, které se netýkají přímo zkoumaného vzorku, ani 
použitého přístroje, ale můžeme je zvolit, respektive ovlivnit, před samotným měřením. 
Optimální volba/nastavení rychlosti ohřevu/ochlazování má výrazný vliv především na hodnotu 
teplot fázových transformací a také na plochu píku. Na základě  výzkumu na pracovišti Termické 
analýzy, VŠB – TU Ostrava [110, 111] můžeme konstatovat, že z hlediska vyhodnocení 
DTA − křivek jsou pro systémy na bázi Ni optimální rychlosti ohřevu/ochlazování 5 − 
10 °C/min.   V disertační práci byly zvoleny následující rychlosti ohřevu/ochlazování: 1, 5, 10, 
20 a 50 °C/min. Rychlost 1 °C/min je extrémně nízká rychlost a byla zvolena z důvodu přiblížení 
se rovnovážným podmínkám, tj. získání teplot fázových transformací blízkých rovnováze. 
Rychlost ochlazování 5 °C/min byla vybrána, aby reprezentovala typické experimentální 
podmínky aplikované během odlévání průmyslových komponentů (např. lopatek turbín, atd.) [5, 
39, 71, 112, 113]. Rychlost 10 °C/min je mezinárodně sjednocenou a uznávanou rychlostí 
ohřevu/ochlazování v oblasti metod termické analýzy (standardizační výbor ICTA). V současné 
době z vědeckých publikací [1, 76] vyplynulo, že tato rychlost ohřevu silně převažuje. Při této 
rychlosti jsou píky (tepelné efekty) dobře znatelné a vyhodnotitelné. Rychlost 20 °C/min je 
rovněž běžně používanou rychlostí, ale není již optimální. V disertační práci byla rychlost 
20 °C/min a extrémně vysoká rychlost 50 °C/min zvolena z důvodu posouzení vlivu rychlosti 
režimu ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací.  

Atmosféra (okolí vzorku, pecní) má také podstatný vliv na výsledná termoanalytická měření. 
Experimentální měření mohou být prováděna jak v inertní atmosféře (např. Ar, He) tak i v 
oxidační atmosféře (kyslík, vzduch). V disertační práci byly experimenty prováděny v inertní 
(Ar) dynamické atmosféře a to z důvodu zamezení tvorby oxidů na povrchu zkoumaného 
materiálu. V případě použití oxidační atmosféry by docházelo na povrchu niklových superslitin 
ke vzniku oxidické vrstvy a ovlivnění výsledných teplot a tepelných efektů [1]. Pokrytí vzorku 
touto vrstvou by mělo za následek nedokonalý kontakt vzorku s kelímkem (pod každým 
kelímkem se z vnější strany nachází tři termočlánkové spoje), odezva termočlánku na případnou 
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změnu teploty by byla v tomto případě pomalejší a mohlo by docházet ke zkreslení teplot a 
velikostí ploch píků.  

Velikost a rozměr vzorků určených pro DTA – analýzy má rovněž velmi významný vliv na 
výsledky termické analýzy. Množství vzorku používaného pro měření DTA − křivek se běžně 
pohybuje od několika miligramů až po jeden gram. Vzorky analyzované v rámci disertační práce 
měly vždy tvar válečků o téměř stejných rozměrech (3 mm výška a 3 mm průměr) a hmotnosti 
150 – 200 mg. Hmotnosti vzorků musí být stále přibližně stejné, je to z důvodu zachování 
shodných podmínek pro měření teplot a latentních tepel fázových transformací. Nízké hmotnosti 
vzorků jsou vhodnější pro měření teplot fázových transformací a vyšší naopak pro měření jejich 
tepelných efektů. Zvýšení hmotnosti vzorku s cílem získat větší plochy píku, vede 
k nežádoucímu zvětšování šířky píku a tím k snížení rozlišovací schopnosti metody. Při malých 
hmotnostech jsou dosahována velmi přesná měření teplot fázových transformací, naproti tomu 
latentní tepla mohou být méně přesná. Je to z důvodu, že malý vzorek uvolní/pohltí relativně 
málo tepla při fázové transformaci. Tepelný efekt v tomto případě nemusí být zachycen 
(indikován) celý, což je vhodné právě pro určení teplot fázových transformací. Naproti tomu u 
větších vzorků (v našem případě máme relativně malé vzorky) může docházet k posunu teplot 
fázových transformací k vyšším nebo nižším teplotám (zvětšení časového intervalu průběhu 
fázové transformace) v závislosti jedná-li se o proces ohřevu nebo ochlazování. Ale na druhé 
straně tepelný efekt fázové transformace je větší, tedy pravděpodobnost indikace (zachycení) 
tepelného efektu také a měření latentních tepel fázových transformací též. Pro zjištění vlivu 
hmotnosti, rychlostí ohřevu a ochlazování na výsledné teploty a latentní tepla fázových 
transformací, resp. ploch píků byla provedena autorem předložené práce série měření vedoucích 
k popsání těchto vlivů. Byla nalezena optimální hmotnost pro stanovení teplot a latentních tepel 
fázových transformací, za zmiňovaných podmínek, hmotnost analyzovaných vzorků musí být 
cca 150 mg [63, 99−103].  
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4.2. Strukturní analýza Ni − superslitin 

4.2.1. Metodika hodnocení struktury Ni − superslitin 

Jedním z dílčích cílů disertační práce je provedení strukturních analýz vzorků všech studovaných 
niklových superslitin ve stavu „as−received“ (výchozí stav − VS) a rovněž ve stavu po 
DTA − analýzách. Vytvoření základních strukturních podkladů slouží ke zpřesnění popisu 
chování niklových superslitin během řízeného ohřevu/ochlazování výchozího materiálu (stav 
„as−received“) různými rychlostmi (1, 5, 10, 20, popř. 50 °C/min) v průběhu DTA − analýz.  
Během prováděných DTA − experimentů dochází ke změnám ve struktuře, tj. rozpouštění, 
následný vznik, popř. precipitace jednotlivých strukturních fází (např. γ, γ´, eutektik, karbidů, 
atd.).  

V závislosti na rychlosti řízeného ohřevu/ochlazování dochází rovněž ke změnám velikosti a 
množství těchto fází. Abychom mohli strukturní změny porovnat a vyhodnotit, je potřeba u 
všech studovaných slitin provést strukturní analýzu materiálu ve výchozím stavu (stav 
„as−received“), tj. ve stavu před DTA − analýzami.  

Metalografická příprava, stejně jako elektronomikroskopický a mikroanalytický rozbor všech tří 
studovaných Ni − superslitin byl v rámci této disertační práce proveden ve spolupráci s katedrou 
Materiálového inženýrství, VŠB−TU Ostrava a Materiálovým a metalurgickým výzkumem 
s.r.o., Ostrava − Vítkovice. S využitím rastrovací elektronové mikroskopie, rentgenové 
energiově disperzní spektrální analýzy a rentgenové difrakce bylo na všech vzorcích v rámci této 
spolupráce provedeno: 
- základní metalografická dokumentace, 
- mikroanalytický rozbor přítomných minoritních fází (identifikace minoritních fází 

v jednotlivých vzorcích a jejich složení),  
- posouzení četnosti výskytu jednotlivých minoritních fází v návaznosti na podmínkách 

řízeného ochlazování vzorků (DTA − analýzy). 

4.2.1.1. Slitina IN 713LC 

Označení materiálu pro strukturní analýzy:   

1 vzorek ve výchozím stavu (IN713LC_VS) 
5 vzorků po roztavení a následném řízeném tuhnutí (DTA − analýzy): 

   vzorek IN 713LC_1: rychlost ohřevu/ochlazování 1 °C/min, 
   vzorek IN 713LC_5: rychlost ohřevu/ochlazování 5 °C/min, 

vzorek IN 713LC_10: rychlost ohřevu/ochlazování 10 °C/min, 
vzorek IN 713LC_20: rychlost ohřevu/ochlazování 20 °C/min, 
vzorek IN 713LC_50: rychlost ohřevu/ochlazování 50 °C/min. 

Metalografická příprava vzorků 

Obecně se metalografická příprava vzorků – výbrusů řídí několika postupy a pravidly, které si 
volí daná metalografická laboratoř. Je to proto, aby práce s materiálem byla kvalitní a 
reprodukovatelná. Bez dodržení těchto postupů by mohlo dojít k ovlivnění struktury materiálu či 
nedosažení stejného výsledku po určitém časovém intervalu. Obojí pak může způsobit, že 
následná metalografická měření nebudou odpovídat skutečnosti, tj. budou nepřesná. Příprava 
vzorku je složena z několika kroků. Nejdříve se jedná o volbu místa odběr, popř. samotný výběr 
vzorku. Dále následuje označení vzorku. Následně dochází k samotné přípravě výbrusů, složené 
z broušení a leštění. Pro sledování strukturních součástí a fází v mikroskopu je nutné většinou 
vyvolat strukturu leptáním [114].  
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Vzorky slitiny IN 713LC (IN 713LC_VS a 5 vzorků po DTA − analýzách) byly před vlastními 
strukturními analýzami celé zalisovány do vodivých termosetů (vodivé bakelity), které jsou 
přímo určeny pro SEM analýzy při teplotě 180 °C pod vysokým tlakem. Vzorky po roztavení a 
následném řízeném tuhnutí byly zalisovány tak, aby mohla být studována strana vzorku v místě, 
kde se vzorek dotýkal během prováděných DTA − analýz dna kelímku (obr. 24). 

Dalším krokem přípravy bylo hrubé broušení vzorků do roviny. Následovalo  leštění na 
podložkách od největší zrnitosti až po jemná sukna za pomocí diamantových emulzí. Pro 
zviditelnění struktury byl vzorek chemicky leptán v roztoku 100 ml H2O + 100 ml líh + 200 
(100) ml HCl + 5 g CuCl2. Vzorek slitiny IN 713LC ve výchozím stavu (IN 713LC_VS) byl 
následně po provedení fotodokumentace elektrolyticky leptán v roztoku 12 ml H3PO4 + 40 ml 
HNO3 + 48 ml H2SO4 za současného působení proudu 6V po dobu 5 sec.  

  
Obr. 24 Korundový kelímek se vzorkem Ni − superslitiny (vzorek před DTA – analýzou) s označením 

výběru strany vzorku pro strukturní analýzy 
Použité přístrojové vybavení 

Fotodokumentace a zhodnocení struktury, vlastností slitiny IN 713LC bylo provedeno na 
rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-6490LV, vybaveném energiově disperzním 
analyzátorem EDAX (EDS INCA x-act). Dokumentace mikrostruktury byla provedena v režimu 
sekundárních elektronů (SEI) a odražených elektronů (BEI COMPO − materiálový kontrast). 
Jednotlivé minoritní fáze byly identifikovány na základě srovnání výsledků semikvantitativní 
EDX analýzy s publikovanými údaji o složení fází vyskytujících se v daném typu niklové 
superslitiny. Semikvatitativní rtg mikroanalýza byla provedena pouze v případě částic větších 
než 1μm, kdy nedocházelo k významnějšímu zkreslení výsledků rtg signálem z okolní matrice. 
Nelze vyloučit, že ve studovaných vzorcích mohly být přítomny malé částice dalších minoritních 
fází. 

4.2.1.2. Slitina IN 738LC 

Označení materiálu pro strukturní analýzy:   

1 vzorek ve výchozím stavu (IN 738LC_VS) 
5 vzorků po roztavení a následném řízeném tuhnutí (DTA – analýzy): 

vzorek IN 738LC_1: rychlost ohřevu/ochlazování 1 °C/min, 
vzorek IN 738LC_5: rychlost ohřevu/ochlazování 5 °C/min, 
vzorek IN 738LC_10: rychlost ohřevu/ochlazování 10 °C/min, 
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vzorek IN 738LC_20: rychlost ohřevu/ochlazování 20 °C/min, 
vzorek IN 738LC_50: rychlost ohřevu/ochlazování 50 °C/min. 

Metalografická příprava vzorků stejně jako použité přístrojové vybavení bylo u slitiny IN 738LC 
shodné s IN 713LC (kapitola 4.2.1.1.). Vzorek slitiny IN 738LC ve výchozím stavu 
(IN 738LC_VS) byl následně po provedení fotodokumentace elektrolyticky leptán v roztoku 12 
ml H3PO4 + 40 ml HNO3 + 48 ml H2SO4 za současného působení proudu 6V po dobu 5 sec.  

4.2.1.3. Slitina IN 792-5A 

Označení materiálu pro strukturní analýzy: 

1 vzorek ve výchozím stavu (IN 792-5A_VS) 
4 vzorky po roztavení a následném řízeném tuhnutí (DTA – analýzy): 

vzorek IN 792-5A _1: rychlost ohřevu/ochlazování 1 °C/min, 
vzorek IN 792-5A_5: rychlost ohřevu/ochlazování 5 °C/min, 
vzorek IN 792-5A_10: rychlost ohřevu/ochlazování 10 °C/min, 
vzorek IN 792-5A_20: rychlost ohřevu/ochlazování 20 °C/min. 

Metalografická příprava vzorků 

Metalografická příprava vzorků slitiny IN 792-5A byla shodné s IN 713LC (kapitola 4.2.1.1.). 
Vzorek slitiny IN 792-5A ve výchozím stavu (IN 792-5A_VS) byl následně po provedení 
fotodokumentace rovněž elektrolyticky leptán v roztoku 12 ml H3PO4 + 40 ml HNO3 + 48 ml 
H2SO4 za současného působení proudu 6V po dobu 5 sec.  

Použité přístrojové vybavení 

Studium dodaných vzorků bylo provedeno na elektronové mikrosondě JCXA 733, vybavené 
energiově disperzním analyzátorem EDAX (EDAM 3). Dokumentace mikrostruktury byla 
provedena v režimu sekundárních elektronů (SEI) a odražených elektronů (BEI COMPO − 
materiálový kontrast). Jednotlivé minoritní fáze byly identifikovány na základě srovnání 
výsledků semikvantitativní EDX analýzy s publikovanými údaji o složení fází vyskytujících se 
v daném typu niklové superslitiny. Semikvatitativní rtg mikroanalýza byla provedena pouze 
v případě částic větších než 1μm, kdy nedocházelo k významnějšímu zkreslení výsledků rtg 
signálem z okolní matrice. Nelze vyloučit, že ve studovaných vzorcích mohly být přítomny malé 
částice dalších minoritních fází. 
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5. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A JEJICH DISKUSE 

5.1. Teploty fázových transformací 

Metody zkoumání fázových přeměn nejen niklových superslitin jsou založeny na využití změn 
převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury 
doprovázejí. Jejich cílem bývá obvykle určení teplotního rozmezí, v němž přeměna probíhá. 
K získávání termofyzikálních a termodynamických dat v oblasti fázových přeměn kovových 
systémů/slitin se uplatňují nejčastěji metody termické analýzy. Jak již bylo řečeno v teoretické 
části disertační práce, podstata termické analýzy spočívá ve sledování změn teploty, ke kterým 
dochází vybavením nebo pohlcením tepla při fázových přeměnách kovů nebo slitin při přechodu 
z tuhého do kapalného stavu a naopak. Tyto změny teploty není možno spolehlivě určovat 
z křivek chladnutí v souřadnicích teplota − čas, protože je-li fázová přeměna spojená 
s uvolněním/pohlcením malého latentního tepla (a to fázové přeměny zejména v tuhém stavu 
bývají), nedochází k výraznému zlomu na křivce chladnutí. Tento nedostatek dokáží odstranit 
metody DTA (Differential Thermal Analysis) a DSC (Differential Scanning Calorimetry), které 
jsou v dnešní době v oblasti výzkumu termofyzikálních a termodynamických dat nejen kovových 
systémů stále více využívány. Mezi přednosti metod DTA a DSC patří jejich relativní 
jednoduchost a poměrně dobrá cenová dostupnost měřicích zařízení. Pomocí těchto metod lze 
stanovit tyto veličiny [1, 25−29, 31, 79]: 

o teploty fázových transformací (teploty fázových transformací v tuhém stavu, teploty likvidu a 
solidu, atd.) 

o latentní tepla fázových transformací – entalpie (tání, tuhnutí, atd.) 

o specifická tepla materiálů (tepelných kapacit) a jejich závislostí na teplotě. 

Všechny tyto veličiny (data) je možné získat z tzv. DTA (DSC) – křivek, které znázorňují 
tepelné efekty v průběhu lineárního ohřevu/ochlazování vzorků. V rámci disertační práce byly 
získány DTA křivky, které byly zaznamenávány a vyhodnocovány na počítači pomocí programu 
SETSOFT (podprogram „Processing“). Tento program byl dodán firmou SETARAM 
s přístrojem Setsys 18TM. Pro účely vyhodnocení a zpracování experimentálních dat byla, pro 
vyjádření DTA − křivek, zvolena v programu SETSOFT závislost tepelného toku v [µV] na 
teplotě ve [°C], obr. 25 Takto získané DTA − křivky vyjadřují tepelné efekty fázových 
transformací, přičemž plochy píků na DTA − křivkách jsou uváděny v [µV⋅s/mg]. Ze získaných 
DTA − křivek lze přímo vyhodnotit teploty fázových transformací a jim odpovídající plochy 
píků. Plocha píku při ohřevu indikuje množství tepla pohlceného vzorkem při tavení, u 
ochlazování dochází naopak k odevzdávání tepla vzorkem do okolí a plocha píku značí množství 
odevzdaného tepla.  

Popis DTA – křivky reálné niklové superslitiny 

Příkladem grafického záznamu jsou DTA − křivky na obr. 25 a 27, znázorňující tepelné efekty 
fázových transformací při ohřevu/ochlazování reálného vzorku slitiny IN 713LC. Tento vzorek 
byl ohříván z teploty 20 °C na teplotu 1450 °C rychlostí ohřevu 10 °C/min, po dosažení teploty 
1450 °C (po kompletním natavení) byl vzorek řízeně ochlazován stejnou rychlostí zpět k 20 °C.  

Grafickým výstupem získaným při ohřevu (vyhodnocováno zleva doprava) vzorku je červená 
DTA – křivka (obr. 25), která je tvořena základní linií a píky. DTA – křivka byla vyhodnocena 
v rozmezí teplot 900 – 1450 °C. Pod teplotou 900 °C nebyly na DTA křivce zaznamenány žádné 
fázové transformace – píky. Mírný odklon DTA – křivky od základní linie zvětšující se s 
rostoucí teplotou je pravděpodobně způsoben rozdílnou tepelnou kapacitou a vodivostí vzorku a 
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reference. V tomto teplotním rozmezí pravděpodobně docházelo pouze ke změně tepelné 
kapacity vzorku. Tepelné kapacity nebyly v rámci disertační práce měřeny. S určitými 
modifikacemi stávajícího experimentálního zařízení Setsys 18TM by bylo možné tepelné kapacity 
měřit. Měření tepelných kapacit metodou DSC bude součástí dalších plánovaných experimentů, 
které budou navazovat na disertační práci.  

 
Obr. 25 DTA – křivka slitiny IN 713LC (ohřev 10 °C/min) s vyznačením charakteristických teplot 

fázových transformací 
Červená DTA – křivka je charakterizována dvěma výraznějšími endotermními píky. První pík 
představuje fázovou transformaci (tepelný efekt), v případě slitiny IN 713LC rozpouštění 
zpevňující fáze γ´. První pík je charakterizován teplotou počátku píku (ozn. zelená hvězdička; 
Tγ´,S – počáteční teplota rozpouštění fáze γ´; 1029 °C), teplotou vrcholu píku (ozn. šedou 
hvězdičkou; Tγ´,P – teplota vrcholu píku odpovídající rozpouštění fáze γ´; 1175 °C), teplotou 
konce píku (ozn. černá hvězdička; Tγ´,solvus – konečná teplota rozpouštění fáze γ´; 1211 °C; 
v technické praxi je tato teplota označována jako teplota rozpustnosti = „solvus“ fáze γ´) a 
plochou píku (plocha vymezená píkem a lineární interpolovanou základní čárou; +8,4415 
μV.s/mg; Endothermic effect). Interval teplot odpovídající rozpouštění/precipitaci fáze γ´ − Tγ´ 
(teplotní interval mezi teplotami Tγ´,S, resp. Tγ´,E a Tγ´,solvus) v sobě pravděpodobně zahrnuje 
rozpouštění částic fáze γ´ ve středu dendritů i v mezidendritických prostorech [115]. Kinetika 
rozpouštění těchto částic ve středu dendritů a v mezidendritických prostorech bude 
pravděpodobně odlišná (střed dendritů je obohacen Al, kdežto mezidendritické prostory jsou 
obohaceny Ti). Jelikož je rozpouštění fáze γ´ velice pozvolné a odpovídající tepelné efekty jsou 
malé, nebylo možné z DTA – křivek tyto dva tepelné efekty od sebe separovat a určit tak 
jednoznačně teplotu počátku a konce rozpouštění této fáze v dendritech a mezidendritických 
prostorech. Vhodným řešením by mohla být separace (oddělení) – dekonvoluce píků pomocí 
vhodného programového vybavení. Program SETSOFT, využívaný k vyhodnocení DTA − 
křivek na pracovišti VŠB – TU Ostrava, bohužel neumožňuje tuto dekonvoluci píků provádět.   

V oblasti rozpouštění fáze γ´ může u některých niklových superslitin docházet k rozpouštění 
dalších minoritních fází (např. fáze η; boridy typu M3B2; ...) [116], které jsou obrazem historie 
přípravy materiálu. V případě slitiny IN 713LC nebyly na základě provedené strukturní analýzy 
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(kap. 5.3.1.) nalezeny ve vzorku ve výchozím stavu částice výše jmenovaných minoritních fází. 
Z tohoto důvodu nebylo rozpouštění těchto minoritních fází u slitiny IN 713LC v práci 
diskutováno. Mezi teplotami 1211 − 1254 °C (interval mezi Tγ´,solvus a TS,1) pravděpodobně 
nedochází k žádné fázové transformaci. Teplotní interval mezi těmito teplotami je obecně 
označován jako „okno tepelného zpracování“ (Heat Treatment Window), obr. 26. Druhý výrazný 
pík je obrazem tání slitiny, které v sobě zahrnuje několik těsně po sobě následujících dějů 
(transformací). Tyto transformace probíhají pod teplotou úplného natavení slitiny, tj. pod 
teplotou likvidu a jsou charakterizovány malými tepelnými efekty.  

 
Obr. 26 Schéma fázových transformací probíhajících v niklových superslitinách (plné čáry značí teploty 
fázových přeměn, které lze z DTA – křivek jednoznačněji odečíst; přerušované čáry symbolizují teploty, 

které je velice obtížné z DTA – křivek vyhodnotit) [1] 

První odklon od základní linie (počátek druhého výrazného píku) byl pozorován při teplotě 
1254 °C. Tato teplota byla autorem disertační práce označena jako teplota solidu, resp. jako 
počátek intervalu teploty solidu (počáteční teplota rozpouštění eutektika γ/γ´) (ozn. šedý kruh; 
TS,1 (Tγ/γ´,S)). Je nutno poznamenat, že u režimu ohřevu je velice obtížné jednoznačně odečíst 
teplotu počátku některých píků (teplotu solidu − TS, teploty rozpouštění/vzniku eutektika γ/γ´ − 
Tγ/γ´, teplota rozpouštění/precipitace fáze γ´ − Tγ´), z tohoto důvodu se tyto teploty obecně uvádějí 
v teplotním intervalu. Určení počátků píků je mnohdy závislé na subjektivním názoru při 
vyhodnocování. Z hlediska posouzení vlivu rychlosti režimu ohřevu/ochlazování na teploty 
fázových transformací (extrapolace teplot na nulovou rychlost ohřevu/ochlazování) nebyly 
teploty do tabulek v následujících kapitolách uvedeny jako teplotní intervaly, nýbrž jako teploty 
počátků (S = Start, např. Tγ/γ´,S), konců (E = End, např. Tγ/γ´,E), popř. označeny dolními indexy 1 
(např. TS,1) a 2 (např. TS,2). Jelikož se intervaly teplot solidu a rozpouštění/vzniku eutektika 
γ/γ´shodují, jsou uvedeny v tabulkách v následujících kapitolách v jednom sloupci, např. TS,1 

(Tγ/γ´,S). Teplota TS,2 (Tγ/γ´,E) (ozn. černý kruh; 1272 °C) značí konec intervalu teploty solidu 
(konečná teplota rozpouštění eutektika γ/γ´).  

Jak již bylo řečeno, vyhodnocení teploty solidu je velice obtížné a to zejména z důvodu překrytí 
teploty solidu teplotním intervalem, ve kterém pravděpodobně dochází k rozpouštění eutektik 
γ/γ´. Teplotu solidu není snadné určit, jelikož změna tepelného toku blízká teplotě solidu je velmi 
pozvolná/postupná [112]. Chapman [1] označil teplotu solidu jako TS, ale popsal ji jako teplotu 
počátku tání (incipient melting temperature). V disertační práci nebyly u experimentů dosaženy 
rovnovážné podmínky (vzorky slitin byly ohřívány/ochlazovány různými řízenými rychlostmi), 
z tohoto důvodu by měla být teplota solidu označena jako teplota počátku tání slitiny IN 713LC 
(incipient melting point). Ale jelikož je snahou disertační práce získat, na základě extrapolace 
teplot fázových transformací na nulovou rychlost ohřevu/ochlazování, teploty blízké rovnováze, 
byla tato teplota označena obecně jako teplota solidu TS.  

Mezi teplotami 1254 °C až 1320 °C dochází k rozpouštění karbidů typu MC. Počátek 
rozpouštění nelze jednoznačně určit, a to z důvodu, že se nejedná o invariantní reakci a 
rozpouštění probíhá pozvolně v širším teplotním rozmezí. Mnohé fázové transformace probíhají 
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v několika stupních − fázová transformace je uskutečňována po částech. V důsledku toho často 
dochází k překrývání i několika píků a je obtížné určit počátek transformace (počátek píku) a 
někdy též i vrchol píku, což s sebou mnohdy přináší možnost nejednoznačné interpretace DTA − 
křivky (určení počátku, vrcholu, popř. konce píku). Příkladem takovéto přeměny je právě 
pozvolné rozpouštění karbidů. Jelikož se ve struktuře slitiny IN 713LC mohou vyskytovat 
karbidy typu MC různého chemického složení, např. NbC, TiC, dochází pravděpodobně k jejich 
rozpouštění postupně. Karbidy se budou rozpouštět při různých teplotách v rozmezí teplot solidu 
a likvidu. Při teplotě 1320 °C (ozn. černý trojúhelník; TMC) budou s největší pravděpodobností 
všechny karbidy typu MC rozpuštěny. V oblasti mezi teplotami TS,1 (Tγ/γ´,S) a TL může u 
některých niklových superslitin docházet k pozvolnému rozpouštění, popř. pokračovat 
rozpouštění některých minoritních fází (např. fáze η; boridy typu M3B2; intermetalické částice 
Ni − Zr (pravděpodobně Ni7Zr2)...) [116], které mohou být obrazem historie přípravy materiálu. 
Jak již bylo zdůrazněno, v případě slitiny IN 713LC nebyly na základě provedené strukturní 
analýzy (kap. 5.3.1.) nalezeny ve vzorku ve výchozím stavu částice výše jmenovaných 
minoritních fází. Z tohoto důvodu nebylo rozpouštění těchto minoritních fází u slitiny IN 713LC 
v práci diskutováno.  

Dalším ohřevem vzorku dochází ke snižování hodnot tepelného toku, tzn. vzorek je stále více 
natavován a při dosažení teploty 1355 °C (ozn. černý kosočtverec; vrchol píku; teplota likvidu – 
TL) je již vzorek (slitina) zcela v kapalné fázi. Poté dochází k růstu tepelného toku v důsledku 
vyrovnání teplot srovnávacího a měřeného vzorku a návratu křivky k základní linii (1369 °C – 
teplota konce píku). Nově vzniklá základní linie má jinou hodnotu, v porovnání s původní a to 
v důsledku změny tepelné kapacity vzorku. Pro plochu, která odpovídá tepelnému efektu tání 
niklové superslitiny, byla programem vyhodnocena hodnota +51,1597 μV.s/mg (Endothermic 
effect)). Tato hodnota v sobě zahrnuje velikost tepelného efektu odpovídajícího tání matrice, 
rozpouštění eutektik γ/γ´ a karbidů typu MC (+8,5906 μV.s/mg) a rovněž velikost efektu 
odpovídajícího tání matrice γ (+42,5691 μV.s/mg). Správné určení počátků a konců jednotlivých 
transformací, tzn. oblastí pro výpočet plochy píků (program neumožňuje separaci píků) někdy 
nemusí být jednoznačné a tedy mohou vznikat odchylky ve vyhodnocení ploch píků. Překrývání 
tepelných efektů omezuje možnost co nejpřesnějšího určení tepelného efektu dané fázové 
transformace. Z tohoto důvodu byla pro výpočet latentního tepla tání (viz další kapitoly práce) 
použita hodnota celkového tepelného efektu, tj. +51,1597 μV.s/mg. 

Stejným způsobem byla vyhodnocena modrá DTA – křivka (obr. 27), která byla získána při 
ochlazování vzorku slitiny IN 713LC. Teploty fázových transformací byly odečítány zprava 
doleva. Tuhnutí slitiny IN 713LC začíná vznikem karbidů typu MC. Teplota počátku vzniku 
těchto karbidů byla autorem předkládané disertační práce označena jako teplota krystalizace 
„prvních“ karbidů typu MC (ozn. černé plus; TMC,1; 1352 °C). Tento první odklon od základní 
linie nebyl téměř žádnými autory komentován, i v případě, že byl na autory publikovaných 
DTA/DSC křivkách znatelný, např. [1]. Zupanič a kolektiv [6] se zabývali studiem strukturních 
vlastností slitiny IN 713C (obsah uhlíku 0,15 %) a jako jediní první odklon komentovali a 
označili tuto teplotu jako počátek krystalizace primárních karbidů. Objemový podíl „prvních“ 
(primárních) karbidů byl velice malý (číselná hodnota nebyla stanovena), s odpovídajícím 
malým tepelným efektem. Z tohoto důvodu bylo velice obtížné počátek tvorby těchto karbidů 
vyhodnotit. Počátek prvního výrazného píku odpovídá na DTA − křivce tvorbě matrice γ, resp. 
tvorbě dendritů fáze γ (ozn. černý kosočtverec; teplota likvidu – TL; 1339 °C). Teplota vrcholu 
prvního výrazného exotermického píku byla označena TP1 (ozn. šedý kosočtverec; 1337 °C). 
Vznik matrice je doprovázen odměšováním prvků s rozdělovacím koeficientem k menším než 1 
do zbývající taveniny. V případě slitiny IN 713LC se jedná především o Nb (k = 0,04), a Ti (k = 
0,6). Převážně v mezidendritických prostorech dochází v důsledku přesycení k tvorbě částic MC, 
konkrétně NbC a TiC. Prudký nárůst objemu karbidů je spojený s výraznějším tepelným 
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efektem. Počátek tvorby karbidů je přisuzován teplotě 1290 °C (ozn. černý trojúhelník; TMC,S). 
Karbidy s největší pravděpodobností vznikají eutektickou reakcí:  L → γ + MC a jejich vzniku 
by měla být přisuzována jedna teplota. Z experimentálních měření je však patrné, že karbidy 
vznikají v teplotním intervalu, pravděpodobně z důvodu přítomnosti karbidů různého 
chemického složení. Kinetika tvorby těchto karbidů bude rozdílná a může být ovlivněna 
kinetikou tvorby matrice a ostatních minoritních fází, které se ve struktuře slitiny IN 713LC 
nacházejí. Konečná teplota vzniku karbidů typu MC je 1287 °C (ozn. šedý trojúhelník; TMC,E). 

 
Obr. 27 DTA – křivka slitiny IN 713LC (ochlazování 10 °C/min) s vyznačením charakteristických teplot 

fázových transformací  
Při dalším poklesu teploty vznikají v mezidendritických prostorech útvary nerovnovážných 
eutektik γ/γ´ ve tvaru „koruny“. Tato eutektika s největší pravděpodobností vznikají rovněž 
eutektickou reakcí: L → γ/γ´, avšak opět v teplotním rozmezí. Počáteční teplota vzniku eutektik 
(ozn. černý kruh; Tγ/γ´,S; 1239 °C) a konečná teplota vzniku eutektik γ/γ´ (ozn. šedý kruh; Tγ/γ´,E; 
1220 °C) jsou zároveň počátečními, resp. konečnými teplotami intervalu teploty solidu (TS,1, 
resp. TS,2). Z experimentálně získaných křivek DTA slitiny IN 713LC vyplynulo, že s největší 
pravděpodobností bude tuhnutí slitiny ukončeno při teplotě TS,2. Někteří autoři [10] však 
publikují, že tuhnutí niklových superslitin je ukončeno již eutektickou reakcí L → γ/γ´, v našem 
případě při teplotě 1239 °C. Z tohoto důvodu byl pro konečnou teplotu tuhnutí všech 
studovaných slitin určen teplotním interval, ve kterém budou tuhnout pravděpodobně poslední 
zbytky taveniny. Pod teplotou 1220 °C by se neměla již žádná tavenina vyskytovat. V oblasti 
tuhnutí slitiny IN 713LC byla kromě teplot fázových transformací vyhodnocena odpovídající 
plocha píku −47,4352 μV.s/mg (Exothermic effect). Tato hodnota v sobě zahrnuje velikost 
tepelného efektu odpovídajícího vzniku matrice γ (−42,1877 μV.s/mg) a rovněž tepelný efekt 
odpovídající vzniku eutektik γ/γ´, karbidů typu MC a zbytků matrice (−5,2476 μV.s/mg). 

Na základě strukturní analýzy slitiny IN 713LC bylo zjištěno, že podél části „koruny“ eutektika 
byly vyloučeny hrubé částice fáze γ′. Prvky s malou rozpustností v γ a γ′ fázi byly 
pravděpodobně v průběhu vzniku eutektika vytlačovány do posledních zbytků taveniny, což by 
mohlo mít za následek pokles teploty tuhnutí těchto posledních ostrůvků taveniny. Tuhnutí 
obohacených ostrůvků taveniny před řetízkem hrubých γ′ částic v eutektiku je v literatuře [6, 11, 
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115] označováno jako „terminal eutectic transformation“ (závěrečná eutektická transformace) a 
v případě slitin typu IN 713 může na základě strukturní analýzy docházet ke vzniku 
následujících minoritních fází: fáze η, boridy typu M3B2, popř. intermetalické částice Ni − Zr 
(pravděpodobně Ni7Zr2). Částice fáze η nebyly ve vzorcích studované slitiny IN 713LC po 
řízené krystalizaci odhaleny, pravděpodobně díky nízkému obsahu Ti. Boridy budou vznikat 
s největší pravděpodobností v oblasti teplot TMC,E  a TS,2. Vzniku boridů a částicím Ni − Zr 
nebyla přiřazena žádná konkrétní teplota ani označení, jelikož jsou ve vzorcích po řízené 
krystalizaci zastoupeny pouze v minoritním množství a tepelný efekt odpovídající jejich vzniku 
je pravděpodobně zastíněn vznikem karbidů a nerovnovážných eutektik, které se vyznačují 
větším tepelným efektem. Mezi teplotami TS,2 a Tγ´,solvus (ozn. černá hvězdička; 1175 °C)) 
nedochází pravděpodobně k žádné fázové transformaci ani reakci.  

Pod teplotou 1175 °C budou v utuhlé matrici v průběhu postupného ochlazování precipitovat 
částice zpevňující fáze γ′. Vznik (precipitace) fáze γ´ v matrici je složitý a pozvolný proces a 
probíhá ve třech krocích: nukleace fáze γ´ v matrici γ, následovaná růstem a zráním zrn a 
ukončená stárnutím. Tepelný efekt spojený s precipitací fáze γ´je poměrně malý a velice 
pozvolný. Vznik fáze γ´je charakterizován teplotami Tγ´,solvus , Tγ´,P (ozn. šedá hvězdička; teplota 
vrcholu píku odpovídající precipitaci fáze γ´; 1159 °C) a Tγ´,E (ozn. zelená hvězdička; konečná 
teplota precipitace fáze γ´; 996 °C). Konec precipitace fáze γ´ (Tγ´,E) je rovněž velice 
problematické přesně stanovit. [6] uvedl u slitiny IN 713C teplotu konce precipitace 700 °C. 
Kinetika vylučování těchto částic fáze γ´ ve středu dendritů a v mezidendritických prostorech 
bude pravděpodobně odlišná (střed dendritů je obohacen Al, kdežto mezidendritické prostory 
jsou obohaceny Ti). Z tohoto důvodu je teplota rozpustnosti („solvus“) fáze Ni3Al ve středu 
dendritů v dostupné literatuře uváděna 1120 až 1130 °C [6, 11], zatímco u Ni3(Al,Ti) 
v mezidendritických prostorech tato teplota dosahuje 1170 až 1180 °C. V oblasti vzniku fáze γ´ 
může docházet ke vzniku fáze η, intermetalik Ni − Zr (pravděpodobně Ni7Zr2), popř. boridů 
(vzorek IN 713LC_50). Jak již bylo řečeno, mohou tyto fáze vznikat při vyšších teplotách (mezi 
teplotami likvidu a solidu), ale zároveň mohou vznikat i v oblasti precipitace fáze γ´. 
V disertační práci byla na základě strukturní analýzy odhalena přítomnost intermetalik, ale pouze 
minoritním množství, z tohoto důvodu nebyla této fázové transformaci přiřazena konkrétní 
hodnota teploty. Boridy se vyskytovaly pouze u vzorku řízeně ochlazovaném rychlostí 
50 °C/min (IN 713LC_50), částice fáze η se ve vzorcích slitiny IN 713LC nevyskytovaly.  Na 
základě výše uváděných skutečností je autorem práce usuzováno na průběh fázových 
transformací dle reakčního schématu uvedeného v tabulce 12.  

Tab. 12 Předpokládané reakční schéma v oblasti chladnutí niklové superslitiny IN 713LC 

L → MC1 
L → γ 
L → γ + MC 
L → γ/γ´  
L → γ + M3B2 + Ni7Zr2 
γ → γ´ 
Pozn. L = tavenina 

Při vyhodnocování teplot fázových transformací byly všechny teploty korigovány na teploty tání 
standardních kovů. V nízkoteplotní oblasti (do 1100 °C) byla pro korekci teplot použita teplota 
tání čistého zlata (Au 5N), ve vysokoteplotní oblasti (nad 1100 °C) čistého niklu (Ni 5N).  

V následujících kapitolách disertační práce (konkrétně 5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.) jsou uvedeny a 
shrnuty výsledky experimentálních měření teplot fázových transformací všech studovaných 
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niklových superslitin metodou DTA. Na průběh fázových transformací bylo usuzováno na 
základě provedených strukturních analýz, které jsou rovněž součástí disertační práce.  

Z experimentálně získaných hodnot teplot příslušných fázových transformací byly extrapolací na 
nulovou rychlost ohřevu/ochlazování získány hodnoty teplot fázových transformací při nulové 
rychlosti ohřevu/ochlazování, tzn., byly získány teploty blízké rovnovážnému stavu. Na základě 
extrapolace byl posuzován vliv rychlosti režimu ohřevu/ochlazování na posun těchto teplot. Pro 
výpočet teplot při nulových rychlostech nebyly do těchto výpočtů zahrnuty teploty přeměn 
získané při rychlosti ohřevu/ochlazování 50 °C/min Touto rychlostí byly analyzovány pouze 
vzorky slitiny IN 713LC a IN 738LC. Tato rychlost není běžně používanou, jelikož dochází u 
takto extrémní rychlosti ke splynutí, překrývání některých „sousedících“ píků a tím snížení 
možnosti určení charakteristických teplot fázových transformací. Teploty odečtené 
z DTA − křivek při řízeném ohřevu/ochlazování rychlostí 50 °C/min jsou u slitin IN 713LC a 
IN 738LC v tabulkách uvedeny, ale nebyly do extrapolace zahrnuty. V neposlední řadě jsou 
součástí podkapitol provedena srovnání teplot fázových transformací s údaji uvedenými 
v dostupné literatuře. 

5.1.1. Slitina IN 713LC 

V této kapitole je věnována pozornost výsledkům experimentálních měření teplot fázových 
transformací niklové superslitiny IN 713LC metodou DTA. Všechny vyhodnocené DTA – 
křivky získané při lineárním ohřev/ochlazování vzorků slitiny IN 713LC všemi studovanými 
rychlostmi: 1, 5, 10, 20 a 50°C/min jsou uvedeny v přílohách 2a − 2e disertační práce. Ze 
získaných DTA − křivek byly odečteny teploty fázových transformací jak při režimu ohřevu, tak 
při ochlazování. Pro názornost a z důvodu lepšího posouzení vlivu rychlosti režimu 
ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací byly všechny vyhodnocené DTA –
 křivky slitiny IN 713LC uvedeny pro každý režim do jednoho společného zobrazení (obr. 28 – 
ohřev; obr. 29 – ochlazování).  

Obr. 28 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 713LC (ohřev 1, 5, 10, 20 a 50 °C/min) 

Obr. 29 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 713LC (ochlazování 1, 5, 10, 20 a 50 °C/min)

Slitina IN 713LC byla podrobena kromě běžně používaných rychlostí ohřevu/ochlazování, také 
řízenému ohřevu/ochlazování  rychlostí 50 °C/min. U takto extrémní rychlosti dochází ke 
splynutí, překrývání některých „sousedících“ píků a tím ke snížení možnosti určení 
charakteristických teplot fázových transformací. Teploty odečtené z DTA − křivek při řízeném 
ohřevu/ochlazování rychlostí 50 °C/min jsou u slitiny IN 713LC v tabulkách 13 a 14 uvedeny, 
ale nebyly do níže popsané extrapolace zahrnuty. Teploty fázových transformací slitiny 
IN 713LC byly u režimu ohřevu odečítány zleva → doprava a u ochlazování zprava → doleva. 
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V předcházející kapitole (kap. 5.1.) byly podrobně popsány DTA − křivky, znázorňující tepelné 
efekty fázových transformací při ohřevu/ochlazování reálného vzorku slitiny IN 713LC rychlostí 
10 °C/min. Všechny teploty fázových transformací, které byly u této slitiny odečteny, byly 
v kap. 5.1. detailně komentovány a označeny. Pro přehlednost je i v této kapitole uveden 
souhrnný přehled teplot, které byly odečteny z DTA − křivek získaných při všech řízených 
rychlostech ohřevu/ochlazování. V průběhu řízeného ohřevu byly stanoveny následující teploty 
fázových transformací (tabulka 13): Tγ´,S – počáteční teplota rozpouštění fáze γ´, Tγ´,P – teplota 
vrcholu píku odpovídající rozpouštění fáze γ´, Tγ´,solvus – konečná teplota rozpouštění fáze γ´ 
(teplota rozpustnosti = „solvus“), TS,1 (Tγ/γ´,S) – počátek intervalu teploty solidu (počáteční 
teplota rozpouštění eutektika γ/γ´), TS,2 (Tγ/γ´,E) − konec intervalu teploty solidu (konečná teplota 
rozpouštění eutektika γ/γ´), TMC – teplota úplného rozpuštění karbidů MC, TL – teplota likvidu.  

Tab. 13 Transformační teploty slitiny IN 713LC pro různé rychlosti ohřevu 

rychlost 
Teplota fázové transformace – ohřev (IN 713LC) 

Tγ´,S Tγ´,P Tγ´,solvus TS,1 (Tγ/γ´,S) TS,2 (Tγ/γ´,E) TMC TL 

[°C/min] [°C] 

50 987 1180 1226 1252 1268 1325 1370 
20 1003 1175 1215 1253 1270 1322 1359 
10 1029 1175 1210 1253 1271 1319 1354 
5 1101 1173 1208 1248 1286 1318 1351 
1 1133 1157 1204 1248 1289 1316 1349 

0 (vyp.) 1129 1163 1204 1248 1287 1316 1349 

V průběhu řízeného ochlazování byly stanoveny následující teploty fázových transformací 
(tabulka 14): TMC,1 – teplota krystalizace „prvních“ karbidů MC, TL – teplota likvidu, TP1 – 
teplota vrcholu prvního exotermického píku, TMC,S – počáteční teplota vzniku karbidů MC, 
TMC,E – konečná teplota vzniku karbidů MC, TS,1 (Tγ/γ´,S) – počátek intervalu teploty solidu 
(počáteční teplota vzniku eutektika γ/γ´), TS,2 (Tγ/γ´,E) – konec intervalu teploty solidu (konečná 
teplota vzniku eutektika γ/γ´), Tγ´,solvus  – počáteční teplota precipitace fáze γ´ (teplota 
rozpustnosti = „solvus“), Tγ´,P – teplota vrcholu píku odpovídající precipitaci fáze γ´, Tγ´,E – 
konečná teplota precipitace fáze γ´.  

Tab. 14 Transformační teploty slitiny IN 713LC pro různé rychlosti ochlazování 

rychlost 
Teplota fázové transformace – ochlazování (IN 713LC) 

TMC, 1 TL TP1 TMC,S TMC,E TS,1 

(Tγ/γ´,S) 
TS,2 

(Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,P Tγ´,E 

[°C/min] [°C] 
50 1340 1324 1305 1262 1249 1223 1193 1183 1148 925 
20 1351 1329 1324 1283 1270 1238 1213 1182 1159 953 
10 1351 1338 1336 1289 1286 1238 1219 1175 1159 996 
5 1352 1339 1339 1294 1290 1251 1227 1178 1164 1084
1 1357 1346 1346 1341 1295 1262 1233 1167 1157 1114

0 (vyp.) 1355 1346 1345 1324 1297 1258 1232 1170 1160 1116

Při vyhodnocování teplot fázových transformací byly všechny teploty korigovány na teploty tání 
standardních kovů. V nízkoteplotní oblasti (do 1100 °C) byla pro korekci teplot použita teplota 
tání čistého zlata (Au 5N), ve vysokoteplotní oblasti (nad 1100 °C) čistého niklu (Ni 5N).  
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Všechny získané hodnoty teplot fázových transformací byly v rámci disertační práce 
extrapolovány na nulovou rychlost režimu ohřevu a ochlazování, označeny „0 (vyp.)“ a uvedeny 
v tabulkách 13 a 14. Výsledky extrapolace jsou pro názornost uvedeny na obr. 30 a 31. 

Vliv rychlosti ohřevu a ochlazování na teploty fázových transformací může být vyjádřen 
následujícím vztahem (44): 

BrATt +⋅=                                                   (44) 

kde Tt je teplota transformace [°C], r je rychlost ohřevu/ochlazování [°C/min], A a B jsou 
konstanty uvedené v tabulkách 15 a 16. 
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Obr. 30 Extrapolace teplot fázových transformací slitiny IN 713LC na nulovou rychlost ohřevu (rovnice 

(44), tabulka 15) 

Měření teplot fázových transformací různými, přesně definovanými, rychlostmi, stejně jako 
extrapolace těchto teplot na nulovou rychlost ohřevu/ochlazování bylo prováděno z důvodu 
posouzení vlivu rychlosti režimu na posun teplot fázových transformací. Rychlost ohřevu resp. 
ochlazování má vliv na vznik/zánik určité fáze, na její existenci např. v jakém teplotním 
intervalu existuje, jaká následná fáze bude vznikat a zda bude přeměna probíhat určitým 
způsobem anebo jinými mechanismy. Rychlost režimu má podstatný vliv na difúzní procesy 
probíhající ve zkoumaných systémech. Především u multikomponentních systémů, u kterých z 
důvodu přítomnosti mnoha prvků, není zcela známý přesný popis pochodů, které vedou ke 
vzniku a existenci určitých fází, je velmi obtížné zjistit, jak by mohly působit tyto procesy na 
posun teplot fázových transformací. Dále má rychlost režimu ohřevu/ochlazování vliv na 
vzájemné interakce přimíšených a legujících prvků. Významný vliv na posun teplot fázových 
přeměn mají také segregační procesy, které podstatným způsobem mohou posunout teploty 
charakteristických fázových přeměn [1, 63].  

Na základě experimentálních výsledků a extrapolace byl z DTA – křivek získaných během 
řízeného ohřevu a ochlazování vzorků niklové slitiny IN 713LC patrný vliv rychlosti 
ohřevu/ochlazování na posun téměř všech teplot fázových transformací. Z obr. 28, příp. 30 a 
tabulky 15 byl pozorován posun téměř všech teplot fázových transformací u režimu ohřevu 
směrem k vyšším hodnotám se vzrůstající rychlostí ohřevu. Největší posun byl pozorován u 
teploty Tγ´,P (teplota vrcholu píku odpovídající rozpouštění fáze γ´). U teplot Tγ´,S a TS,2 byl 
pozorován opačný trend – zvyšující rychlost snižovala teplotu fázové transformace. Teploty TS,1 
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a TMC nebyly rychlostí ohřevu téměř ovlivněny. Z hlediska technické praxe je jednou 
z nejvýznamnějších oblastí teplot fázových transformací niklových superslitin teplotní interval 
mezi teplotami Tγ´,solvus a TS,1, který je obecně označován jako „okno tepelného zpracování“ 
(Heat Treatment Window), obr. 26. Rychlost ohřevu neměla podstatný vliv na šíři tohoto 
intervalu, z experimentálně získaných teplot nebyl pozorován vliv rychlosti ohřevu. Šíře 
intervalu teplot byla 40±4 °C. Chapman [1] uvádí šíři tohoto intervalu mezi 0 až 71 °C.  
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Obr. 31 Extrapolace teplot fázových transformací slitiny IN 713LC na nulovou rychlost ochlazování 

(rovnice (44), tabulka 16) 

Další významnou oblastí teplot fázových transformací je oblast tání slitiny IN 713LC. Jako 
počáteční, resp. konečná teplota tání byla zvolena teplota TS,1, resp. TL. Nejširší interval tání byl 
pozorován u vzorku ohřívaného rychlostí 20 °C/min. Na základě získaných hodnot teplot 
fázových transformací lze konstatovat, že interval tání slitiny IN 713LC nebyl rychlostí ohřevu 
nijak významně ovlivněn. Neméně důležitými hodnotami jsou počátky (Tγ´,S) a konce (Tγ´,solvus) 
intervalu rozpouštění fáze γ´. Nejširší interval rozpouštění byl pozorován u vzorku řízeně 
ohřívaného rychlostí 20 °C/min, kde rozdíl činil 212 °C. Naopak nejužší teplotní interval a to 
71 °C, byl pozorován u rychlosti 1 °C/min. Se vzrůstající rychlostí ohřevu se diskutovaný 
teplotní interval rozšiřoval.  

Na základě extrapolace byly získány teploty fázových transformací při nulové rychlosti ohřevu, 
tzn. teploty blízké rovnovážným teplotám fázových transformací. Z tabulky 13 je patrné, že 
hodnoty získané na základě experimentálních měření rychlostí ohřevu 1 °C/min a hodnoty 
získané extrapolací jsou si velice blízké. Z tohoto důvodu a na základě dlouholetého výzkumu 
teplot fázových transformací na pracovišti VŠB − TU Ostrava, lze konstatovat, že rychlost 
1 °C/min by mohla být z hlediska technologické praxe všeobecně využívána k získávání teplot 
fázových transformací blízkých rovnováze. Avšak z hlediska získávání teplot fázových 
transformací jako vstupních dat do termodynamických modelů, je velice důležité se přesně 
definovanými experimentálními podmínkami, co nejvíce přiblížit rovnováze. Z tohoto důvodu 
jsou v dalších plánovaných experimentech, které budou navazovat na disertační práci, navržena 
experimentální měření rychlostmi nižšími než 1 °C/min.  

Z tabulky 16 a obr. 29 a 31 je patrné, že rychlost ochlazování má vliv na posun téměř všech 
měřených transformačních teplot a to tak, že se zvyšující se rychlostí ochlazování je teplota dané 
transformace nižší. Největší posun teplot byl u ochlazování znatelný u teploty Tγ´,E. Výjimku 
tvoří Tγ´,solvus, u které je trend opačný − zvyšující se rychlost ochlazování posouvá teploty 
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k vyšším hodnotám. Teploty Tγ´,P a TMC,1 nebyly rychlostí ochlazování téměř ovlivněny. U 
ochlazování je z hlediska technické praxe jednou z nejvýznamnějších oblastí teplot fázových 
transformací niklových superslitin oblast tuhnutí slitiny IN 713LC a to oblast mezi teplotami TL 
a TS,2. Interval tuhnutí získaný při rychlostech 1 až 20 °C/min byl téměř identický. Tento interval 
nebyl rychlostí ochlazování nijak významně ovlivněn.  

Tab. 15 Vypočtené hodnoty konstant A a B, 
ohřev (rovnice (44)), koeficient determinace R2 

Tab. 16 Vypočtené hodnoty konstant A a B, 
ochlazování (rovnice (44)), koeficient 

determinace R2 

te lota A B R2 

Tγ´,S -6,960 1129 0,8 6 

Tγ´,P 0,753 1163 0,502 

Tγ´,solvus  ,550 1204 0,972 

TS,1 (Tγ/γ´,S) 0,297 1248 0,713 

TS,2 (Tγ/γ´,E) -1,064 1287 0,778 
TMC  0,302 1316 0,982 
TL 0,530 1349 0,999 

 
 

teplota A B R2 

Tγ´,E -8,757 1116 0,918 

Tγ´,P -0,020 1160 0,003 

Tγ´,solvus 0,639 1170 0,681 

TS,2 (Tγ/γ´,E) -1,040 1232 0,941 

TS,1 (Tγ/γ´,S) -1,208 1258 0,732 
TMC,E  -1,307 1297 0,984 
TMC,S  -2,485 1324 0,590 
TP1  -1,109 1345 0,983 
TL -0,827 1346 0,946 
TMC,1  -0,257 1355 0,541 

Další významnou oblastí je oblast mezi teplotami TS,2 a Tγ´,solvus a rovněž teplotní interval 
odpovídající precipitaci zpevňují fáze γ´ (teploty Tγ´,solvus  a Tγ´,E). Nejširší interval precipitace 
fáze γ´ byl pozorován u vzorku řízeně ochlazovaného rychlostí 20 °C/min, kde rozdíl činil 
229 °C. Naopak nejužší teplotní interval a to 53 °C, byl pozorován u rychlosti 1 °C/min. Se 
vzrůstající rychlostí ochlazování se teplotní interval rozšiřoval. Stejný trend byl pozorován u 
teplotního intervalu odpovídajícího rozpouštění fáze γ´ (ohřev vzorků slitiny IN 713LC). 
V teplotní oblasti mezi TS,2 a Tγ´,solvus (u ohřevu je tato oblast označována jako „okno tepelného 
zpracování“) způsobovala narůstající rychlost ochlazování zúžení intervalu mezi těmito 
teplotami. U ohřevu nebyla tato teplotní oblast („okno tepelného zpracování“) rychlostí řízeného 
ohřevu téměř vůbec ovlivněna.  

U ochlazování byly na základě extrapolace rovněž vyhodnoceny teploty všech fázových 
transformací blízké rovnováze a lze opět konstatovat, tabulka 14, že hodnoty získané na základě 
experimentálních měření rychlostí ochlazování 1 °C/min a hodnoty získané extrapolací jsou si 
velice blízké.  

Kromě vlivu rychlosti ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací, byl pozorován 
vliv režimu ohřevu/ochlazování. Z DTA – křivek získaných během řízeného ochlazování 
uvedenými rychlostmi je pozorován vliv podchlazení na vzorky slitiny IN 713LC, které by 
mohlo mít za následek posun teplot fázových transformací získaných při režimu ochlazování 
k nižším hodnotám, než jsou hodnoty teplot získané při ohřevu (tabulky 13 a 14). Podchlazení 
bylo pozorováno v celé oblasti teplot fázových transformací slitiny IN 713LC. Během ohřevu 
mohou fáze vznikat pozvolna, avšak během tuhnutí vzorku může docházet ke zkreslení průběhu 
některých transformací a ve výsledku k posunu popř. splynutí píků na DTA – křivkách získaných 
při ochlazování. Z tohoto důvodu by bylo vhodné brát teploty fázových transformací získané při 
ohřevu. V rámci hodnocení vlivu podchlazení na teploty fázových transformací byly zahrnuty, 
z dříve uváděných důvodů, pouze teploty získané při řízeném ohřevu/ochlazování rychlostmi 
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1 − 20 °C/min, rychlost 50 °C/min nebyla brána v úvahu. Na základě výsledků experimentálních 
měření nelze jednoznačně pozorovat teplotní oblast s největším či nejmenším podchlazením. 
Obecně lze říci, že podchlazení bylo pozorováno téměř u všech teplot fázových transformací. Na 
stupeň podchlazení niklové slitiny IN 713LC měla vliv především rychlost ohřevu/ochlazování.  
Největší podchlazení bylo pozorováno vždy u rychlosti 20 °C/min, kde dosahovalo i 50 °C 
(rozdíl teplot Tγ´,S (ohřev) a Tγ´,E (ochlazování)). Naopak nejmenší podchlazení se vyskytovalo u 
extrapolovaných hodnot teplot, popř. u rychlosti 1 °C/min a to 3 °C (rozdíl teploty likvidu − TL 
při ohřevu a ochlazování). Téměř u všech teplot fázových transformací byl pozorován se 
zvyšující se rychlostí ochlazování nárůst stupně podchlazení. Výjimkou je pouze teplota 
rozpustnosti fáze γ´ (Tγ´,solvus), u které tento trend nebyl patrný, podchlazení nebylo závislé na 
rychlosti režimu a dosahovalo 30±7 °C.  

V kapitole 4.1.2.2. disertační práce bylo diskutováno podchlazení „čistého“ niklu. Na základě 
experimentálních měření bylo u niklu zjištěno podchlazení o cca 200 °C. I přesto, že jsou 
studované niklové superslitiny z 60 až 70 % tvořeny niklem, nebylo u studovaných slitin 
pozorováno tak markantní podchlazení jako u „čistého niklu“. Podchlazení bylo pravděpodobně 
sníženo legujícími, popř. doprovodnými prvky, které jsou obsaženy v těchto složitých 
multikomponentních kovových systémech. Na základě dlouholetého výzkumu kovových 
systému na našem pracovišti vyplynulo, že je nutné u ochlazování nejen čistých kovů, ale i 
reálných kovových systémů (např. niklových superslitin) brát téměř vždy v úvahu možnost 
podchlazení analyzovaných vzorků, které může být řádově pouze jen několik °C, ale také, jak se 
ukazuje, i 150 °C (např. u systému Fe − C, ocelí), což má značný vliv na posun teplot fázových 
přeměn a rychlost jejich průběhu. Velký podíl na podchlazení vzorků studovaných niklových 
superslitin má dynamika zvolené techniky měření − dynamická metoda DTA. V ideálním 
případě čistý materiál utuhne při jedné teplotě, ale u metody DTA, kdy dochází v některých 
případech (zejména vysoké rychlosti ochlazování, např. 20 a 50 °C/min) k rapidní redukci 
teploty okolí, je tato transformace potlačena a z tohoto důvodu dochází k tuhnutí materiálu při 
značně nižší teplotě. 

V dostupné literatuře nebyly autorem předkládané práce nalezeny teploty fázových transformací 
slitiny typu IN 713 získané při režimu ohřevu. Na základě literární rešerše v oblasti teplot 
fázových transformací niklových superslitin byly nalezeny pouze hodnoty při ochlazování, které 
jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 17. Převážná většina teplot byla získána na základě 
experimentů metodami DTA [5, 6, 112, 113], teploty dle autorů [5] byly získány na základě 
numerického modelování programem CALCOR. 

Tab. 17 Charakteristické teploty fázových transformací slitiny typu IN 713 (ochlazování; vybrané 
publikace zabývající se studiem vlastností slitiny typu IN 713) 

Rychlost 
Slitina Literatura 

Teplota fázové transformace – ochlazování 

TMC, 1 TL TP1 TMC,S TMC,E TS, 2 

(Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,E 

[°C/min] [°C] 
5 IN 713LC [112] − 1356 − 1312 1304 1278 − −

10  IN 713C [6] 1345 1335 1330 − − 1210 1135 700 
5 

IN 713LC 

[5] − 1351 − 1306 1296 1276 − −
5 [113] − 1355 − 1315 − 1281 − −

0 (vyp.) 
(JMatPro) [113] − 1321 − − − 1300 − − 
Pozn. pomlčka značí, že hodnota nebyla uvedena

Teploty fázových transformací byly nalezeny zejména v oblasti teplot likvidu a solidu, 
v ostatních teplotních oblastech je publikováno velice málo experimentálně získaných hodnot 
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teplot fázových transformací. Je nutno zdůraznit, že v oblasti vzniku (precipitace) fáze γ´nebyly 
téměř vůbec teploty publikovány a pravděpodobně ani vyhodnocovány. Výjimkou je [6], který 
ve své práci publikoval a popsal experimentálně získanou křivku DTA (ochlazování 10 °C/min) 
slitiny IN 713C v téměř celém teplotním rozmezí a to 1400 − 700 °C.  

Téměř u všech teplot fázových transformací jsou patrné rozdíly mezi experimentálně získanými 
(tabulka 14) a publikovanými hodnotami (tabulka 17). Je nutno rovněž upozornit na nedostatek 
publikovaných dat, na základě kterých by mohla být provedena adekvátní srovnání. Velkým 
problémem je způsob, kterým autoři data publikují. Surová data, popř. samotné křivky DTA jsou 
uváděny ojediněle, a pokud jsou uvedeny, jsou mnohdy nečitelné a graficky na velmi nízké 
úrovni. Autoři často neuvádějí přesné experimentální podmínky. Ve většině případů je uvedena 
rychlost režimu ohřevu/ochlazování, použitá experimentální metoda, popř. typ experimentálního 
zařízení, ale nikdy autoři neuvádějí detailně aplikované experimentální podmínky, které mají 
podstatný vliv nejen na posun teplot fázových transformací. Důležité je zejména upozornit na 
hodnoty teplot, které jsou v dostupné literatuře publikovány. U převážné většiny dat autoři 
neuvádějí, zda byla tato data (např. teploty fázových transformací) korigována a jakým 
způsobem. V disertační práci byly všechny experimentálně získané hodnoty teplot fázových 
transformací korigovány na základě teplotní kalibrace, která byla v disertační práci detailně 
popsána v předešlých kapitolách. Na základě těchto skutečností nemohou být experimentálně 
získané teploty všech studovaných niklových superslitin (IN 713LC, IN 738LC a IN 792-5A) 
jednoznačně s publikovanými údaji porovnávány. I přesto lze na základě srovnání, konstatovat, 
že v mnoha případech bylo dosaženo poměrně dobré shody s literárními údaji. 

Teploty solidu a likvidu slitiny IN 713LC, stejně jako IN 738LC a IN 792-5A, byly v rámci 
disertační práce kromě výše uvedeného, porovnány s teoretickými teplotami vypočtenými podle 
vztahů (45) až (47) uvedených v publikacích [20, 21]. Tyto vztahy vyjadřují závislost teplot 
fázových transformací (teplot solidu a likvidu) na chemickém složení, do vztahů není zahrnut 
vliv rychlosti ohřevu a ochlazování na posun teplot. U obou teplot je do výpočtu zahrnut pouze 
vliv následujících prvků: Ni, Co, Al, Ti, Ta, Cr, Mo, W, Re, Ru, Fe, Nb a Hf. Další prvky, které 
se ve studovaných slitinách nachází (C, Mn, Si, Cu, Zr, B, P a S) nejsou ve výpočtech 
uvažovány.  

Tliq (K) = 956,9 + 8,2.YNi + 7,6.YCo + 2,2.YAl + 3,4.YTi – 3,7.YTa + 3,9.YCr + 7,2.YMo + 11,5.YW 
+ 21,1.YRe + 12,1.YRu + 7,4.YFe – 3,3.(YNb + YHf)              (45) 

Tsol (K) = -120 + 17,7.YNi + 16,0.YCo + 15,2.YAl + 2,1.YTi + 13,4.YTa + 19,2.YCr + 5,0.YMo + 
20,4.YW + 34,3.YRe + 23,1.YRu + 15,4.YFe + 6,4.(YNb + YHf)            (46) 

Yi = 100.Xi                      (47) 

kde Xi je molární zlomek í-tého prvku. Autoři neuvádějí, zda výpočty podle těchto vztahů 
odpovídají procesu ohřevu nebo ochlazování. Tabulka 18 uvádí pro všechny studované slitiny 
hodnoty teplot solidu a likvidu získané dle vztahů (45) až (47). 

Tab. 18 Teploty solidu a likvidu podle autorů [20, 21] 

[20, 21] Slitina 
IN 713LC IN 738LC IN 792-5A 

Teplota likvidu - TL [°C] 1353 1353 1356 
Teplota solidu - TS [°C] 1301 1303 1273 
Množství fáze γ´ [at. %] 79 53 54 

Kromě teplot solidu a likvidu bylo na základě vztahu 48 uvedeného rovněž v [20] a [21] 
vypočítáno množství zpevňující fáze γ´. Tento vztah vychází pouze z množství hliníku, které je 
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v dané slitině zastoupeno. Největší množství fáze γ´ bylo na základě výpočtů zjištěno u slitiny 
IN 713LC.  

γ´298 (at. %) = 16,14+10,63(hm. % Al)                 (48) 

Hodnoty teplot solidu a likvidu získané na základě teoretických výpočtů jsou v tabulce 19 
porovnány s hodnotami získanými experimentálně v rámci disertační práce a následně 
extrapolovanými na nulovou rychlost ohřevu (ohřev 0 (vyp.)) i ochlazování (ochlaz. 0 (vyp.)). Je 
nutno opakovaně poznamenat, že u režimu ohřevu je velice obtížné jednoznačně odečíst teplotu 
solidu, z tohoto důvodu je tato teplota v tabulce uvedena u režimu ohřevu i ochlazování 
v teplotním intervalu.  

Tab. 19 Srovnání experimentálně a teoreticky získaných teplot solidu a likvidu 

Slitina Autoři Teploty [°C] 
TL TS 

IN 713LC 
[20, 21] 1353 1301 
ohřev 0 (vyp.) 1349 1248 − 1287 
ochlaz. 0 (vyp.) 1346 1232 − 1258 

IN 738LC 
[20, 21] 1353 1303 
ohřev 0 (vyp.) 1336 1212 − 1247 
ochlaz. 0 (vyp.) 1336 1202 − 1221 

IN 792-5A 
[20, 21] 1356 1273 
ohřev 0 (vyp.) 1336 1254 − 1268 
ochlaz. 0 (vyp.) 1336 1207 − 1230 

V případě teploty likvidu bylo dosaženo poměrně dobré shody mezi teplotou vypočtenou dle [20, 
21] a extrapolovanou (experiment) zejména u slitiny IN 713LC. U ostatních dvou studovaných 
slitin byly rozdíly 17 °C, resp. 20 °C. V oblasti teploty solidu bylo z důvodu teplotních intervalů 
poměrně složité provést jednoznačné srovnání hodnot.  Nejlepší shody bylo dosaženo u slitiny 
IN 792-5A (vypočtená hodnota a extrapolace − ohřev). Zároveň lze, na základě srovnání, 
konstatovat, že nejvyšší teplota solidu a likvidu získaná na základě extrapolace byla zjištěna u 
slitiny IN 713LC u režimu ohřevu. Jak již bylo řečeno, u ochlazování mohou být výsledky 
ovlivněny podchlazením vzorku dané slitiny.    

Znalost teplot likvidu a solidu má značný praktický význam pro výběr optimálních licích teplot a 
dalšího postupu při odlévání niklových superslitin. Teploty likvidu a solidu se také využívají při 
analýze teplotních polí odlitků; znalost oblasti likvidu − solidu a mechanismus tuhnutí má také 
velký význam při svařování niklových superslitin.  

Kromě výpočtových vztahů existují v dnešní době stále lepší a dokonalejší programy pro 
výpočet termofyzikálních a termodynamických dat (viz dodatek, příloha 1). Nicméně však stále 
neexistuje takový program, který by zahrnoval veškeré experimentální a technologické aspekty 
mající vliv na výsledné veličiny (teploty, tepla fázových transformací). Z těchto důvodů plyne 
nutnost vytváření, rozšiřování a zpřesňování databází i samotných programů, na základě nových 
experimentálních a teoretických vědeckých poznatků.  

5.1.2. Slitina IN 738LC 

V této kapitole disertační práce jsou uvedeny a shrnuty výsledky experimentálních měření teplot 
fázových transformací niklové superslitiny IN 738LC metodou DTA. Studované teploty 
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fázových transformací byly získány z DTA – křivek, které znázorňují tepelné efekty během 
lineárního ohřevu a ochlazování vzorků této slitiny. Všechny vyhodnocené DTA – křivky 
získané lineárním ohřevem/ochlazováním vzorků slitiny IN 738LC všemi studovanými 
rychlostmi: 1, 5, 10, 20 a 50°C/min jsou uvedeny v příloze 3a – 3e. Z těchto získaných DTA − 
křivek byly stejným způsobem jako u slitiny IN 713LC odečteny teploty fázových transformací 
jak při režimu ohřevu, tak při ochlazování pro všechny přesně definované rychlosti. Pro 
názornost a z důvodu lepšího posouzení vlivu rychlosti režimu ohřevu/ochlazování na posun 
teplot fázových transformací byly všechny vyhodnocené DTA – křivky slitiny IN 738LC 
uvedeny pro každý režim do jednoho společného zobrazení (obr. 32 – ohřev; obr. 33 – 
ochlazování).  

Obr. 32 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 738LC (ohřev 1, 5, 10, 20 a 50°C/min) 

Obr. 33 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 738LC (ochlazování 1, 5, 10, 20 a 50°C/min)

Na obr. 34 a 35 jsou pro názornost uvedeny DTA − křivky získané při řízeném ohřevu a 
ochlazování vzorku slitiny IN 738LC rychlostí 10 °C/min s vyznačením charakteristických teplot 
fázových transformací. Popis charakteristických teplot fázových transformací je zde uveden 
zejména z důvodu rozmanitějšího strukturního složení slitiny IN 738LC v porovnání se slitinou 
IN 713LC a tomu odpovídající mírně odlišný průběh a množství fázových transformací. DTA − 
křivky na obr. 34 a 35 jsou příklady grafických záznamů, které znázorňují tepelné efekty 
fázových transformací při ohřevu a ochlazování reálného vzorku slitiny IN 738LC, který byl 
ohříván z teploty 20 °C na teplotu 1450 °C rychlostí ohřevu 10 °C/min, po dosažení teploty 
1450 °C (po kompletním natavení) byl vzorek řízeně ochlazován stejnou rychlostí zpět k 20 °C.  

Grafickým výstupem získaným při ohřevu (vyhodnocováno zleva doprava) vzorku je červená 
DTA – křivka (obr. 34), která je tvořena základní linií a píky. DTA – křivka byla vyhodnocena 
v rozmezí teplot 900 – 1450 °C. Pod teplotou 900 °C nebyly na DTA křivce zaznamenány žádné 
fázové transformace – píky. Mírný odklon DTA – křivky od základní linie zvětšující se s 
rostoucí teplotou je pravděpodobně způsoben rozdílnou tepelnou kapacitou a vodivostí vzorku a 
reference. V tomto teplotním rozmezí pravděpodobně docházelo pouze ke změně tepelné 
kapacity vzorku.  

Červená DTA – křivka je, stejně jako u slitiny IN 713LC, charakterizována dvěma výraznějšími 
endotermními píky. První pík představuje fázovou transformaci (tepelný efekt), v případě slitiny 
IN 738LC rozpouštění zpevňující fáze γ´. První pík je charakterizován teplotou počátku píku 
(ozn. zelená hvězdička; Tγ´,S – počáteční teplota rozpouštění fáze γ´; 916 °C), teplotou vrcholu 
píku (ozn. šedou hvězdičkou; Tγ´,P – teplota vrcholu píku odpovídající rozpouštění fáze γ´; 
1118 °C), teplotou konce píku (ozn. černá hvězdička; Tγ´,solvus – konečná teplota rozpouštění fáze 
γ´; 1200 °C) a plochou píku (plocha vymezená píkem a lineární interpolovanou základní čárou; 
+12,7418 μV.s/mg (Endothermic effect)).  
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Obr. 34 DTA – křivka slitiny IN 738LC (ohřev 10 °C/min) s vyznačením charakteristických teplot 

fázových transformací 

Interval teplot odpovídající rozpouštění/precipitaci fáze γ´ − Tγ´ v sobě pravděpodobně zahrnuje 
rozpouštění částic fáze γ´ ve středu dendritů i v mezidendritických prostorech [115]. Kinetika 
rozpouštění těchto částic ve středu dendritů a v mezidendritických prostorech bude 
pravděpodobně odlišná (střed dendritů je obohacen Al, kdežto mezidendritické prostory jsou 
obohaceny Ti). Jelikož je rozpouštění fáze γ´ velice pozvolné a odpovídající tepelné efekty jsou 
malé, nebylo možné z DTA – křivek tyto dva tepelné efekty od sebe separovat a určit tak 
jednoznačně teplotu počátku a konce rozpouštění této fáze v dendritech a mezidnedritických 
prostorech. Vhodným řešením by byla separace (oddělení) – dekonvoluce píků pomocí 
vhodného programového vybavení.  

Jak již bylo několikrát zdůrazněno, program SETSOFT, využívaný k vyhodnocení DTA − křivek 
na pracovišti VŠB – TU Ostrava, bohužel neumožňuje tuto dekonvoluci píků provádět.  
V oblasti rozpouštění fáze γ´ může u některých niklových superslitin docházet k rozpouštění 
dalších minoritních fází (např. fáze η; boridy typu M3B2; ...) [116], které jsou obrazem historie 
přípravy, popř. tepelného zpracování materiálu.  

V případě slitiny IN 738LC byly na základě provedené strukturní analýzy (kap. 5.3.2.) nalezeny 
ve vzorku ve výchozím stavu částice výše jmenovaných minoritních fází a to částice fáze η i 
boridů. Jelikož se fáze ve výchozím stavu materiálu vyskytovaly v minoritním množství, 
neprojevily se pravděpodobně na DTA − křivce výrazným tepelným efektem, kterému by mohla 
být jednoznačně přiřazena teplota fázové transformace. Tento malý tepelný efekt byl 
pravděpodobně překryt výraznějším tepelným efektem, který odpovídá rozpouštění fáze  γ´ 
(oblast mezi teplotami 916 až 1200 °C). Mezi teplotami 1200 − 1216 °C pravděpodobně 
nedochází k žádné fázové transformaci. Teplotní interval mezi těmito teplotami je obecně 
označován jako „okno tepelného zpracování“ (Heat Treatment Window), obr. 26. Druhý výrazný 
pík je obrazem tání slitiny, které v sobě zahrnuje několik těsně po sobě následujících dějů 
(transformací). Tyto transformace probíhají pod teplotou úplného natavení slitiny, tj. pod 
teplotou likvidu a jsou charakterizovány malými tepelnými efekty. 
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První odklon od základní linie (počátek druhého výrazného píku) byl pozorován při teplotě 
1216 °C. Tato teplota byla autorem disertační práce označena jako teplota solidu, resp. jako 
počátek intervalu teploty solidu (počáteční teplota rozpouštění eutektika γ/γ´) (ozn. šedý kruh; 
TS,1 (Tγ/γ´,S)). Je nutno znovu poznamenat, že u režimu ohřevu je velice obtížné jednoznačně 
odečíst teplotu počátku některých píků (teplotu solidu − TS, teploty rozpouštění/vzniku eutektika 
γ/γ´ − Tγ/γ´, teplota rozpouštění/precipitace fáze γ´ − Tγ´), z tohoto důvodu se tyto teploty obecně 
uvádějí v teplotním intervalu. Určení počátků píků je mnohdy závislé na subjektivním názoru při 
vyhodnocování. Z hlediska posouzení vlivu rychlosti režimu ohřevu/ochlazování na teploty 
fázových transformací (extrapolace teplot na nulovou rychlost ohřevu/ochlazování) nebyly 
teploty do tabulek v následujících kapitolách uvedeny jako teplotní intervaly, nýbrž jako teploty 
počátků (S = Start, např. Tγ/γ´,S) a konců (E = End, např. Tγ/γ´,E) děje, popř. označeny dolními 
indexy 1 (např. TS,1) a 2 (např. TS,2). Jelikož se intervaly teplot solidu a rozpouštění/vzniku 
eutektika γ/γ´shodují, jsou uvedeny v tabulkách v následujících kapitolách v jednom sloupci, 
např. TS,1 (Tγ/γ´,S). Teplota TS,2 (Tγ/γ´´,E) (ozn. černý kruh; 1243 °C) značí konec intervalu teploty 
solidu (konečná teplota rozpouštění eutektika γ/γ´).  

Jak již bylo řečeno, vyhodnocení teploty solidu je velice obtížné a to zejména z důvodu překrytí 
teploty solidu teplotním intervalem ve kterém pravděpodobně dochází k rozpouštění eutektik 
γ/γ´. Mezi teplotami 1216 °C až 1329 °C dochází k rozpouštění karbidů typu MC. Počátek 
rozpouštění nelze jednoznačně určit, jelikož rozpouštění probíhá pozvolně v širším teplotním 
rozmezí a projevuje se velmi malým tepelným efektem. Mnohé fázové transformace probíhají v 
několika stupních − fázová transformace je uskutečňována po částech. V důsledku toho často 
dochází k překrývání i několika píků a je obtížné určit počátek transformace (počátek píku) a 
někdy též i vrchol píku, což s sebou mnohdy přináší možnost nejednoznačné interpretace DTA − 
křivky (určení počátku, vrcholu, popř. konce píku). Příkladem takovéto přeměny je právě 
pozvolné rozpouštění karbidů. Jelikož se ve struktuře slitiny IN 738LC mohou vyskytovat 
karbidy typu MC různého chemického složení, např. TaC, NbC, popř. TiC, dochází 
pravděpodobně k jejich rozpouštění postupně. Karbidy se budou rozpouštět při různých teplotách 
v rozmezí teplot solidu a likvidu. Při teplotě 1329 °C (ozn. černý trojúhelník; TMC,3) budou 
s největší pravděpodobností všechny karbidy typu MC rozpuštěny.  

V oblasti mezi teplotami TS,1 (Tγ/γ´,S) a TL může u některých niklových superslitin docházet 
k pozvolnému rozpouštění, popř. pokračovat rozpouštění některých minoritních fází, např. fáze 
η, boridy typu M3B2, intermetalické částice Ni − Zr (pravděpodobně Ni7Zr2), [116], které mohou 
být obrazem historie přípravy materiálu. I přes to, že se v případě vzorku ve výchozím stavu tyto 
minoritní fáze vyskytovaly, byly jim odpovídající tepelné efekty s největší pravděpodobností 
překryty většími tepelnými efekty odpovídajícími rozpouštění výše zmiňovaných karbidů. 
Z tohoto důvodu nebyly těmto transformacím přiřazeny žádné hodnoty. Nad teplotou 1329 °C 
dochází ke snižování hodnot tepelného toku, tzn. vzorek je stále více natavován a při dosažení 
teploty 1338 °C (ozn. černý kosočtverec; vrchol píku; teplota likvidu – TL) je již vzorek (slitina) 
zcela v kapalné fázi. Poté dochází k růstu tepelného toku v důsledku vyrovnání teplot 
srovnávacího a měřeného vzorku a návratu křivky k základní linii (1352 °C – teplota konce 
píku). Nově vzniklá základní linie má jinou hodnotu, v porovnání s původní, a to v důsledku 
změny tepelné kapacity vzorku. Pro plochu, která odpovídá tepelnému efektu tání niklové 
superslitiny, byla programem vyhodnocena hodnota +48,7958 μV.s/mg (Endothermic effect). 
Tato hodnota v sobě zahrnuje velikost tepelného efektu odpovídajícího rozpouštění matrice, 
eutektik γ/γ´ a karbidů typu MC (+33,0590 μV.s/mg) a rovněž velikost efektu odpovídajícího 
tání matrice γ (+15,7369 μV.s/mg). Správné určení počátků a konců jednotlivých transformací, 
tzn. oblastí pro výpočet plochy píků (program neumožňuje separaci píků) někdy nemusí být 
jednoznačné a tedy mohou vznikat odchylky ve vyhodnocení ploch píků. Překrývání tepelných 
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efektů omezuje možnost co nejpřesnějšího určení tepelného efektu dané fázové transformace. 
Z tohoto důvodu byla pro výpočet latentního tepla tání (viz další kapitoly práce) použita hodnota 
celkového tepelného efektu, tj. +48,7958 μV.s/mg. 

Stejným způsobem byla vyhodnocena modrá DTA – křivka (obr. 35), která byla získána při 
ochlazování vzorku slitiny IN 738LC. Teploty fázových transformací byly odečítány zprava 
doleva. Tuhnutí slitiny IN 738LC začíná vznikem karbidů typu MC. Teplota počátku vzniku 
těchto karbidů byla autorem předkládané disertační práce označena jako teplota krystalizace 
„prvních“ karbidů typu MC (ozn. černé plus; TMC,1; 1340 °C). Počátek prvního výrazného píku 
odpovídá na DTA − křivce tvorbě matrice γ, resp. tvorbě dendritů fáze γ (ozn. černý kosočtverec; 
teplota likvidu – TL; 1328 °C). Teplota vrcholu prvního výrazného exotermického píku byla 
označena TP1 (ozn. šedý kosočtverec; 1323 °C). Vznik matrice je doprovázen odměšováním 
prvků s rozdělovacím koeficientem k menším než 1 do zbývající taveniny. V případě slitiny 
IN 738LC se jedná především o Ta (k = 0,7), Nb (k = 0,04), popř. Ti (k = 0,6). Převážně 
v mezidendritických prostorech dochází v důsledku přesycení k tvorbě částic MC, konkrétně 
TaC, NbC, popř. TiC. Prudký nárůst objemu karbidů je spojený s výraznějším tepelným efektem. 
Počátek tvorby karbidů je přisuzován teplotě 1293 °C (ozn. černý trojúhelník; TMC,S).  

 
Obr. 35 DTA – křivka slitiny IN 738LC (ochlazování 10 °C/min) s vyznačením charakteristických teplot 

fázových transformací 

Karbidy s největší pravděpodobností vznikají eutektickou reakcí:  L → γ + MC a jejich vzniku 
by měla být přisuzována jedna teplota. Z experimentálních měření je však patrné, že karbidy 
vznikají v teplotním intervalu, pravděpodobně z důvodu přítomnosti karbidů různého 
chemického složení. Kinetika tvorby těchto karbidů bude rozdílná a může být ovlivněna 
kinetikou tvorby matrice a ostatních minoritních fází, které se ve struktuře slitiny IN 738LC 
nacházejí. Konečná teplota vzniku karbidů typu MC je 1288 °C (ozn. šedý trojúhelník; TMC,E).  

Při dalším poklesu teploty vznikají v mezidendritických prostorech útvary nerovnovážných 
eutektik γ/γ´ ve tvaru „koruny“. Tato eutektika s největší pravděpodobností vznikají rovněž 
eutektickou reakcí: L → γ/γ´, avšak opět v teplotním rozmezí. Počáteční teplota vzniku eutektik 
(ozn. černý kruh; Tγ/γ´,S; 1199 °C) a konečná teplota vzniku eutektik γ/γ´ (ozn. šedý kruh; Tγ/γ´,E; 
1187 °C) jsou zároveň počátečními, resp. konečnými teplotami intervalu teploty solidu (TS, 1, 
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resp. TS,2). Z experimentálně získaných křivek DTA slitiny IN 738LC vyplynulo, že s největší 
pravděpodobností bude tuhnutí slitiny ukončeno při teplotě TS,2. Někteří autoři [10] však 
publikují, že tuhnutí niklových superslitin je ukončeno již eutektickou reakcí L → γ/γ´, v našem 
případě při teplotě 1199 °C. Z tohoto důvodu byl pro konečnou teplotu tuhnutí všech 
studovaných slitin určen teplotním interval, ve kterém budou tuhnout pravděpodobně poslední 
zbytky taveniny. Pod teplotou 1187 °C by se neměla již žádná tavenina vyskytovat.  

V oblasti tuhnutí slitiny IN 738LC byla kromě teplot fázových transformací vyhodnocena 
odpovídající plocha píku −55,9644 μV.s/mg (Exothermic effect). Tato hodnota v sobě zahrnuje 
velikost tepelného efektu odpovídajícího vzniku matrice γ (−33,9871 μV.s/mg) a rovněž velikost 
tepelného efektu odpovídajícího vzniku eutektik γ/γ´, karbidů typu MC  a zbytků matrice 
(−21,9773 μV.s/mg). U slitiny IN 7138LC je v porovnání se slitinou IN 713LC patrný nárůst 
hodnoty tepelného efektu, odpovídajícího rozpouštění/vzniku karbidů typu MC. Slitina 
IN 738LC se vyznačuje vyšším obsahem karbidotvorných prvků, zejména Ta a Ti. V průběhu 
vzniku eutektika může v případě slitiny IN 738LC [11, 115] docházet ke vzniku následujících 
minoritních fází: fáze η, boridy typu M3B2, popř. intermetalické částice Ni − Zr (pravděpodobně 
Ni7Zr2). Ve všech vzorcích slitiny IN 738LC, které byly podrobeny řízené krystalizaci (analýze 
DTA) se ve struktuře vyskytovala minoritní množství všech diskutovaných fází, které by mohly 
vznikat právě v oblasti teplot TMC,E  a TS,2. Vzniku těchto částic nebyla přiřazena žádná 
konkrétní teplota ani označení, jelikož jsou ve vzorcích po řízené krystalizaci zastoupeny pouze 
v minoritním množství a tepelný efekt odpovídající jejich vzniku je pravděpodobně zastíněn 
vznikem karbidů a nerovnovážných eutektik, které se vyznačují větším tepelným efektem.  

Mezi teplotami TS,2 a Tγ´,solvus (ozn. černá hvězdička; počáteční teplota precipitace fáze γ´; 1180 
°C)) nedochází pravděpodobně k žádné fázové transformaci ani reakci. Pod teplotou 1180 °C 
budou v utuhlé matrici v průběhu postupného ochlazování precipitovat částice zpevňující fáze γ′. 
Vznik (precipitace) fáze γ´ v matrici je složitý a pozvolný proces a probíhá ve třech krocích: 
nukleace fáze γ´ v matrici γ, následovaná růstem a zráním zrn a ukončená stárnutím. Tepelný 
efekt spojený s precipitací fáze γ´ je poměrně malý a velice pozvolný. Vznik fáze γ´je 
charakterizován teplotami Tγ´,P (ozn. šedá hvězdička; teplota vrcholu píku odpovídající 
precipitaci fáze γ´; 1095 °C) a Tγ´,E (ozn. zelená hvězdička; konečná teplota precipitace fáze γ´; 
887 °C). Konec precipitace fáze γ´ je rovněž velice problematické přesně stanovit. V oblasti 
vzniku fáze γ´ může docházet ke vzniku fáze η, intermetalik Ni − Zr (pravděpodobně Ni7Zr2), 
popř. boridů. Jak již bylo řečeno, mohou tyto fáze vznikat při vyšších teplotách (mezi teplotami 
likvidu a solidu), ale zároveň mohou vznikat i v oblasti precipitace fáze γ´. V disertační práci 
byla u této slitiny na základě strukturní analýzy odhalena přítomnost intermetalik i boridů, ale 
pouze minoritním množství, z tohoto důvodu nebyla těmto fázovým transformacím přiřazena 
konkrétní hodnota teploty. Fáze η se ve vzorcích po řízené krystalizaci rovněž vyskytovala 
v minoritním množství, ale pravděpodobně z důvodu výrazně vyššího obsahu Ti ve slitině 
IN 738LC se vznik této fáze projevil i výraznějším tepelným efektem na DTA − křivkách.  

Z tohoto důvodu je v disertační práci v oblasti teplot precipitace fáze γ´rovněž zahrnut interval 
vzniku fáze η (Tη,S  – počáteční teplota vzniku fáze η a Tγ´,E – konečná teplota precipitace fáze 
γ´, která je zřejmě i konečnou teplota vzniku fáze η). Jelikož se jedná o fázi (fáze η) 
v minoritním množství, pravděpodobně dochází v tomto teplotním rozmezí k překrytí menšího 
tepelného efektu větším. Z DTA – křivek nebylo možné tyto dva tepelné efekty od sebe 
separovat a určit tak jednoznačně teplotu počátku a konce rozpouštění/precipitace fáze γ´ a η. 
Vhodným řešením by byla separace – dekonvoluce píků pomocí vhodného programového 
vybavení. I přesto, že fáze γ´ vzniká precipitací z matrice γ (z tuhé fáze), dochází ke vzniku fáze 
η pravděpodobně v průběhu tuhnutí posledních ostrůvků taveniny a nikoliv precipitací z matrice 
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γ. Na vznik fáze η bylo v disertační práci usuzováno na základě tvrzení autorů [116], kteří ve své 
práci předpokládali u slitiny IN 792-5B vznik fáze η pod teplotou Tγ´,solvus. Interval tuhnutí se 
jim tímto rozšířil téměř o 100 °C. V případě slitiny IN 738LC nebylo v rámci disertační práce 
kvantitativně stanoveno množství fáze η i dalších minoritních fází, z tohoto důvodu nebylo 
možné jednoznačně posoudit vliv minoritních fází na posun teploty solidu (konečná teplota 
tuhnutí). 

Na základě výše uváděných skutečností je v případě slitiny IN 738LC autorem práce usuzováno 
na průběh fázových transformací dle reakčního schématu uvedeného v tabulce 20.  

Tab. 20 Předpokládané reakční schéma v oblasti chladnutí niklové superslitiny IN 738LC 

L → MC1 
L → γ 
L → γ + MC 
L → γ/γ´  
L → γ + M3B2 + Ni7Zr2 + η 
γ → γ´ 
Pozn. L = tavenina 

Stejným způsobem, jako byly vyhodnoceny a podrobně popsány teploty fázových transformací 
získané během lineárního ohřevu/ochlazování vzorku slitiny IN 738LC rychlostí 10 °C/min, byly 
získány teploty fázových transformací při ohřevu/ochlazování rychlostmi: 1, 5, 20 a 50 °C/min. 
Všechny získané hodnoty teplot byly korigovány na teplotu tání čistého Au (5N) a Ni (5N) a 
jsou uvedeny v tabulkách 21 a 22.  

Tab. 21 Transformační teploty slitiny IN 738LC pro různé rychlosti ohřevu 

rychlost 
Teplota fázové transformace – ohřev (IN 738LC) 

Tγ´,S Tγ´,P Tγ´,solvus TS,1 (Tγ/γ´,S) TS,2 (Tγ/γ´,E) TMC,1 TMC,2 TMC,3 TL 

[°C/min] [°C] 

50 981 1128 1217 1223 1246 − − 1345 1353

20 925 1122 1208 1216 1240 − − 1336 1342

10 917 1119 1200 1216 1243 − − 1329 1338

5 957 1120 1206 1206 1240 1278 1296 1323 1336

1 914 1087 1201 1217 1251 1292 1302 1312 1338

0 (vyp.) 930 1099 1201 1212 1247 − − 1314 1336

Všechny získané hodnoty teplot fázových transformací byly v rámci disertační práce 
extrapolovány na nulovou rychlost režimu ohřevu a ochlazování, označeny „0 (vyp.)“ a uvedeny 
v tabulkách 21 a 22 Výsledky extrapolace jsou pro názornost uvedeny na obr. 36 a 37. 

Vliv rychlosti ohřevu a ochlazování na teploty fázových transformací může být vyjádřen 
následujícím vztahem (44): 

BrATt +⋅=                                                   (44) 

kde Tt je teplota transformace [°C], r je rychlost ohřevu/ochlazování [°C/min], A a B jsou 
konstanty uvedené v tabulkách 23 a 24. 
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Tab. 22 Transformační teploty slitiny IN 738LC pro různé rychlosti ochlazování 

rychlost 

Teplota fázové transformace – ochlazování (IN 738LC) 

TMC, 1 TL TP1 TMC,S TMC,E
TS,1 

(Tγ/γ´,S) 
TS,2 

(Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,P Tη,S Tγ´,E

[°C/min] [°C] 

50 1367 1296 1288 1272 1265 1181 1181 1177 1093 1074 874

20 1348 1321 1315 1288 1284 1197 1184 1182 1094 1081 886

10 1340 1328 1323 1293 1288 1200 1188 1181 1096 1084 888

5 1337 1331 1327 1306 1291 1202 1185 1180 1096 1089 891

1 1339 1337 1336 1308 1294 1232 1212 1158 1100 1100 950

0 (vyp.) 1337 1336 1335 1309 1294 1221 1202 1166 1099 1097 927

Měření teplot fázových transformací různými, přesně definovanými, rychlostmi, stejně jako 
extrapolace těchto teplot na nulovou rychlost ohřevu/ochlazování bylo prováděno, stejně jako u 
zbylých dvou studovaných slitin, z důvodu posouzení vlivu rychlosti režimu na posun teplot 
fázových transformací.  
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Obr. 36 Extrapolace teplot fázových transformací slitiny IN 738LC na nulovou rychlost ohřevu (rovnice 

(44), tabulka 23) 

Na základě experimentálních výsledků a extrapolace, byl z DTA – křivek získaných během 
řízeného ohřevu a ochlazování vzorků niklové slitiny IN 738LC patrný vliv rychlosti 
ohřevu/ochlazování na posun téměř všech teplot fázových transformací. Z obr. 32, příp. 36 a 
tabulky 23 byl pozorován posun téměř všech teplot fázových transformací u režimu ohřevu 
směrem k vyšším hodnotám se vzrůstající rychlostí ohřevu. Největší vliv měla rychlost ohřevu 
na posun teploty Tγ´,P (teplota vrcholu píku odpovídající rozpouštění fáze γ´). U teplot Tγ´,S a TS,2 
byl pozorován opačný trend – zvyšující rychlost snižovala teplotu fázové transformace. Teplota 
TS,1 nebyla rychlostí ohřevu téměř ovlivněna. 

Z hlediska technické praxe je jednou z nejvýznamnějších oblastí teplot fázových transformací 
niklových superslitin teplotní interval mezi teplotami Tγ´,solvus a TS,1, který je obecně označován 
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jako „okno tepelného zpracování“ (Heat Treatment Window), obr. 26. Rychlost ohřevu neměla 
podstatný vliv na šíři tohoto intervalu, resp. na základě získaných hodnot nelze vliv jednoznačně 
určit. Šíře „okna tepelného zpracování“ se pohybovala okolo 12±4 °C. U slitiny IN 713LC byl 
tento interval širší téměř o 30 °C.  
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Obr. 37 Extrapolace teplot fázových transformací slitiny IN 738LC na nulovou rychlost ochlazování 

(rovnice (44), tabulka 24) 

Další významnou oblastí teplot fázových transformací je oblast tání slitiny IN 738LC. Jako 
počáteční, resp. konečná teplota tání byla zvolena teplota TS,1, resp. TL. Nejširší interval tání byl 
pozorován u vzorku ohřívaného rychlostí 5 °C/min, konkrétně 130 °C. Na základě získaných 
hodnot teplot fázových transformací lze konstatovat, že interval tání slitiny IN 738LC nebyl 
rychlostí ohřevu nijak významně ovlivněn. Neméně důležitými teplotami jsou počátky (Tγ´,S) a 
konce (Tγ´,solvus) intervalu rozpouštění fáze γ´. Nejširší interval rozpouštění fáze γ´ byl pozorován 
u vzorku řízeně ohřívaného rychlostí 1 °C/min, kde rozdíl činil 287 °C. Naopak nejužší teplotní 
interval a to 249 °C, byl pozorován u rychlosti 5 °C/min. Se vzrůstající rychlostí ohřevu se 
diskutovaný teplotní interval téměř neměnil, na rozdíl od slitiny IN 713LC, kdy byla šíře tohoto 
intervalu rychlostí ohřevu poměrně značně ovlivněna.  

Na základě extrapolace byly získány teploty fázových transformací slitiny IN 738LC při nulové 
rychlosti ohřevu, tzn. teploty blízké rovnovážným teplotám fázových transformací. Z tabulky 21 
je patrné, že hodnoty získané na základě experimentálních měření rychlostí ohřevu 1 °C/min a 
hodnoty získané extrapolací jsou si stejně jako u slitiny IN 713LC velice blízké.  

Z tabulky 24 a obr. 33 a 37 je patrné, že rychlost ochlazování má vliv na posun téměř všech 
měřených transformačních teplot a to tak, že se zvyšující se rychlostí ochlazování je teplota dané 
transformace nižší. Největší posun teplot byl znatelný u teploty Tγ´,E.  

Výjimku tvoří Tγ´,solvus a TMC,1 u kterých je trend opačný − zvyšující se rychlost ochlazování 
posouvá teploty k vyšším hodnotám. Teplota Tγ´,P nebyla rychlostí ochlazování téměř ovlivněna. 
U ochlazování je z hlediska technické praxe jednou z nejvýznamnějších oblastí teplot fázových 
transformací niklových superslitin oblast tuhnutí slitiny IN 738LC a to oblast mezi teplotami TL 
a TS,2. Interval tuhnutí nebyl, stejně jako interval tání, rychlostí ochlazování téměř ovlivněn.  

Další významnou teplotní oblastí je oblast mezi teplotami TS,2 a Tγ´,solvus a rovněž teplotní 
interval odpovídající precipitaci zpevňují fáze γ´ (teploty Tγ´,solvus a Tγ´,E). Nejširší interval 
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precipitace fáze γ´ byl pozorován u vzorku řízeně ochlazovaného rychlostí 20 °C/min, kde rozdíl 
činil 296 °C. Naopak nejužší teplotní interval a to 208 °C, byl pozorován u rychlosti 1 °C/min. 
Rychlost ochlazování, stejně jako rychlost ohřevu, neovlivnila nijak významně oblast precipitace 
fáze γ´. V teplotní oblasti mezi TS,2 a Tγ´,solvus (u ohřevu je tato oblast označována jako „okno 
tepelného zpracování“) způsobovala narůstající rychlost ochlazování zúžení intervalu mezi 
těmito teplotami. U ohřevu nebyla oblast „okna tepelného zpracování“ rychlostí řízeného ohřevu 
téměř vůbec ovlivněna.  

Tab. 23 Vypočtené hodnoty konstant A a B, 
ohřev (rovnice (44)), koeficient determinace R2 

Tab. 24 Vypočtené hodnoty konstant A a B, 
ochlazování (rovnice (44)), koeficient determinace R2 

teplota A B R2 

Tγ´,S -0,238 930  ,099 

Tγ´,P 1,411 1099 0 480

Tγ´,solvus 0,277 1201 0,347 

TS,1 (Tγ/γ´,S) 0,158 1212 0,12  

TS,2 (Tγ/γ´,E) -0,421 1247 0,442 
TMC,3  1,173 1314 0,897 
TL 0,257 1336 0,705 

 
 

teplota A B R2 

Tγ´,E -2,624 927 0,485 

Tη,S -0,896 1097 0,776 

Tγ´,P -0,267 1099 0,760 

Tγ´,solvus 0,985 1166 0,492 

TS,2 (Tγ/γ´,E) -1,109 1202 0,470 

TS,1 (Tγ/γ´,S) -1,470 1221 0,548 
TMC,E  -0,515 1294 0,978 
TMC,S  -1,124 1309 0,890 
TP1  -1,030 1335 0,936 
TL -0,797 1336 0,967 
TMC,1  0,535 1337 0,825 

U ochlazování byly na základě extrapolace rovněž vyhodnoceny teploty blízké rovnovážným 
teplotám fázových transformací a lze opět konstatovat, tabulka 22, že hodnoty získané na 
základě experimentálních měření rychlostí ochlazování 1 °C/min a hodnoty získané extrapolací 
jsou si v případě slitiny IN 738LC velice blízké.  

Kromě vlivu rychlosti ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací byl pozorován 
vliv režimu ohřevu/ochlazování. Z DTA – křivek získaných během řízeného ochlazování 
uvedenými rychlostmi je pozorován vliv podchlazení na vzorky slitiny IN 738LC, které by 
mohlo mít za následek posun teplot fázových transformací získaných při režimu ochlazování 
k nižším hodnotám než jsou hodnoty teplot získané při ohřevu (tabulky 21 a 22). Podchlazení 
bylo pozorováno v celé oblasti teplot fázových transformací slitiny IN 738LC. V rámci 
hodnocení vlivu podchlazení na posun teplot fázových transformací byly zahrnuty, stejně jako u 
slitiny IN 713LC, pouze teploty získané při řízeném ohřevu/ochlazování rychlostmi 
1 − 20 °C/min, rychlost 50 °C/min nebyla brána v úvahu. Na základě výsledků experimentálních 
měření nelze jednoznačně určit teplotní oblast s největším či nejmenším podchlazením. Obecně 
lze říci, že podchlazení bylo pozorováno téměř u všech teplot fázových transformací.  

Na stupeň podchlazení niklové slitiny IN 738LC měla vliv rovněž rychlost ohřevu/ochlazování.  
Stejně jako u slitiny IN 713LC, bylo největší podchlazení pozorováno zejména u rychlosti 
20 °C/min, kde dosahovalo i 66 °C (rozdíl teplot Tγ´,S (ohřev) a Tγ´,E (ochlazování)). Naopak 
nejmenší podchlazení se vyskytovalo u extrapolovaných hodnot teplot, popř. u rychlosti 
1 °C/min a to 1 °C (rozdíl teploty likvidu − TL při ohřevu a ochlazování). V oblasti teplot 
likvidu, solidu a rozpouštění/vzniku karbidů byl pozorován se zvyšující se rychlostí ochlazování 
nárůst stupně podchlazení. U teploty Tγ´,solvus nebyl tento trend patrný, podchlazení nebylo 
závislé na rychlosti režimu a největší podchlazení bylo zjištěno u rychlosti 1 °C/min.  
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Na základě literární rešerše v oblasti teplot fázových transformací slitiny IN 738LC bylo 
provedeno srovnání teplot fázových transformací s údaji uvedenými v dostupné literatuře a pro 
úplnost jsou nalezená data rovněž součástí této kapitoly. V tabulkách 25 a 26 jsou pro 
přehlednost uvedeny publikované hodnoty teplot jak v oblasti ohřevu, tak ochlazování. 
V porovnání se slitinou IN 713LC bylo nalezeno mnohem více experimentálně stanovených 
teplot fázových transformací a to i v oblasti řízeného ohřevu.  

Tab. 25 Charakteristické teploty fázových transformací slitiny IN 738LC (ohřev; vybrané publikace 
zabývající se studiem vlastností slitiny IN 738LC) 

Rychlost Slitina Literatura
Teplota fázové transformace – ohřev 

TS,1 (Tγ/γ´,S) TS,2 (Tγ/γ´,E) TL 
[°C/min]  

20 

IN 738LC 

[1] − 1240 1335 
10 [1] − 1241 1318 
5 [1] − 1240 1303 

0 (vyp.) [117] − 1269±6 1325±4 
5 [12] 1240 1282 − 

Pozn. pomlčka značí, že hodnota nebyla uvedena

Tab. 26 Charakteristické teploty fázových transformací slitiny IN 738LC (ochlazování; vybrané 
publikace zabývající se studiem vlastností slitiny IN 738LC) 

Rychlost Slitina Literatura 

Teplota fázové transformace – ochlazování 

TL TMC,S TS,1 (Tγ/γ´,S) TS,2 (Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,P 

[°C/min] [°C] 
10 

IN 738LC 

[118] 1329 1291 1195 1186 − 1095 
20 [1] 1309 − − 1165 − − 
10 [1] 1306 − − 1197 − − 
5 [1] 1295 − − 1214 − − 
− [115] − − 1198 1180 − − 
− [10] − − 1200 1200 − − 
− [119] − − − 1198 − − 
− [120] − − − 1180 − − 
5 [12] 1346 1298 1230 − 1166 − 

Pozn. pomlčka značí, že hodnota nebyla uvedena 

Autoři, uvedení v tabulkách 25 a 26, publikovali teploty fázových transformací zejména v oblasti 
teplot likvidu a solidu, v ostatních teplotních oblastech je publikovaných experimentálně 
získaných hodnot teplot fázových transformací poměrně málo. Je nutné zdůraznit, že v oblasti 
rozpouštění/precipitace fáze γ´nebyly téměř vůbec teploty publikovány. Výjimkou je [118], který 
ve své práci popsal experimentálně získanou křivku DTA (ochlazování 10 °C/min) slitiny 
IN 738LC v téměř celém teplotním rozmezí a to 1400 − 800 °C. Uváděné hodnoty teplot téměř 
korespondují s experimentálně získanými teplotami v disertační práci. Kromě výše jmenovaného 
doplnil svá tvrzení strukturními analýzami a zabýval se zejména tvarem a velikostí karbidů typu 
MC v mezidendritických prostorech. Chapman [1] je jedním z mála autorů, kteří se podrobněji 
zabývali studiem teplot fázových transformací niklových superslitin, konkrétně slitinou 
IN 738LC, s využitím metody DSC. Ve své práci publikoval hodnoty nejen v oblasti ohřevu, ale 
rovněž v oblasti ochlazování. Autor ve své práci uvedl všechny experimentálně získané 
DSC − křivky, avšak graficky na velmi špatné úrovni. Z tohoto důvodu nemohly být z těchto 
křivek odečteny chybějící údaje – hodnoty teplot fázových transformací, které autor souhrnně a 
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neúplně uvedl do tabulky. Na základě srovnání lze konstatovat, že zejména v oblasti teplot solidu 
a likvidu (ohřev i ochlazování) bylo dosaženo poměrně dobré shody mezi daty publikovanými v 
[1] a v rámci disertační práce. Rozdíly v hodnotách vyplývající z provedených srovnání, budou 
pravděpodobně způsobeny rozdílností použitých experimentálních metod. V oblasti teploty 
likvidu lze jednoznačně pozorovat téměř stejný stupeň podchlazení a jeho závislost na rychlosti 
režimu.  

Většina teplot z literatury, které jsou uvedeny v tabulkách 25 a 26, byla získána na základě 
experimentů převážně s využitím metody DTA [10, 12, 115, 118−120], teploty dle autorů [117] 
byly získány na základě výpočtů, nikoliv experimentálních měření. Téměř u všech teplot 
fázových transformací jsou patrné rozdíly mezi námi experimentálně získanými a publikovanými 
hodnotami jak u režimu ohřevu, tak ochlazování. Důležité je upozornit především na nedostatek 
publikovaných dat, která by byla přesná a spolehlivá a na základě kterých by mohla být 
provedena adekvátní srovnání. Velkým problémem je, stejně jako u dalších dvou studovaných 
slitin (IN 713LC a IN 792-5A), způsob, kterým autoři data publikují a rovněž nepřesná, popř. 
neúplná specifikace použitých experimentálních podmínek. Tyto podmínky, jak již bylo dříve 
zdůrazněno, mají podstatný vliv nejen na teploty fázových transformací. Problémem z hlediska 
adekvátního a přesného srovnání je rovněž neuvedení teplotních, popř. entalpických korekcí, 
které jsou v oblasti metod DTA/DSC autory používány. V disertační práci byly všechny 
experimentálně získané hodnoty teplot korigovány na základě teplotní kalibrace, která byla 
v disertační práci detailně popsána v předešlých kapitolách. Na základě těchto skutečností 
nemohou být experimentálně získané teploty všech studovaných niklových superslitin 
(IN 713LC, IN 738LC a IN 792-5A) jednoznačně s publikovanými údaji porovnávány. I přesto 
bylo v mnoha případech u slitiny IN 738LC dosaženo poměrně velmi dobré shody s literárními 
údaji.  

5.1.3. Slitina IN 792-5A 

Poslední studovanou niklovou superslitinou je slitina IN 792-5A. V této kapitole jsou shrnuty 
výsledky experimentálních měření sltiny IN 792-5A s využitím metody DTA. Studované teploty 
fázových transformací byly získány z experimentálně získaných DTA – křivek, které jsou pro 
všechny použité rychlosti řízeného ohřevu/ochlazování (1, 5, 10 a 20 °C/min) uvedeny v příloze 
4a – 4d. Na obr. 38 a 39 jsou pro názornost a z důvodu lepšího posouzení vlivu rychlosti režimu 
ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací uvedeny do jednoho společného 
zobrazení všechny vyhodnocené DTA – křivky slitiny IN 792-5A. Vzorky této slitiny nebyly, 
v porovnání s předchozími slitinami, řízeně ohřívány/ochlazovány rychlostí 50 °C/min. Tato 
rychlost není běžně používanou, jelikož dochází u takto extrémní rychlosti ke splynutí, 
překrývání některých „sousedících“ píků a tím snížení možnosti určení charakteristických teplot 
fázových transformací.  

Na základě strukturní analýzy (kap. 5.3.3.) a předcházejících fázových studiích [121] bylo 
zjištěno, že slitina IN 792-5A je ze všech tří studovaných slitin strukturně nejbohatší. Vyznačuje 
se zejména vysokým obsahem karbidotvorných prvků (zejména Ta), kterým odpovídá i větší 
počet malých tepelných efektů, odpovídajících rozpouštění/vzniku karbidů typu MC. 
DTA − křivky slitiny IN 792-5A mají v porovnání s předchozími slitinami mírně odlišný průběh, 
větší počet menších tepelných efektů, a to zejména v oblasti teplot rozpouštění fáze γ´.  

Na obr. 40 a 41 jsou pro názornost uvedeny DTA − křivky získané při řízeném ohřevu a 
ochlazování vzorku slitiny IN 792-5A rychlostí 10 °C/min i s vyznačením charakteristických 
teplot fázových transformací, které byly již podrobně popsány u slitiny IN 738LC. Z tohoto 
důvodu bude označení teplot fázových transformací v rámci této kapitoly pouze shrnuto a v 
případě odlišností doplněno a zpřesněno.  
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Obr. 38 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 792-5A (ohřev 1, 5, 10 a 20 °C/min) 

Obr. 39 Vyhodnocené DTA – křivky slitiny 
IN 792-5A (ochlazování 1, 5, 10 a 20 °C/min) 

U režimu ohřevu (obr. 40, tabulka 27) byly teploty fázových transformací slitiny IN 792-5A 
odečítány zleva → doprava a u ochlazování (obr. 41,  tabulka 28) zprava → doleva.  

V průběhu řízeného ohřevu byly stanoveny následující teploty fázových transformací: Tγ´,S – 
počáteční teplota rozpouštění fáze γ´, Tγ´,P1 a Tγ´,P2 – teploty vrcholů píků odpovídající 
rozpouštění fáze γ´ ve středu dendritů a v mezidendritických prostorech, Tγ´,solvus – konečná 
teplota rozpouštění fáze γ´ (teplota rozpustnosti = „solvus“), TS,1 (Tγ/γ´,S) – počátek intervalu 
teploty solidu (počáteční teplota rozpouštění eutektika γ/γ´), TS,2 (Tγ/γ´,E) − konec intervalu 
teploty solidu (konečná teplota rozpouštění eutektika γ/γ´), TMC,1, TMC,2, TMC,3 and TMC,4 – 
teploty rozpouštění karbidů typu MC, TL – teplota likvidu.  

Interval teplot odpovídající rozpouštění/precipitaci fáze γ´ (Tγ´,S až Tγ´,solvus) v sobě 
pravděpodobně zahrnuje rozpouštění částic fáze γ´ ve středu dendritů i v mezidendritických 
prostorech [115]. Kinetika rozpouštění těchto částic ve středu dendritů a v mezidendritických 
prostorech bude pravděpodobně odlišná (střed dendritů je obohacen Al, kdežto mezidendritické 
prostory jsou obohaceny Ti). Jelikož je rozpouštění fáze γ´ velice pozvolné a odpovídající 
tepelné efekty jsou malé, nebylo možné z DTA – křivek tyto dva tepelné efekty od sebe 
separovat a určit tak jednoznačně teplotu počátku a konce rozpouštění této fáze v dendritech a 
mezidnedritických prostorech. Z tohoto důvodu byly teploty vrcholů píků, odpovídající 
rozpouštění fáze γ´ označeny u slitiny IN 792-5A Tγ´,P1 a Tγ´,P2. V oblasti rozpouštění fáze γ´ 
může u slitiny IN 792-5A docházet k rozpouštění dalších minoritních fází (např. fáze η; boridy 
typu M3B2; ...) [116], které jsou pravděpodobně obrazem historie přípravy materiálu. V případě 
slitiny IN 792-5A byly na základě provedené strukturní analýzy (kap. 5.3.3.) nalezeny ve vzorku 
ve výchozím stavu boridy. Částice fáze η nebyly ve vzorku pozorovány. Jelikož se boridy ve 
výchozím stavu materiálu vyskytovaly v minoritním množství, neprojevily se pravděpodobně na 
DTA − křivce výrazným tepelným efektem, kterému by mohla být jednoznačně přiřazena teplota 
fázové transformace.  

Mezi teplotami TS,1 (Tγ/γ´,S) a TL dochází pravděpodobně převážně k rozpouštění karbidů typu 
MC. Jelikož se ve struktuře slitiny IN 792-5A mohou vyskytovat karbidy typu MC různého 
chemického složení, např. TaC a TiC, dochází pravděpodobně k jejich rozpouštění postupně. 
Karbidy se budou rozpouštět při různých teplotách (TMC,1, TMC,2, TMC,3 and TMC,4) v rozmezí 
teplot solidu a likvidu. Teploty TMC,2 a TMC,4 byly na DTA − křivkách patrné pouze u vzorku 
řízeně ohřívaného rychlostí 1 °C/min (příloha 4a – červená křivka). V oblasti mezi teplotami TS,1 

(Tγ/γ´,S) a TL může u některých niklových superslitin docházet k pozvolnému rozpouštění, popř. 
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pokračovat rozpouštění některých minoritních fází, např. fáze η, boridy typu M3B2, 
intermetalické částice Ni − Zr (pravděpodobně Ni7Zr2) [116], které mohou být obrazem historie 
přípravy materiálu. I přes to, že se v případě vzorku ve výchozím stavu vyskytovala minoritní 
množství boridů, byly jim odpovídající tepelné efekty s největší pravděpodobností překryty 
většími tepelnými efekty odpovídajícími rozpouštění výše zmiňovaných karbidů. Z tohoto 
důvodu nebyla této transformaci žádná konkrétní teplota přiřazena. 

Obr. 40 DTA – křivka slitiny IN 792-5A (ohřev 
10 °C/min) s vyznačením charakteristických teplot 

fázových transformací 

Obr. 41 DTA – křivka slitiny IN 792-5A 
(ochlazování 10 °C/min) s vyznačením 

charakteristických teplot fázových transformací 

V průběhu řízeného ochlazování byly stanoveny následující teploty fázových transformací: 
TMC,1 – teplota krystalizace „prvních“ karbidů MC, TL – teplota likvidu, TP1 – teplota vrcholu 
prvního exotermického píku, TMC,S – počáteční teplota vzniku karbidů MC, TMC,E1 a TMC,E2 – 
teploty odpovídající konci vzniku karbidů typu MC o různém chemickém složení (TaC, TiC,…), 
TS,1 (Tγ/γ´,S) – počátek intervalu teploty solidu (počáteční teplota vzniku eutektika γ/γ´), TS,2 

(Tγ/γ´,E) – konec intervalu teploty solidu (konečná teplota vzniku eutektika γ/γ´), Tγ´,solvus  – 
počáteční teplota precipitace fáze γ´ (teplota rozpustnosti = „solvus“), Tγ´,P – teplota vrcholu píku 
odpovídajícího precipitaci fáze γ´;  Tη,S – počáteční teplota vzniku fáze η; Tγ´,E – konečná teplota 
precipitace fáze γ´ (konečná teplota vzniku fáze η). 

Tab. 27 Transformační teploty slitiny IN 792-5A pro různé rychlosti ohřevu 

rychlost 

Teplota fázové transformace – ohřev (IN 792-5A) 

Tγ´,S Tγ´,P1 Tγ´,P2 Tγ´,solvus
TS,1 

(Tγ/γ´,S) 
TS,2 

(Tγ/γ´,E) TMC,1 TMC,2 TMC,3 TMC,4 TL 

[°C/min] [°C] 

20 897 911 1179 1240 1240 1268 1284 − − 1338 1344
10 863 910 1174 1241 1242 1263 1286 − 1325 − 1337
5 844 910 1180 1236 1245 1263 1288 − 1323 − 1336
1 857 954 1184 1234 1258 1273 1284 1309 1322 1333 1338

0 (vyp.) 843 936 1181 1235 1254 1268 1286 − − − 1336

Na základě výše uváděných skutečností bude v případě slitiny IN 792-5A pravděpodobně 
docházet k průběhu fázových transformací dle reakčního schématu uvedeného v tabulce 20 u 
předchozí diskutované niklové superslitiny IN 738LC. Průběh fázových transformací ve všech 
studovaných slitinách bude pravděpodobně téměř stejný, lišící se pouze výskytem některých 
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minoritních fází (boridy, fáze η, intermetalik Ni − Zr), popř. četností či morfologií některých fází 
(např. karbidů, eutektik, fáze η,…). Výskyt těchto fázi je podmíněn především chemickým 
složením, příp. historií připravy materiálu. 

Stejným způsobem, kterým byly vyhodnoceny teploty fázových transformací získané během 
lineárního ohřevu/ochlazování vzorku slitiny IN 792-5A rychlostí 10 °C/min, byly získány 
teploty fázových transformací při ohřevu/ochlazování rychlostmi: 1, 5 a 20 °C/min. Všechny 
získané hodnoty teplot byly korigovány na teploty tání standardních kovů. V nízkoteplotní 
oblasti (do 1100 °C) byla pro korekci teplot použita teplota tání čistého zlata (Au 5N), ve 
vysokoteplotní oblasti (nad 1100 °C) čistého niklu (Ni 5N). Pro přehlednost jsou všechny teploty 
fázových transformací odečtené z DTA − křivek uvedeny v tabulkách 27 a 28.  

Všechny získané hodnoty teplot fázových transformací byly stejným způsobem jako u 
předchozích studovaných slitin extrapolovány na nulovou rychlost režimu ohřevu a ochlazování 
a jsou rovněž uvedeny v tabulkách 27 a 28, obr. 42 a 43.  
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Obr. 42 Extrapolace teplot fázových transformací slitiny IN 792-5A na nulovou rychlost ohřevu (rovnice 

(44), tabulka 29) 

Vliv rychlosti ohřevu a ochlazování na teploty fázových transformací slitiny IN 792-5A byl 
vyjádřen vztahem (44): 

BrATt +⋅=                                                   (44) 

kde Tt je teplota transformace [°C], r je rychlost ohřevu/ochlazování [°C/min], A a B jsou 
konstanty uvedené v tabulkách 29 a 30. 

Měření teplot fázových transformací různými, přesně definovanými rychlostmi, stejně jako 
extrapolace těchto teplot na nulovou rychlost ohřevu/ochlazování bylo u slitiny IN 792-5A 
prováděno, stejně jako u zbylých dvou studovaných slitin, z důvodu posouzení vlivu rychlosti 
režimu na posun teplot fázových transformací.  

Na základě experimentálních výsledků a extrapolace byl z DTA – křivek získaných během 
řízeného ohřevu a ochlazování vzorků niklové slitiny IN 792-5A pozorován vliv rychlosti 
ohřevu/ochlazování na posun téměř všech teplot fázových transformací. Z obr. 38, příp. 42 a 
tabulky 29 byl pozorován posun téměř všech teplot fázových transformací u režimu ohřevu 
směrem k nižším hodnotám se vzrůstající rychlostí ohřevu (slitiny IN 713LC a IN 738LC 
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vykazovaly převážně opačný trend, se vzrůstající rychlostí ohřevu se teplota dané fázové 
transformace posouvala k vyšším hodnotám). Největší vliv měla rychlost ohřevu na posun teplot 
Tγ´,P1 a TS,1. U teplot Tγ´,S, Tγ´,solvus a TL byl pozorován opačný trend – zvyšující rychlost ohřevu 
zvyšovala teplotu fázové transformace. Teplota TMC,1 nebyla rychlostí ohřevu téměř ovlivněna. 

Tab. 28 Transformační teploty slitiny IN 792-5A pro různé rychlosti ochlazování 

rychlost 
Teplota fázové transformace – ochlazování (IN 792-5A) 

TMC, 1 TL TP1 TMC,S TMC,E1 TMC,E2
TS,1 

(Tγ/γ´,S)
TS,2 

(Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,P Tη,S Tγ´,E

[°C/min] [°C] 

20 1356 1329 1315 1302 − 1288 1230 1206 1203 1135 1076 871

10 1355 1328 1323 1305 − 1299 1231 1210 1210 1142 1079 859

5 1350 1333 1328 1307 − 1302 1231 1215 1210 1140 1090 861

1 1360 1338 1337 1327 1325 1309 1229 1200 1190 1143 1122 890

0 (vyp.) 1356 1336 1335 1320 − 1309 1230 1207 1200 1143 1111 876

V oblasti teplot „okna tepelného zpracování“ (Heat Treatment Window), obr. 26, neměla 
rychlost ohřevu podstatný vliv na šíři tohoto intervalu, resp. na základě získaných hodnot nelze 
vliv jednoznačně určit. Nejužší interval „okna tepelného zpracování“ byl pozorován u rychlosti 
ohřevu 20 °C/min a nejširší u rychlosti 1 °C/min.  
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Obr. 43 Extrapolace teplot fázových transformací slitiny IN 792-5A na nulovou rychlost ochlazování 

(rovnice (44), tabulka 30) 

Další významnou oblastí teplot fázových transformací je oblast tání slitiny IN 792-5A. Jako 
počáteční, resp. konečná teplota tání byla zvolena teplota TS,1, resp. TL. Nejširší interval tání byl 
pozorován u vzorku ohřívaného rychlostí 20 °C/min, konkrétně 104 °C. Se snižující se rychlostí 
ohřevu se interval tání zužoval.  

Neméně důležitými teplotami jsou počátky (Tγ´,S) a konce (Tγ´,solvus) intervalu rozpouštění fáze 
γ´. Nejširší interval rozpouštění fáze γ´ byl pozorován u vzorku řízeně ohřívaného rychlostí 
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5 °C/min, kde rozdíl činil 392 °C. Naopak nejužší teplotní interval a to 343 °C, byl pozorován u 
rychlosti 20 °C/min. Se vzrůstající rychlostí ohřevu se diskutovaný teplotní interval téměř 
neměnil, na rozdíl od slitiny IN 713LC, kdy byla šíře tohoto intervalu rychlostí ohřevu poměrně 
značně ovlivněna. Na základě experimentálních měření metodou DTA lze konstatovat, že slitina 
IN 792-5A se vyznačuje nejširším intervalem rozpouštění zpevňující fáze γ´.  

Pomocí extrapolace byly získány teploty fázových transformací slitiny IN 792-5A při nulové 
rychlosti ohřevu, tzn. teploty blízké rovnovážným teplotám fázových transformací. Z tabulky 27 
je patrné, že hodnoty získané na základě experimentálních měření rychlostí ohřevu 1 °C/min a 
hodnoty získané extrapolací jsou si stejně jako u slitin IN 713LC a IN 738LC v některých 
teplotních oblastech velice blízké.  

Tab. 29 Vypočtené hodnoty konstant A a B, 
ohřev (rovnice (44)), koeficient determinace R2 

Tab. 30 Vypočtené hodnoty konstant A a B, 
ochlazování (rovnice (44)), koeficient 

determinace R2 

teplota A B R2 

Tγ´,S 2,465 843 0,801 

Tγ´,P1 -1,688 936 0,402 

Tγ´,P2 -0,243 1181 0,234 

Tγ´,solvus 0,322 1235 0,639 

TS,1 (Tγ/γ´,S) -0,802 1254 0,660 

TS,2 (Tγ/γ´,E) -0,124 1268 0,045 
TMC,1  -0,069 1286 0,088 
TL 0,361 1336 0,681 

 
 

teplota A B R2 

Tγ´,E -0,614 876 0,126 

Tη,S -2,084 1111 0,660 

Tγ´,P -0,381 1143 0,772 

Tγ´,solvus 0,411 1200 0,128 

TS,2 (Tγ/γ´,E) 0,079 1207 0,011 

TS,1 (Tγ/γ´,S) 0,025 1230 0,045 
TMC,E2  -1,055 1309 0,981 
TMC,S  -1,074 1320 0,603 
TP1  -1,089 1335 0,941 
TL -0,441 1336 0,633 
TMC,1  -0,045 1356 0,081 

Z tabulky 30 a obr. 39 a 43 je patrné, že rychlost ochlazování má vliv na posun téměř všech 
měřených transformačních teplot a to tak, že se zvyšující se rychlostí ochlazování je teplota dané 
transformace nižší. Největší posun teplot byl znatelný u teploty Tη,S, TP1 a teplot v oblasti vzniku 
karbidů typu MC. Výjimku tvoří Tγ´,solvus, TS,1 a TS,2 u kterých je trend opačný − zvyšující se 
rychlost ochlazování posouvá teploty k vyšším hodnotám. Teploty TS,1 a TS,2 nebyly rychlostí 
ochlazování téměř ovlivněny.  

U ochlazování je z hlediska technické praxe jednou z nejvýznamnějších oblastí teplot fázových 
transformací niklových superslitin oblast tuhnutí slitiny a to oblast mezi teplotami TL a TS,2. 
Interval tuhnutí slitiny IN 792-5A nebyl rychlostí ochlazování téměř vůbec ovlivněn. Nejširší 
interval byl patrný u rychlosti ochlazování 1 °C/min, konkrétně 138 °C.  

Další významnou teplotní oblastí je oblast mezi teplotami TS,2 a Tγ´,solvus a rovněž teplotní 
interval odpovídající precipitaci zpevňují fáze γ´ (teploty Tγ´,solvus  a Tγ´,E). Nejširší interval 
precipitace fáze γ´ byl pozorován u vzorku řízeně ochlazovaného rychlostí 10 °C/min, kde rozdíl 
činil 351 °C. Naopak nejužší teplotní interval a to 300 °C, byl pozorován stejně jako u slitiny 
IN 738LC u rychlosti 1 °C/min. Rychlost ochlazování, stejně jako rychlost ohřevu, neovlivnila 
nijak významně oblast precipitace fáze γ´. V teplotní oblasti mezi TS,2 a Tγ´,solvus (u ohřevu je tato 
oblast označována jako „okno tepelného zpracování“) nebyl, stejně jako u ohřevu („okno 
tepelného zpracování“), vliv režimu ochlazování/ohřevu pozorován.  
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U ochlazování byly na základě extrapolace rovněž vyhodnoceny teploty blízké rovnovážným 
teplotám fázových transformací a lze opět konstatovat (tabulka 28), že hodnoty získané na 
základě experimentálních měření rychlostí ochlazování 1 °C/min a hodnoty získané extrapolací 
jsou si v případě slitiny IN 792-5A velice blízké. Výjimkou jsou pouze teploty v oblasti 
precipitace fáze γ´ (Tγ´,solvus, Tη,S a Tγ´,E). 

Kromě vlivu rychlosti ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací, byl pozorován 
vliv režimu ohřevu/ochlazování. Z DTA – křivek získaných během řízeného ochlazování 
uvedenými rychlostmi je pozorován vliv podchlazení na vzorky slitiny IN 792-5A, které by 
mohlo mít za následek posun teplot fázových transformací získaných při režimu ochlazování 
k nižším hodnotám než jsou hodnoty teplot získané při ohřevu (tabulky 27 a 28). Podchlazení 
bylo pozorováno v celé oblasti teplot fázových transformací slitiny IN 792-5A. Na základě 
výsledků experimentálních měření nelze jednoznačně určit teplotní oblast s největším či 
nejmenším podchlazením. Obecně lze říci, že podchlazení bylo pozorováno téměř u všech teplot 
fázových transformací. Rychlost režimu měla podstatný vliv na stupeň podchlazení niklové 
superslitiny IN 792-5A.  Stejně jako u slitin IN 713LC a IN 738LC, bylo největší podchlazení 
pozorováno zejména u rychlosti 20 °C/min. Naopak nejmenší podchlazení se vyskytovalo u 
extrapolovaných hodnot teplot, popř. u rychlosti 1 °C/min. V oblasti teplot likvidu byl pozorován 
se zvyšující se rychlostí ochlazování nárůst stupně podchlazení. U teplot solidu a Tγ´,solvus nebyl 
tento trend patrný, podchlazení nebylo závislé na rychlosti režimu a největší podchlazení bylo 
zjištěno u rychlosti 1 °C/min. V oblasti teplot Tγ´,S (ohřev) a Tγ´,E (ochlazování) a 
rozpouštění/vzniku karbidů nebylo možné jednoznačně odečíst počátky, popř. konce píků. 
Z tohoto důvodu nebyl v těchto teplotních oblastech stupeň podchlazení posuzován.  

V dostupné literatuře nebyly autorem předkládané práce nalezeny teploty fázových transformací 
slitiny typu IN 792 získané při režimu ohřevu. Na základě literární rešerše v oblasti teplot 
fázových transformací niklových superslitin byly nalezeny pouze hodnoty při ochlazování, které 
jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 31.  

Tab. 31 Charakteristické teploty fázových transformací slitiny typu IN 792 (ochlazování; vybrané 
publikace zabývající se studiem vlastností slitiny typu IN 792) 

Rychlost 
Slitina Literatura

Teplota fázové transformace – ochlazování 

TL TMC,S TS,1 

(Tγ/γ´,S) 
TS,2  

(Tγ/γ´,E) Tγ´,solvus Tγ´,P Tη,S 

[°C/min] [°C] 
5 IN 792-5A [122] 1339 1315 1245 1215 1175 1160 − 
17 IN792-5B [123] 1287 1263 1239 − − − − 
0,2 IN792-5B [123] 1287 1278 − − − − − 
10 IN792-5B [116] 1323 1280 1231 − − 1160 1129 

Pozn. pomlčka značí, že hodnota nebyla uvedena 

Autoři uvedení v tabulce 31 publikovali teploty fázových transformací zejména v oblasti teplot 
likvidu a solidu a také v oblasti teploty vzniku karbidů typu MC (TMC,S). Stejně jako u 
předchozích dvou slitin nebyly teploty v oblasti precipitace fáze γ´ téměř vůbec publikovány. 
Srovnání hodnot získaných experimentálně v rámci disertační práce s údaji publikovanými 
v dostupné literatuře mohlo být jednoznačně provedeno pouze s výsledky kolektivu autorů  [122] 
a to z důvodu stejného chemického složení.  

V ostatních publikacích byla experimentálně studována slitina IN 792-5B s přídavkem Hf. Zhang 
[122] využil, na rozdíl od experimentů v rámci disertační práce, ke studiu teplot fázových 
transformací metodu DSC (Netzsch STA409C), experimentální podmínky byly zvoleny téměř 
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stejné, ale bohužel opět nebyla uvedena korekce teplot. I přes tyto skutečnosti bylo zejména v 
oblasti teplot likvidu a solidu dosaženo poměrně dobré shody.   

Všechny hodnoty teplot z literatury, které jsou uvedeny v tabulce 31, byly získány na základě 
experimentů převážně s využitím metod DTA [123] a DSC [122] a [116]. Sun [123] se 
experimentálně zabýval pouze teplotami likvidu a solidu a to zejména z důvodu potřeby 
nastavení licích teplot slitiny IN 792-5B. [116] ve své práci uvedl a popsal DSC křivku slitiny 
IN 792-5B získanou při řízeném ochlazování vzorku této slitiny rychlostí 10 °C/min. Téměř u 
všech teplot fázových transformací jsou patrné rozdíly mezi námi experimentálně získanými a 
publikovanými hodnotami. Důležité je upozornit především na nedostatek publikovaných dat, 
která by byla přesná a spolehlivá a na základě kterých by mohla být provedena adekvátní 
srovnání. Velkým problémem je, stejně jako u zbylých dvou studovaných slitin (IN 713LC a 
IN 738LC), způsob, kterým autoři data publikují a rovněž nepřesná, popř. neúplná specifikace 
použitých experimentálních podmínek. Experimentální podmínky mají podstatný vliv nejen na 
teploty fázových transformací. Na základě všech výše uvedených skutečností nemohou být 
experimentálně získané teploty slitiny IN 792-5A jednoznačně s publikovanými údaji 
porovnávány. I přesto lze konstatovat, že v mnoha případech bylo u této slitiny dosaženo 
poměrně velmi dobré shody s literárními údaji.  
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5.1.4. Vliv chemického složení na termofyzikální vlastnosti studovaných niklových superslitin 

V této kapitole bude snahou autora práce posoudit vliv chemického složení na termofyzikální 
vlastnosti (teploty fázových transformací) studovaných niklových superslitin.  Studované niklové 
superslitiny jsou multikomponentní systémy, ve kterých se kromě niklu vyskytuje nejméně 17 
dalších chemických prvků, které mohou mít vliv na výsledné chování dané niklové superslitiny. 
V dnešní době existují poměrně široké znalosti o vlivu legujícího prvku na posun teplot fázových 
transformací zejména u jednodušších systémů, např. binárních (Ni−Ti, Ni−Al,...), popř. 
Ternárních (Ni−Ti−Al, Ni−Al−Cr,...). Vliv legujících prvků u složitých multikomponentních 
systémů, např. niklových superslitin, je poměrně složitou záležitostí zejména z důvodu obsahu 
mnoha prvků, které mohou mezi sebou vzájemně interagovat. Mezi tyto faktory patří zejména 
chemická segregace přimíšených a legujících prvků, interakce mezi prvky v systému a také 
difúzní procesy, které jsou ovlivňovány rychlostí procesů (ohřevu/ochlazování). Zároveň může 
docházet k násobení vlivu jednotlivých prvků, popř. k vzájemné negaci. Z tohoto důvodu nelze 
jednoznačně stanovit výsledný vliv všech působících faktorů na posun teplot fázových přeměn.  

V disertační práci nebude věnována pozornost vlivu jednotlivých prvků u každé ze studovaných 
slitin, ale pouze budou tyto slitiny vzájemně srovnány a vliv jednotlivých prvků bude 
komentován pouze ojediněle. Slitiny studované v rámci disertační práce jsou si složením velice 
podobné. Z tohoto důvodu je poměrně složité tyto slitiny mezi sebou srovnávat. Niklová 
superslitina IN 738LC se liší od slitiny IN 713LC vyšší koncentrací uhlíku, vysokým podílem 
kobaltu, poměrem hliníku a titanu (precipitační zpevnění) a také poměrem molybdenu a 
wolframu (substituční zpevnění). Materiál IN 792-5A má srovnatelnou koncentraci uhlíku 
s materiálem IN 713LC, vysoký podíl kobaltu stejně jako IN 738LC, poměr hliníku a titanu 
(precipitační zpevnění) je srovnatelný s IN 738LC, obsah molybdenu a wolframu je poměrně 
vysoký (substituční zpevnění). 

Slitina IN 713LC má nejnižší obsah uhlíku i karbidotvorných prvků (např. Ta, Ti, Nb), z tohoto 
důvodu se pravděpodobně na DTA − křivkách slitiny IN 713LC u ohřevu neprojevilo mezi 
teplotami solidu a likvidu tolik „malých“ tepelných efektů jako v případě slitin IN 738LC a 
IN 792-5A. Rovněž fáze η (hexagonální fáze Ni3Ti) a jejímu vzniku odpovídající tepelný efekt, 
nebyl ve vzorcích slitiny IN 713LC odhalen − pravděpodobně díky nízkému obsahu Ti v této 
slitině.  

Teplota likvidu je tím vyšší, čím je nižší obsah Ti [122, 124−126]. Na základě experimentálních 
měření (tabulka 19) bylo zjištěno, že nejvyšší teplotu likvidu (ohřev) měla právě slitina 
IN 713LC, která má nejnižší obsah Ti a to 0,77 hm. %.  

Autoři [127] uvádějí, že čím vyšší je obsah uhlíku, tím nižší je teplota počátku rozpouštění 
eutektik γ/γ´ − Tγ/γ´,S. Slitina IN 713LC má nejnižší obsah uhlíku (0,05 hm.%), a tím téměř 
nejvyšší teplotu Tγ/γ´,S. S obsahem uhlíku rovněž souvisí posun teploty solidu [76] – se snižujícím 
se obsahem uhlíku se zvyšovala teplota solidu, resp. TS,1 i TS,2.  

V závěru kapitoly 5.1.1. byly v rámci disertační práce kromě experimentálního stanovení teplot 
fázových transformací slitiny IN 713LC vypočteny pro všechny studované slitiny hodnoty teplot 
solidu a likvidu. Tyto teploty byly vypočteny podle vztahů uváděných v [20] a [21], s tím, že 
tyto vztahy vyjadřují závislost teplot fázových transformací (teplot solidu a likvidu) na 
chemickém složení. Do těchto vztahů nebyly zahrnuty všechny prvky, které se v daných slitinách 
nachází a rovněž zde nebyl zahrnut vliv rychlosti ohřevu a ochlazování na posun těchto teplot. 
Vliv na posun teplot k vyšším/nižším hodnotám nelze u žádného, i když minoritního, množství 
prvku vyloučit a to zejména z důvodu, že stále existuje mnoho nejasností v oblasti vzniku a 
existence (fází) fázových přeměn multikomponentních systémů. Na základě srovnání 
experimentálně získaných a následně extrapolovaných hodnot, „0 (vyp.)“, teplot solidu a likvidu 
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s teoretickými teplotami vypočtenými podle vztahů uvedených v publikacích [20, 21] byly 
učiněny dílčí závěry, které jsou součástí výše zmiňované kapitoly.  

Na základě získaných experimentálních výsledků – teplot fázových transformací (extrapolace 
teplot na nulovou rychlost ohřevu/ochlazování) byly u všech studovaných niklových superslitin 
určeny intervaly tání a tuhnutí, které jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 32.    

Tab. 32 Teplotní intervaly odpovídající tání (ohřev; TS,1 – TL) a tuhnutí (ohřev; TL – TS,2) všech 
studovaných niklových superslitin 

Teplotní interval  Slitina 
[°C] IN 713LC IN 738LC IN 792-5A 
Tání  101 124 82 
Tuhnutí 114 134 129 

Slitina IN 738LC se vyznačuje nejširším intervalem tání a tuhnutí. Tato slitina obsahuje poměrně 
vysoký obsah Cr, který se v niklových superslitinách využívá ke zpevnění matrice. Rovněž má 
ve svém chemickém složení vysoký obsah karbidotvorných prvků. Vznik/rozpouštění těchto 
karbidů probíhá právě v oblasti tání/tuhnutí niklových superslitin. Všechny tyto skutečnosti 
mohly mít vliv na šíři intervalu tání a tuhnutí slitiny IN 738LC. Naopak slitina IN 792-5A má 
nejužší interval tání a zároveň stejný interval tuhnutí jako IN 738LC.  

Vliv dalších prvků (Mn, Si, Cu, Zr, B, P, S), které byly v niklových slitinách zastoupeny 
v minoritních množstvích, na teploty fázových transformací nebyl pozorován. Obsahy těchto 
prvků jsou u slitin velice nízké a vždy u konkrétní slitiny téměř srovnatelné. 
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5.2. Latentní tepla fázových transformací niklových superslitin  

S využitím metod termické analýzy (metoda DTA a DSC, více v kapitole 3.3.) lze kromě teplot 
fázových transformací získávat latentní tepla fázových transformací [1, 25−29, 31, 79]. DTA − 
metoda je využívaná především pro měření teplot fázových transformací, ale je možné ji také 
využívat pro měření tepelných efektů a následně k výpočtu latentních tepel fázových 
transformací. Metoda DSC je v mnoha případech využívána jako metoda DTA (plynulý, lineární 
ohřev nebo ochlazování), tedy k měření teplot fázových transformací, ale zejména je využívaná k 
měření latentních tepel fázových transformací. V principu jsou tyto dvě metody shodné. Hlavní 
rozdíl je především v konstrukci měřicích tyčí DTA a DSC. Tyč DTA je konstruována tak, aby 
co nejpřesněji zaznamenávala/detekovala teplotní rozdíly mezi měřeným a srovnávacím 
vzorkem. Tyč DSC je uzpůsobena tak, aby docházelo k co nejmenším tepelným ztrátám při 
analýzách. Při nastavení režimu, kdy je střídán lineární ohřev s izotermní výdrží, je metoda DSC 
využívána rovněž k měření specifického tepla materiálů (Cp – tepelných kapacit) a jejich 
závislostí na teplotě. 

V disertační práci byla pro získání latentních tepel fázových transformací všech studovaných 
niklových superslitin využita metoda DTA. Latentní tepla fázových transformací byla získána na 
základě měření tepelných efektů (ploch píků na experimentálně získaných křivkách DTA), které 
jsou obrazem tepelných efektů fázových přeměn, probíhajících v niklových superslitinách při 
ohřevu/ochlazování vzorků. Plochy píků na experimentálně získaných křivkách DTA byly 
vyhodnoceny pomocí dostupného programového vybavení (program Setsoft). 

Pro získávání latentních tepel bylo nutné provést entalpickou kalibraci přístroje. Kalibrace byla 
provedena s využitím standardních látek (kovů) o čistotě 5N, které byly řízeně ohřívány a ihned 
po natavení řízeně ochlazovány rychlostí 7 °C/min (více o kalibraci v kapitole 4.1.2.1.).  

Jelikož byla měření kalibračních kovů (entalpická kalibrace) prováděna při rychlosti 7 °C/min, 
byla latentní tepla reálných vzorků niklových superslitin vypočtena pouze u vzorků řízeně 
ohřívaných/ochlazovaných rychlostmi 5 °C/min a 10 °C/min. U ohřevu byla u všech 
studovaných slitin na základě entalpické kalibrace vypočtena následující tepla (entalpie) 
fázových transformací: ΔHγ´ (teplo odpovídající rozpouštění fáze γ´; teplo v rozmezí teplot 
(Tγ´,S − Tγ´,solvus)); ΔHtání (teplo odpovídající tání slitin, teplo v rozmezí teplot (TS − TL)). 
U ochlazování bylo stanoveno teplo tuhnutí, ΔHtuh. a teplo odpovídající precipitaci vytvrzující 
fáze γ´ (ΔHγ´). Teplo tání (ΔHtání) a tuhnutí (ΔHtuh.) v sobě vždy zahrnuje teplo odpovídající 
rozpouštění/vzniku eutektik γ/γ´a rozpouštění/vzniku karbidů typu MC. Tato tepla nebylo možné 
na základě dostupného programového vybavení od sebe separovat. Program neumožňuje 
separaci (dekonvoluci píků). Tepelný efekt v oblasti tání/tuhnutí (teplo pohlcené/uvolněné při 
rozpouštění/vzniku matrice γ) je v případě všech studovaných niklových superslitin tak výrazné, 
že může částečně překrýt menší tepelné efekty, odpovídající rozpouštění/vzniku eutektik γ/γ´a 
rozpouštění/vzniku karbidů typu MC. K přesnému vyhodnocení ploch píků je rovněž velmi 
důležité znát počátek, vrchol i konec píku. V případě niklových superslitin, kde převážná většina 
fázových transformací probíhá v teplotním intervalu, není možné v mnoha případech teploty 
počátků a konců píků jednoznačně odečíst. Jak již bylo řečeno, vhodným řešením by bylo 
odpovídající programové vybavení, umožňují separaci jednotlivých tepelných efektů.  

Pro přehlednost jsou v tabulce 33 uvedeny odečtené teploty fázových transformací [°C] a plochy 
píků – A [µV.s/mg], ze kterých byly vypočteny entalpie fázových transformací − ΔH [J/g] pro 
všechny vzorky studovaných niklových superslitin analyzované rychlostí 5 a 10 °C/min jak při 
režimu ohřevu (ΔHendo.), tak ochlazování (ΔHexo.). 

Největší latentní teplo tání bylo vypočteno pro vzorek slitiny IN 792-5A řízeně ohřívaný 
rychlostí 10 °C/min. Naopak nejmenší plocha píku v oblasti tání slitin byla získána u vzorku 
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slitiny IN 738LC (rychlost ohřevu 10 °C). U ochlazování bylo zjištěno největší teplo tuhnutí u 
slitiny IN 713LC a nejmenší u slitiny IN 738LC (obě slitiny byly ochlazovány rychlostí 
5 °C/min). Z širšího pohledu vyplývá, že největší latentní tepla jak v oblasti tání, tak tuhnutí 
vykazují slitiny IN 713LC a IN 792-5A, naopak nejmenší slitina IN 738LC. Důvodem by mohlo 
být rozdílné chemické složení, zejména obsah uhlíku a karbidotvorných prvků (Ti, Nb, Ta). 
Slitiny IN 713LC a IN 792-5A obsahují nižší procento uhlíku v porovnání se slitinou IN 738LC. 
Tepelný efekt v oblasti tání/tuhnutí v sobě zahrnuje plochu píku odpovídající rozpouštění/vzniku 
karbidů typu MC.  

Tab. 33 Naměřené hodnoty teplot, ploch píků a vypočtené hodnoty ΔH všech studovaných niklových 
superslitin (IN 713LC, IN 738LC, IN 792-5A)  

teplotní interval 

rychlost 
 Slitina 

IN 

ohřev ochlazování 

teplota A ΔHendo. teplota A ΔHexo. 

[°C/min] [°C] [µV.s/mg] 
(+) 

[J/g] 
(+) [°C] [µV.s/mg] 

(-) 
[J/g]    
(-) 

(Tγ´,S − Tγ´,solvus) 

5 

713LC 1173 6,2117 16 1164 6,9234 20 

738LC 1120 13,9500 31 1096 15,9451 34 

792-5A 1180 23,7106 59 1140 22,8867 61 

(TS − TL) 

713LC 1351 54,2395 172 1339 57,3616 221 

738LC 1336 52,7581 143 1327 54,6805 148 

792-5A 1336 48,8851 151 1328 57,0949 190 

(Tγ´,S − Tγ´,solvus) 

10 

713LC 1175 8,4415 22 1159 8,5151 24 

738LC 1119 12,7418 26 1096 12,0109 28 

792-5A 1174 31,3320 80 1142 8,2831 21 

(TS − TL) 

713LC 1354 51,1597 163 1336 47,4352 181 

738LC 1338 48,7958 133 1323 55,9644 151 

792-5A 1337 59,0316 183 1325 59,7215 197 

Neméně důležitý vliv na způsob a mechanismus tání/tuhnutí má také rychlost tohoto procesu. 
Rychlost ohřevu/ochlazování (kinetika) má vliv zejména na chemickou segregaci, způsob tuhnutí 
systému a také na interakce mezi prvky v systému. Tento fakt by mohl být rovněž důvodem pro 
rozdílnost hodnot latentních tepel.  

V disertační práci byla latentní tepla vypočtena pouze při rychlostech ohřevu/ochlazování 
5 °C/min a 10 °C/min. Tyto rychlosti jsou si velice blízké, z tohoto důvodu není možné posoudit 
jejich případný vliv. V oblasti rozpouštění/precipitace zpevňující fáze γ´ byla největší latentní 
tepla vypočtena u slitiny IN 792-5A, nejmenší naopak u slitiny IN 713LC.  

Experimentálně získané latentní teplo tání, rozpouštění fáze γ´mělo téměř u všech slitin nižší 
hodnotu než latentní teplo tuhnutí, resp. precipitace fáze γ´. Zvýšená hodnota tepla při 
ochlazování je pravděpodobně způsobená akumulací tepla ve vzorku při ochlazování. 
Akumulované teplo je ze vzorku uvolňováno až při překročení jisté energetické hranice (teploty), 
kdy již systém není schopen existovat ve stávající podobě, a v tomto okamžiku dochází k téměř 
okamžitému utuhnutí vzorku, ale při nižší teplotě [1]. Dalším neméně důležitým faktorem je 
samotný princip tání a tuhnutí nejen kovových systémů. Při procesu tání a tuhnutí nedochází k 
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„přesně opačným“ procesům a tento fakt by mohl být dalším faktorem majícím podstatný vliv na 
velikost latentních tepel fázových transformací. 

Dalším důvodem, který mohl přispět k větším rozdílům mezi hodnotami latentních tepel je 
skutečnost, že termočlánek DTA sondy je uzpůsoben především pro měření teplot fázových 
transformací. U DSC − sondy jsou termočlánkové spoje vyvedeny do plošek, tepelné efekty jsou 
lépe detekovány. V [28] se uvádí, že odchylka při měření latentních tepel s využitím DTA − 
sondy v porovnání s měřením DSC − sondou, je cca o 10% vyšší. Především u transformací s 
relativně malým tepelným zabarvením mohou být výsledky více zkresleny. U vysokých hodnot 
latentních tepel (tání/tuhnutí) je tento negativní vliv mnohem menší a výsledky by měly být 
přesnější.  

Výzkumem v oblasti latentních tepel fázových transformaci se zabývá jen velmi málo autorů a to 
a pouze jen v určité teplotní oblasti. Mnoho autorů se zabývá studiem latentních tepel fázových 
transformací s využitím termodynamických výpočtů (což je v některých případech značně 
složité) anebo je možné využít k výpočtu simulačních programů, ve kterých jsou již tyto výpočty 
zahrnuty. V dnešní době je především velkým problémem nedostatek experimentálních dat 
(teplot fázových transformací a jim odpovídajících tepelných efektů), na základě kterých se 
latentní tepla fázových transformací počítají a ze kterých termodynamické výpočty a programy 
vycházejí. Z tohoto důvodu je v disertační práci věnována pozornost experimentálnímu výzkumu 
přesných, věrohodných a reprodukovatelných termofyzikálních a termodynamických dat 
niklových superslitin a to v širokém teplotním rozmezí (nízko i vysokoteplotní oblasti). I když 
byly v dostupné literatuře nalezeny hodnoty latentních tepel pro oblast tání/tuhnutí niklových 
superslitin, nebyly zde nalezeny hodnoty latentních tepel v oblasti rozpouštění/precipitace 
zpevňující fáze γ´. Mills a kolektiv [20] uvádějí obecně pro niklové superslitiny na bázi Cr 
latentní teplo tání 230 ± 30 J/g. Tato hodnota vychází z teoretických výpočtů, nikoliv 
z experimentálních měření. Na základě termodynamických výpočtů byla stanovena rovněž 
hodnota latentního tepla v oblasti tuhnutí slitiny IN 713LC a to 264 J/g [113]. Oblastí tání a 
tuhnutí se výpočty latentních tepel na základě experimentálních měření zabývali pouze autoři 
[117] a [7]. Kolektiv autorů [117] použili k měření tepelných efektů slitiny IN 738LC metodu 
DSC a stanovili hodnotu latentního tepla tání 248 ± 8 J/g. V práci [7] experimentálně studovali 
termofyzikální vlastnosti slitiny IN 718 a na základě provedeného experimentu metodou DTA 
(řízené ochlazování 0,25 °C/min) vypočítali pro latentní teplo tuhnutí této slitiny hodnotu 
241 ± 48 J/g.  

Pro co nejpřesnější termofyzikální a termodynamický popis chování niklových superslitin za 
přesně definovaných podmínek je nezbytně nutné znát také přesný způsob výroby – historii 
přípravy zkoumaného materiálu (rychlost ochlazování, způsob tuhnutí slitiny) a přesné chemické 
složení. Na základě těchto znalostí lze pak následně usuzovat, jak se bude daný systém chovat a 
jaké bude mít vlastnosti. Znalost hodnot latentních tepel fázových transformací niklových 
superslitin zejména v oblasti tuhnutí je nezbytná především k projektování a následnému 
sestrojení ústí vtoků formy při plynulém odlévání těchto slitin [1].  
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5.3. Elektronomikroskopický a mikroanalytický rozbor niklových superslitin 

Při interpretaci experimentálních výsledků strukturní analýzy všech studovaných slitin se 
vycházelo z konkrétního chemického složení. Pro přehlednost je do této kapitoly znovu uvedeno 
chemické složení studovaných slitin v hm.% a at.%  (tabulka 4 a 5).  

Pro všechny tři slitiny (IN 713LC, IN 738LC a IN 792-5A) je charakteristické, že v průběhu 
tuhnutí dochází k tvorbě dendritů γ fáze, což je doprovázeno odměšováním prvků s rozdělovacím 
koeficientem k menším než 1 do zbývající taveniny. Jedná se především o tyto prvky: B (k = 
0,0082), Zr (k = 0,06), Nb (k = 0,04), Ti (k = 0,6), Ta (k = 0,7), Mo (k = 0,85) a C (k = 0,3). 
V mezidendritických prostorech dochází v důsledku přesycení k tvorbě částic MC, jejichž 
složení závisí na složení konkrétní slitiny. Při dalším poklesu teploty v mezidendritických 
prostorech vznikají útvary eutektika ve tvaru „koruny“. Podél části „koruny“ eutektika jsou 
vyloučeny hrubé částice γ′ fáze. Prvky s malou rozpustností v  γ a γ′ fázi jsou v průběhu vzniku 
eutektika vytlačovány do posledních zbytků taveniny, což má za následek pokles teploty tuhnutí 
těchto posledních ostrůvků taveniny. Tuhnutí těchto obohacených ostrůvků taveniny před 
řetízkem hrubých γ′ částic v eutektiku je v literatuře [10, 11, 115] označováno jako „terminal 
eutectic transformation“ (závěrečná eutektická transformace) a v závislosti na chemickém 
složení ostrůvků mohou v dané oblasti vzniknout následující fáze: 

 chromem a molybdenem bohatá fáze − boridy typu M3B2, 
 intermetalické částice Ni − Zr (pravděpodobně Ni7Zr2), 
 intermetalické částice Ni − Ti (pravděpodobně hexagonální fáze η − Ni3Ti), 
 útvary γ fáze výrazně obohacené chrómem a molybdenem (vrstvy se zhoršenou  

leptatelností) 
 sulfidické částice ZrS (pouze vzorek IN 738LC_20). 

Tab. 4 Nominální chemické složení studovaných niklových superslitin (hm.%) 

Ni Cr Mo Co W Al Ti Nb Ta
IN 738LC 61,73 16,28 0,90 8,43 2,56 3,51 3,50 0,92 1,726
IN 792-5A 60,34 12,50 2,15 8,71 4,50 3,60 3,75 0,08 4,150
IN 713LC 73,41 12,00 4,68 0,41 - 5,90 0,77 2,31 < 0,05

Fe C Mn Si Cu Zr B P S
IN 738LC 0,19 0,115  < 0,02 0,05 0,009 0,05 0,010 0,003 0,001
IN 792-5A < 0,01 0,081 0,03 0,06 - 0,02 0,014 0,003 0,003
IN 713LC 0,15 0,050  < 0,05 < 0,05  < 0,05 0,09 0,012 0,007 0,007

Slitina
Koncentrace prvků (hm. %)

 

Tab. 5 Nominální chemické složení studovaných niklových superslitin (at.%) 

Ni Cr Mo Co W Al Ti Nb Ta
IN 738LC 59,39 17,62 0,53 8,05 0,78 7,33 4,12 0,56 0,537
IN 792-5A 60,12 14,06 1,31 8,64 1,43 7,81 4,58 0,05 1,341
IN 713LC 69,10 12,75 2,70 0,38 - 12,09 0,89 1,37 < 0,015

Fe C Mn Si Cu Zr B P S
IN 738LC 0,19 0,539  < 0,02 0,10 0,008 0,03 0,052 0,005 0,002
IN 792-5A < 0,01 0,394 0,03 0,13 - 0,01 0,076 0,006 0,005
IN 713LC 0,15 0,230  < 0,05 < 0,10  < 0,043 0,05 0,061 0,012 0,012

Slitina
Koncentrace prvků (at. %)
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V utuhlé matrici budou v průběhu postupného ochlazování precipitovat částice γ′ fáze [127]. 
Kinetika vylučování těchto částic ve středu dendritů a v mezidendritických prostorech bude 
odlišná (střed dendritů je obohacen Al, kdežto mezidendritické prostory jsou obohaceny Ti). 
Z tohoto důvodu je teplota rozpustnosti („solvus“) fáze Ni3Al ve středu dendritů uváděna 
1120 − 1130 °C, zatímco u Ni3(Al,Ti) v mezidendritických prostorech tato teplota dosahuje 
1170 − 1180 °C. Vzhledem k tomu, že teplota tavení intermetalik Ni − Zr leží v oblasti teplot 
1154 − 1184 °C, přítomnost daného typu fáze v okolí eutektických útvarů bude komplikovat 
tepelné zpracování slitin a může být příčinou lokálního předčasného natavení mezidendritických 
prostor, což při následném ochlazení povede ke vzniku trhlin v materiálu. Obdobné chování lze 
očekávat i u ostatních výše diskutovaných minoritních fází, které se vyskytují v okolí γ/γ′ 
eutektik [10, 11, 115].  

Pro lepší orientaci jsou výsledky strukturních analýz jednotlivých slitin podrobně komentovány 
zvlášť v následujících podkapitolách. 
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5.3.1. Slitina IN 713LC 

Vzorek ve výchozím stavu – IN 713LC_VS 

V matrici γ byly vyloučeny disperzní částice fáze γ′ − Ni3(Al,Ti), obr. 44. V mezidendritických 
prostorech a stejně jako po hranicích zrn byly vyloučeny karbidické částice MC, kde M 
představuje především Nb, Ti. Podíl Mo a Zr v těchto částicích byl malý. Rovněž se zde 
vyskytovaly útvary γ/γ′ eutektika. Vnější obvod útvarů eutektika byl zpravidla částečně lemován 
hrubými částicemi fáze γ′ (obr. 45). Eutektické útvary byly obvykle obklopeny nesouvislou 
vrstvou se zhoršenou leptatelností, ve které se vyskytovaly velmi jemné částice fáze γ′.  Tyto 
oblasti byly výrazně obohacené chrómem a molybdenem. Částice γ′ v těchto útvarech byly 
mnohem jemnější než v okolní matrici.  

Obr. 44 SEI mikrosnímek slitiny IN 713LC_VS 
(elektrolytické leptání) s vyznačením  

strukturních fází 

Obr. 45 BEI mikrosnímek slitiny IN 713LC_VS 
(elektrolytické leptání) s vyznačením  

strukturních fází 

Před útvary γ/γ′ eutektika se ve struktuře vzorku ve výchozím stavu vyskytovaly následující 
minoritní fáze: 

 částice bohaté Cr a Mo. Autoři [113] označili tuto fázi jako boridy typu M3B2. Svá tvrzení 
mají autoři podložená pouze teoretickými termodynamickými výpočty procesu tuhnutí slitiny 
IN 713LC dle programu JMatPro. Existence této fáze nebyla v publikaci podložena výsledky 
z EDX analýzy, popř. TEM analýzy. Přesné složení fáze není rovněž určeno, autoři pouze 
konstatují, že se jedná o fázi typu M3B2, kde (M = Cr, Mo). Zupanič [6] se zabýval studiem 
slitiny IN 713C a označil tuto fázi jako karbid typu M6C. Autor se odkazuje na relativně 
starou publikaci a rovněž neprovedl TEM analýzu. Tvrzení vychází pouze z výsledků EDX 
analýzy. Z hlediska složení srovnávaných slitin je nutno upozornit na vyšší obsah uhlíku u 
slitiny IN 713C (0,15 hm.% C) v porovnání s IN 713LC. V disertační práci byla ve výchozím 
stavu slitiny IN 713LC zjištěna přítomnost nevýrazné rtg linie bóru a rovněž chemické složení 
je analogické jako v případě fáze M3B2, která se vyskytuje ve slitinách typu IN 738 [10, 11, 
115]. Rozdílný poměr Cr/Mo v dané fázi ve srovnání s fází zjištěnou ve slitině IN 738 lze 
vysvětlit rozdílným poměrem Cr/Mo v obou slitinách. Přesná interpretace fáze M3B2 by 
vyžadovala i výsledky difrakční fázové analýzy (TEM). Srovnání na základě teoretických 
výpočtů, EDX a rtg analýzy nejsou v tomto případě dostačující. V disertační práci byla tato 
fáze označena jako boridy typu M3B2 (obr. 43). 

 fáze MC bohatá Nb a Zr, které se vyskytovaly v okolí eutektik. V daném případě se jedná 
zřejmě o artefakt − na povrchu částic MC bohatých Nb pravděpodobně nukleovaly částice 
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MC bohaté Zr. Tato fáze byla v disertační práci označena jako složený karbid [5, 128] (obr. 
47).   

Obr. 46 BEI mikrosnímek slitiny IN 713LC_VS 
s vyznačením strukturních fází 

Obr. 47 BEI mikrosnímek slitiny IN 713LC_VS 
s vyznačením strukturních fází 

Výskyt sulfidů nebo jiných minoritních fází nebyl ve vzorku ve výchozím stavu zjištěn. 

Vzorky po řízené krystalizaci − IN 713LC_1, IN 713LC_5, IN 713LC_10, IN 713LC_20, 
IN 713LC_50  

Mikrostruktura všech vzorků po řízené krystalizaci byla kvalitativně shodná: v kovové γ matrici 
byly vyloučeny částice γ′ fáze, v mezidendritických prostorech byly vyloučeny útvary eutektika 
 γ/γ′. S rostoucí rychlostí ochlazování byl pozorován nárůst výskytu eutektických útvarů. Podíl 
těchto útvarů v roztavených a řízeně ochlazovaných vzorcích klesal s klesající rychlostí 
ochlazování. Množství eutektických útvarů v mikrostruktuře bylo nejmenší v případě vzorku 
IN 713LC_1. Podél části obvodu eutektických útvarů byly vyloučeny hrubé částice fáze γ′. 
Eutektické útvary byly obvykle obklopeny nesouvislou vrstvou se zhoršenou leptatelností, ve 
které se vyskytovaly velmi jemné částice fáze γ′.  Tyto oblasti byly výrazně obohacené chrómem 
a molybdenem. Částice γ′ v těchto útvarech byly mnohem jemnější než v okolní matrici. 
V mezidendritických prostorech byly vyloučeny karbidické částice MC, kde M představuje 
především Nb a Ti. Podíl Mo a Zr v těchto částicích byl malý. Tvar a velikost částic karbidů MC 
v mezidendritických prostorech byly závislé na podmínkách ochlazování: největší částice MC a 
zároveň jejich nejmenší četnost byla zjištěna u vzorku IN 713LC_1, který byl ochlazován 
nejpomaleji.  

Před útvary γ/γ′ eutektika se v malém množství vyskytovaly částice následujících minoritních 
fází: 

 částice bohaté Cr a Mo, pravděpodobně boridy typu M3B2 [113], 

 složené karbidy (na povrchu částic MC bohatých Nb nukleovaly částice MC bohaté Zr) [5], 

 intermetalické částice Ni − Zr prorostlé γ matricí – pravděpodobně se jedná o eutektikum. 
Tato fáze se vyskytovala pouze ve struktuře vzorku IN 713LC_1 a nebyla u této slitiny 
v dostupné literatuře identifikována. V disertační práci byla tato fáze označena obecně 
Ni − Zr. Autoři [10, 11] identifikovali tuto fázi ve slitině IN 738LC a označili ji Ni7Zr2.  

Typické příklady distribuce těchto minoritních fází jsou uvedeny na obr. 48 – 51 (kontrast na 
zobrazeních v odražených elektronech je funkcí středního atomového čísla).  
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Obr. 48 BEI mikrosnímek slitiny IN 713LC_1 
s vyznačením strukturních fází 

Obr. 49 BEI mikrosnímek slitiny IN 713LC_5 
s vyznačením strukturních fází 

Je třeba zdůraznit, že výše uvedené fáze se vyskytovaly pouze v okolí části eutektických útvarů. 
V okolí částic těchto minoritních fází se často vyskytovaly řediny (obr. 50), což svědčí o tom, že 
k jejich vylučování došlo v samotném závěru krystalizace. Matrice v okolí těchto částic byla 
obohacena prvky, které byly vytlačovány při vzniku hrubých částic γ′ fáze, tj. především Cr, Mo, 
Co a W. Částice bohaté Cr a Mo – boridy se vyskytovaly pouze u vzorku IN 713LC_50. Složené 
karbidy byly identifikovány u všech řízeně ochlazovaných vzorků slitiny IN 713LC.   

Výskyt sulfidů, popř. jiných minoritních fází nebyl ve vzorcích po DTA − analýzách zjištěn. 
Fáze η (hexagonální fáze Ni3Ti) nebyla rovněž ve vzorcích odhalena − pravděpodobně díky 
nízkému obsahu Ti v této slitině. Výskyt částic M23C6 nebyl ve studovaných vzorcích zjištěn. To 
není překvapující, poněvadž částice této fáze o velikosti > 1μm se v Ni − superslitinách tvoří v 
průběhu tepelného zpracování a po expozici několika tisíc hodin na teplotách okolo 1000 °C 
[121].   

Obr. 50 BEI mikrosnímek slitiny IN 713LC_50 
s vyznačením strukturních fází 

Obr. 51 BEI mikrosnímek slitiny IN 713LC_1 
s vyznačením strukturních fází 

V žádném ze studovaných vzorků nebyla zjištěna přítomnost částic TCP fází. Přítomnost těchto 
fází byla ověřena v PBS Velká Bíteš, s.r.o. Na základě výpočtu čísla elektronových vakancí 
s využitím výsledků detailní chemické analýzy byla vyloučena možnost tvorby těchto 
nežádoucích fází.  
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Výsledky provedeného rozboru potvrzují publikované údaje o průběhu krystalizace ve slitinách 
typu IN 713 [5, 6, 113]: 

- tavenina → γ fáze, 
- tavenina → MC, 
- tavenina → eutektikum γ/γ′, 
- tavenina → η + boridy + Ni − Zr. 

Vylučování výše popsaných fází v závěrečné etapě krystalizace je pravděpodobně důsledek 
procesů odměšování příměsových/legujících prvků. Během růstu γ krystalů byly prvky 
s rozdělovacím koeficientem k < 1, především Mo, Al, Ti, Ta, vytěsňovány do zbývající 
taveniny. 

Detailní výsledky mikrostrukturní analýzy všech vzorků slitiny IN 713LC jsou součástí příloh 
5_VS až 5_50. 
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5.3.2. Slitina IN 738LC 

Vzorek ve výchozím stavu – IN 738LC_VS 

V matrici γ byly vyloučeny disperzní částice fáze γ′ − Ni3(Al,Ti), obr. 52. V mezidendritických 
prostorech, stejně jako po hranicích zrn, byly vyloučeny karbidické částice MC, kde M 
představuje především Ta, Nb a Ti [129]. Podíl W, Mo a Zr v těchto částicích byl malý. Rovněž 
se zde vyskytovaly útvary γ/γ′ eutektika. Vnější obvod útvarů eutektika byl zpravidla částečně 
lemován hrubými částicemi fáze γ′, obr. 53.   

Obr. 52 SEI mikrosnímek slitiny IN 738LC_VS 
(elektrolytické leptání) s vyznačením  

strukturních fází 

Obr. 53 BEI mikrosnímek slitiny IN 738LC_VS 
(elektrolytické leptání) s vyznačením  

strukturních fází 

Eutektické útvary byly obvykle obklopeny nesouvislou vrstvou se zhoršenou leptatelností, ve 
které se vyskytovaly velmi jemné částice fáze γ′.  Tyto oblasti byly výrazně obohacené chrómem 
a molybdenem. Částice γ′ v těchto útvarech byly mnohem jemnější než v okolní matrici. Před 
útvary γ/γ′ eutektika se ve struktuře vzorku ve výchozím stavu vyskytovaly následující minoritní 
fáze: 

 částice bohaté Cr a Mo. Podle řady autorů [10, 11, 115, 130] se jedná o tetragonální borid 
typu M3B2 (obr. 54). V dané fázi byla při analýze EDX spekter zjištěna přítomnost nevýrazné 
rtg linie bóru (obr. 58),   

Obr. 54 BEC mikrosnímek slitiny IN 738LC_VS 
s vyznačením strukturních fází 

Obr. 55 BEI mikrosnímek slitiny IN 738LC_5 
s vyznačením strukturních fází 
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 intermetalické částice Ni − Zr prorostlé γ matricí. Autoři [10, 11] u slitiny IN 738LC 
identifikovali a označili tuto fázi jako Ni7Zr2. V disertační práci byla tato fáze označena 
obecně Ni − Zr (obr. 55). U částic Ni − Zr docházelo po chemickém leptání k částečnému 
vyleptání těchto minoritních fází. Z tohoto důvodu bylo použito k identifikaci částic Ni − Zr 
elektrolytické leptání (obr. 56 a 57), 

 fáze η − hexagonální fáze Ni3Ti. Složením odpovídá fázi η, která byla identifikována a 
označena autory [116, 123, 131] u slitiny IN 792-5A (obr. 54, 56 a 57). Ve struktuře slitiny 
typu IN 738 byla tato fáze autory [115] označena obecně jako Ni − Ti intermetalikum. 

Obr. 56 SEI mikrosnímek slitiny IN 738LC_VS 
(elektrolytické leptání) s vyznačením  

strukturních fází 

Obr. 57 BEI mikrosnímek slitiny IN 738LC_VS 
(elektrolytické leptání) s vyznačením  

strukturních fází 

Výskyt sulfidů, nitridů nebo jiných minoritních fází nebyl ve vzorku ve výchozím stavu zjištěn. 

Vzorky po řízené krystalizaci − IN 738LC_1, IN 738LC_5, IN 738LC_10, IN 738LC_20, 
IN 738LC_50  

Mikrostruktura všech vzorků po řízené krystalizaci byla kvalitativně shodná: v kovové γ matrici 
byly vyloučeny částice γ′ fáze, v mezidendritických prostorech byly vyloučeny útvary eutektika 
 γ/γ′. S rostoucí rychlostí ochlazování byl pozorován, stejně jako u slitiny IN 713LC, nárůst 
výskytu eutektických útvarů. Podíl těchto útvarů v roztavených a řízeně ochlazovaných vzorcích 
klesal s klesající rychlostí ochlazování. Podél části obvodu eutektických útvarů byly vyloučeny 
hrubé částice fáze γ′. Eutektické útvary byly obvykle obklopeny nesouvislou vrstvou se 
zhoršenou leptatelností, ve které se vyskytovaly velmi jemné částice fáze γ′.  Tyto oblasti byly 
výrazně obohacené chrómem a molybdenem. Částice γ′ v těchto útvarech byly mnohem jemnější 
než v okolní matrici. V mezidendritických prostorech a stejně jako po hranicích zrn byly 
vyloučeny karbidické částice MC, kde M představuje především Ta, Nb a Ti. Podíl W, Mo a Zr 
v těchto částicích byl malý. Tvar a velikost částic karbidů MC v mezidendritických prostorech 
byly závislé na podmínkách ochlazování: největší částice MC a zároveň jejich nejmenší četnost 
byla zjištěna u vzorku IN 738LC_1, který byl ochlazován nejpomaleji. Stejný trend byl zjištěn a 
publikován u slitiny IN 738LC kolektivem autorů [118, 132]. 

Před útvary γ/γ′ eutektika se v malém množství vyskytovaly částice následujících minoritních 
fází: 

 částice bohaté Cr a Mo. Podle řady autorů [10, 11, 115] se jedná o tetragonální boridy typu 
M3B2 (obr. 55). V dané fázi byla při analýze EDX spekter zjištěna přítomnost nevýrazné rtg 
linie bóru (obr. 58), 
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Obr. 58 EDX spektrum boridů M3B2  − výřez 

 intermetalické částice Ni − Zr prorostlé γ matricí – pravděpodobně se jedná o eutektikum. 
Autoři [10, 11] u slitiny IN 738LC identifikovali a označili tuto fázi jako Ni7Zr2. V disertační 
práci byla tato fáze označena obecně Ni − Zr, 

 částice fáze η [115, 116, 123, 131]. 

Typické příklady distribuce těchto fází jsou uvedeny na obr. 55 – kontrast na zobrazeních 
v odražených elektronech je funkcí středního atomového čísla.  

Je třeba zdůraznit, že výše uvedené fáze se vyskytovaly pouze v okolí části eutektických útvarů. 
V okolí částic těchto minoritních fází se často vyskytovaly řediny, což svědčí o tom, že k jejich 
vylučování došlo v samotném závěru krystalizace. Matrice v okolí těchto částic byla obohacena 
prvky, které byly vytlačovány při vzniku hrubých částic γ′ fáze, tj. především Cr, Mo, Co a W.  

Složené karbidy [5], které byly identifikovány u slitiny IN 713LC byly nalezeny u slitiny 
IN 738LC pouze u vzorku IN 738LC_5, obr. 55.   

Ve vzorku IN 738LC_20 byla zjištěna přítomnost fáze ZrS. V ostatních vzorcích nebyly sulfidy 
identifikovány. Výskyt nitridů, popř. jiných minoritních fází nebyl ve vzorcích po DTA − 
analýzách zjištěn. 

Výskyt částic M23C6 nebyl ve studovaných vzorcích zjištěn. To není překvapující, poněvadž 
částice této fáze o velikosti > 1μm se v Ni − superslitinách tvoří v průběhu tepelného zpracování 
a po expozici několika tisíc hodin na teplotách okolo 1000 °C [121].   

V žádném ze studovaných vzorků nebyla zjištěna přítomnost částic TCP fází. Přítomnost těchto 
fází byla ověřena v PBS Velká Bíteš, s.r.o. Na základě výpočtu čísla elektronových vakancí 
s využitím výsledků detailní chemické analýzy byla vyloučena možnost tvorby těchto 
nežádoucích fází.   

Průběh krystalizace bude na základě strukturního rozboru pravděpodobně odpovídat 
publikovaným údajům ve slitinách typu IN 738 [10, 115]: 

- tavenina → γ fáze, 
- tavenina → MC, 
- tavenina → eutektikum γ/γ′, 
- tavenina → η + boridy + Ni − Zr. 

Detailní výsledky mikrostrukturní analýzy všech vzorků slitiny IN 738LC jsou součástí příloh 
6_VS až 6_50. 
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5.3.3. Slitina IN 792-5A 

Vzorek ve výchozím stavu – IN 792-5A_VS 

V  matrici γ byly vyloučeny disperzní částice fáze γ′ − Ni3(Al,Ti), obr. 59. V mezidendritických 
prostorech se vyskytovaly karbidy typu MC, kde M představuje především Ta a Ti (obr. 60 a 
61). Podíl Mo a Zr v těchto částicích byl malý. Rovněž se zde vyskytovaly útvary γ/γ′ eutektika. 
Vnější obvod útvarů eutektika byl zpravidla částečně lemován hrubými částicemi fáze γ′. 
Eutektické útvary byly obvykle obklopeny nesouvislou vrstvou se zhoršenou leptatelností, ve 
které se vyskytovaly velmi jemné částice fáze γ′.  Tyto oblasti byly výrazně obohacené chrómem 
a molybdenem. Částice γ′ v těchto útvarech byly mnohem jemnější než v okolní matrici. 
Přítomnost dalších minoritních fází nebyla ve studovaném vzorku zjištěna, obr. 60. 

Obr. 59 BEI mikrosnímek slitiny IN 792-5A_VS 
(elektrolytické leptání) s vyznačením  

strukturních fází 

Obr. 60 BEI mikrosnímek slitiny IN 792-5A_VS  
(zv. 1000x) s vyznačením strukturních fází 

Vzorky po řízené krystalizaci − IN 792-5A_1, IN 792-5A_5, IN 792-5A_10, IN 792-5A_20 

Mikrostruktura všech vzorků po řízené krystalizaci byla kvalitativně shodná: v kovové γ matrici 
byly vyloučeny částice γ′ fáze, v mezidendritických prostorech byly vyloučeny útvary eutektika 
 γ/γ′ [133]. Podél části obvodu eutektických útvarů byly vyloučeny hrubé částice fáze γ′, 
v kovové matrici přiléhající k těmto útvarům byly v některých případech pozorovány řediny, 
obr. 62. Především v blízkosti eutektických útvarů bylo pozorováno dendritické uspořádání γ 
krystalů. Množství eutektických útvarů v mikrostruktuře bylo nejmenší v případě vzorku 
IN 792-5A_1, s rostoucí rychlostí ochlazování byl pozorován nárůst výskytu eutektických 
útvarů. V mezidendritických prostorech se vyskytovaly karbidy typu MC, kde M představuje 
především Ta a Ti. Podíl Mo a Zr v těchto částicích byl malý. V  kovové matrici přiléhající 
k hrubým částicím fáze γ′ podél části obvodu eutektických útvarů se v malém množství 
vyskytovaly částice následujících minoritních fází: 

 částice bohaté Cr a Mo. Částice obdobného chemického složení byly v práci [123] 
identifikovány pomocí elektronové difrakce jako boridy M3B2, příp. M5B3, 

 částice fáze η [116, 123, 131], 

 Zr bohaté částice, pravděpodobně karbidy. 

Typické příklady distribuce těchto fází jsou uvedeny na obr. 62. Je třeba zdůraznit, že výše 
uvedené fáze se vyskytovaly pouze v okolí části eutektických útvarů. V okolí částic těchto 
minoritních fází se často vyskytovaly řediny, což svědčí o tom, že k jejich vylučování došlo 
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v samotném závěru krystalizace. Matrice v okolí těchto částic byla obohacena prvky, které byly 
vytlačovány při vzniku hrubých částic γ′ fáze, tj. především Cr, Mo, Co a W.  

Obr. 61 BEI mikrosnímek slitiny IN 792-5A_VS 
(elektrolytické leptání) s vyznačením  

strukturních fází 

Obr. 62 BEI mikrosnímek slitiny IN 792-5A_1  
(zv. 270x) s vyznačením strukturních fází 

Tvar a velikost částic karbidů MC v mezidendritických prostorech byly závislé na podmínkách 
ochlazování: největší částice MC a zároveň jejich nejmenší četnost byla zjištěna u vzorku 
IN 792-5A_1, který byl ochlazován nejpomaleji.  

Částice Zr bohaté fáze (karbidů) se ve studovaných vzorcích vyskytovaly ve velmi malém 
množství (je pravděpodobné, že tato fáze byla přítomna i ve formě mnohem menších částic než 
cca 1μm), a zpravidla byly vyloučeny na rozhraní eutektických útvarů a γ matrice. V pracích 
[116, 123, 131] tato fáze diskutována nebyla.  

Výsledky provedeného rozboru potvrzují publikované údaje o průběhu krystalizace ve slitinách 
typu IN 792 [116, 123, 131]: 

- tavenina → γ fáze, 
- tavenina → MC, 
- tavenina → eutektikum γ/γ′, 
- tavenina → η + Cr bohatá fáze (boridy) + Zr bohatá fáze. 

Vylučování výše popsaných fází v závěrečné etapě krystalizace je pravděpodobně důsledek 
procesů odměšování příměsových/legujících prvků. Během růstu γ krystalů byly prvky 
s rozdělovacím koeficientem k < 1, především Mo, Al, Ti, Ta, vytěsňovány do zbývající 
taveniny. 

Výskyt částic M23C6 nebyl ve studovaných vzorcích zjištěn. To není překvapující, poněvadž 
částice této fáze o velikosti > 1μm byly ve studované slitině (pravděpodobně i stejné tavbě) 
zjištěny až po expozici několika tisíc hodin na teplotě 900 °C [121, 134].  

V žádném ze studovaných vzorků nebyla zjištěna přítomnost částic TCP fází. Přítomnost těchto 
fází byla ověřena v PBS Velká Bíteš, s.r.o. Na základě výpočtu čísla elektronových vakancí 
s využitím výsledků detailní chemické analýzy byla vyloučena možnost tvorby těchto 
nežádoucích fází.   

Detailní výsledky mikrostrukturní analýzy všech vzorků slitiny IN 738LC jsou součástí příloh 
7_VS až 7_20. 
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6. ZÁVĚR 

Disertační práce předkládá původní výsledky a nové poznatky dosažené při výzkumu vybraných 
termofyzikálních a termodynamických vlastností, teplot a latentních tepel fázových transformací, 
slitin na bázi Ni – vybraných niklových superslitin (IN 713LC, IN 738LC, IN 792 5A). Pro 
verifikaci, ověření a porovnání získaných dat byla provedena rozsáhlá literární rešerše, 
shromážděny informace o multikomponentních systémech v oblasti termofyzikálního a 
termodynamického chování. Teoretické, obecně známé i méně známé poznatky byly shrnuty v 
úvodních částech práce. V experimentální části jsou uvedeny a komentovány možnosti využití 
experimentálních metod, metody diferenční termické analýzy, pro získávání termofyzikálních a 
termodynamických dat kovových multikomponentních systémů se zaměřením na niklové 
superslitiny.  

Dosažené výsledky byly interpretovány s ohledem na vliv rychlosti procesu ohřevu a 
ochlazování na průběh fázových přeměn (posun teplot fázových přeměn), dále byly také 
porovnány rozdíly vznikající v důsledku odlišnosti režimu ohřevu a ochlazování (posouzení 
vlivu procesu ohřevu resp. ochlazování na teploty fázových přeměn za přesně definovaných 
podmínek řízeného ohřevu a ochlazování). Všechny analyzované vzorky byly rovněž podrobeny 
strukturní analýze z důvodu komplexního pohledu na chování slitin v průbehu fázových 
transformací.  

Získané výsledky lze shrnout následovně: 

 V rámci disertační práce byla provedena rozsáhlá literární rešerše shrnující informace 
o současném stavu poznání v oblasti výzkumu vybraných termofyzikálních 
a termodynamických vlastností slitin na bázi Ni – vybraných niklových superslitin 
(IN 713LC, IN 738LC, IN 792 5A). 

 Na základě experimentálních měření metodou DTA byly z naměřených a vyhodnocených 
DTA – křivek získány teploty a tepla (entalpie) fázových transformací všech studovaných 
niklových superslitin jak při režimu ohřevu, tak při ochlazování. Všechny experimentálně 
získané výsledky byly v experimentální části disertační práce podrobně popsány a 
diskutovány.  

 K průběhu fázových transformací u všech studovaných niklových superslitin (IN 713LC, 
IN 738LC, IN 792 5A) bude pravděpodobně docházet dle následujícího reakčního schématu 
(L = tavenina):   

L ↔ MC1; L ↔ γ; L ↔ γ + MC; L ↔ γ/γ´; L ↔ γ + M3B2 + Ni7Zr2 + η; γ ↔ γ´. 
Vznik jednotlivých strukturních fází (průběh fázových transformací) bude ve všech 
studovaných slitinách pravděpodobně téměř stejný, lišící se pouze výskytem některých 
minoritních fází (boridy, fáze η, intermetalik Ni − Zr), popř. četností či morfologií některých 
fází (např. karbidů, eutektik, fáze η,…). Výskyt těchto fázi je podmíněn především 
chemickým složením, příp. historií připravy materiálu.  

 Významný vliv na posun teplot fázových přeměn měla u všech studovaných niklových 
superslitin zejména rychlost režimu ohřevu/ochlazování. V závislosti na rychlosti těchto 
procesů bylo zjištěno, že dochází, u ohřevu k posunu teplot, ve většině případů, k vyšším 
hodnotám ve směru zvyšující se rychlostí ohřevu. Z hlediska technické praxe je jednou 
z nejvýznamnějších oblastí teplot fázových transformací niklových superslitin teplotní 
interval mezi teplotami Tγ´,solvus a TS,1, který je obecně označován jako „okno tepelného 
zpracování“ (Heat Treatment Window), obr. 26. U všech tří slitin neměla rychlost ohřevu 
podstatný vliv na šíři tohoto intervalu, z experimentálně získaných teplot nebyl pozorován 
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vliv rychlosti ohřevu. Další významnou oblastí teplot fázových transformací je oblast tání 
niklových superslitin. Na základě získaných hodnot teplot fázových transformací lze 
konstatovat, že interval tání slitin IN 713LC a IN 738LC nebyl rychlostí ohřevu nijak 
významně ovlivněn. U slitiny IN 792-5A byl pozorován nejširší interval tání u vzorku 
ohřívaného rychlostí 20 °C/min, konkrétně 104 °C. Se snižující se rychlostí ohřevu se 
interval tání slitiny IN 792-5A zužoval. 

Rychlost ochlazování měla rovněž vliv na posun téměř všech měřených transformačních 
teplot a to tak, že se zvyšující se rychlostí ochlazování byla teplota dané transformace nižší. 
U režimu ochlazování, na rozdíl od režimu ohřevu, dochází k výraznějšímu posunu, tedy má 
větší vliv na posun teplot fázových transformací. U ochlazování je z hlediska technické 
praxe jednou z nejvýznamnějších oblastí teplot fázových transformací niklových superslitin 
oblast tuhnutí niklových superslitin. Interval tuhnutí nebyl u všech niklových superslitin 
rychlostí ochlazování téměř ovlivněn. U všech tří slitin nebyl v teplotní oblasti mezi TS,2 a 
Tγ´,solvus (u ohřevu je tato oblast označována jako „okno tepelného zpracování“), stejně jako 
u ohřevu („okno tepelného zpracování“), vliv režimu ochlazování/ohřevu pozorován. 

 Kromě vlivu rychlosti ohřevu/ochlazování na posun teplot fázových transformací, byl 
pozorován vliv samotného režimu ohřevu/ochlazování. Byl pozorován rozdíl mezi teplotami 
fázových přeměn získaných při ohřevu a ochlazování.  U ochlazování docházelo u všech 
slitin k jejich podchlazení. Na základě výsledků experimentálních měření nelze u žádné ze 
slitin jednoznačně pozorovat teplotní oblast s největším či nejmenším podchlazením. 
Obecně lze říci, že podchlazení bylo pozorováno téměř u všech teplot fázových 
transformací. Na stupeň podchlazení niklových superslitin měla vliv především rychlost 
ohřevu/ochlazování.  Téměř u všech teplot fázových transformací byl pozorován se 
zvyšující se rychlostí ochlazování nárůst stupně podchlazení. Největší podchlazení bylo 
pozorováno zejména u rychlosti 20 °C/min. Naopak nejmenší podchlazení se vyskytovalo u 
extrapolovaných hodnot teplot, popř. u rychlosti 1 °C/min. 

 Rychlost ohřevu a ochlazování mohla mít podstatný vliv na kinetiku fázových transformací. 
Studium kinetiky fázových transformací bude předmětem dalšího výzkumu. 

 S využitím regresní analýzy (přepočet naměřených hodnot teplot fázových transformací na 
nulovou rychlost ohřevu/ochlazování) byly získány teploty blízké rovnovážným teplotám 
fázových transformací. Lze konstatovat, že hodnoty získané na základě experimentálních 
měření rychlostí ohřevu/ochlazování 1 °C/min a hodnoty získané extrapolací jsou si velice 
blízké. Tato skutečnost byla patrná u všech tří studovaných slitin. Z tohoto důvodu a na 
základě dlouholetého výzkumu teplot fázových transformací na pracovišti VŠB − TU 
Ostrava, lze konstatovat, že rychlost 1 °C/min by mohla být z hlediska technologické praxe 
všeobecně využívána k získávání teplot fázových transformací blízkých rovnováze. Avšak 
z hlediska získávání teplot fázových transformací jako vstupních dat do termodynamických 
modelů, je velice důležité se přesně definovanými experimentálními podmínkami, co 
nejvíce přiblížit rovnováze. Z tohoto důvodu jsou v dalších plánovaných experimentech, 
které budou navazovat na disertační práci, navržena experimentální měření rychlostmi 
nižšími než 1 °C/min.  

 Získané teploty fázových transformací byly porovnány s hodnotami teplot fázových přeměn 
uváděných v dostupné literatuře, s hodnotami teplot vypočtených podle nalezených 
výpočetních vztahů. Téměř u všech teplot fázových transformací jsou patrné rozdíly mezi 
experimentálně získanými (tabulka 14) a publikovanými hodnotami (tabulka 17). 
V literatuře však většinou nebývají přesné podmínky experimentů (DTA/DSC − analýz) 
uvedeny. Na základě tohoto faktu nemohou být experimentálně získané teploty všech 
studovaných niklových superslitin (IN 713LC, IN 738LC a IN 792-5A) jednoznačně 
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s publikovanými údaji porovnávány. I přesto lze na základě srovnání, konstatovat, že 
v mnoha případech bylo dosaženo poměrně dobré shody s literárními údaji. 

 Na posun teplot fázových transformací má rovněž vliv chemického složení studovaných 
slitin. Jelikož jsou studované niklové superslitiny složité multikomponentní systémy, ve 
kterých se kromě niklu vyskytuje nejméně 17 dalších chemických prvků, které mohou mít 
vliv na výsledné chování dané niklové superslitiny, bylo velice obtížné posoudit vliv 
legujících prvků na teploty a tepla fázových transformací. Slitina IN 713LC má nejnižší 
obsah uhlíku i karbidotvorných prvků (např. Ta, Ti, Nb), z tohoto důvodu se pravděpodobně 
na DTA − křivkách slitiny IN 713LC u ohřevu neprojevilo mezi teplotami solidu a likvidu 
tolik „malých“ tepelných efektů jako v případě slitin IN 738LC a IN 792-5A. Rovněž fáze η 
(hexagonální fáze Ni3Ti) a jejímu vzniku odpovídající tepelný efekt, nebyl ve vzorcích 
slitiny IN 713LC odhalen − pravděpodobně díky nízkému obsahu Ti v této slitině. Na 
základě experimentálních měření bylo zjištěno, že nejvyšší teplotu likvidu (ohřev) měla 
právě slitina IN 713LC, která má nejnižší obsah Ti a to 0,77 hm. %. Slitina IN 713LC má 
nejnižší obsah uhlíku (0,05 hm.%), a tím téměř nejvyšší teplotu počátku rozpouštění eutektik 
γ/γ´ − Tγ/γ´,S. S obsahem uhlíku rovněž souvisí posun teploty solidu – se snižujícím se 
obsahem uhlíku se zvyšovala teplota solidu.  

Na základě získaných experimentálních výsledků – teplot fázových transformací 
(extrapolace teplot na nulovou rychlost ohřevu/ochlazování) byly u všech studovaných 
niklových superslitin určeny intervaly tání a tuhnutí, které jsou pro přehlednost uvedeny 
v tabulce 32.    
Tab. 32 Teplotní intervaly odpovídající tání a tuhnutí všech studovaných niklových superslitin 

Teplotní interval  Slitina 
[°C] IN 713LC IN 738LC IN 792-5A 
Tání  101 124 82 
Tuhnutí 114 134 129 

Slitina IN 738LC se vyznačuje nejširším intervalem tání a tuhnutí. Tato slitina obsahuje 
poměrně vysoký obsah Cr, který se v niklových superslitinách využívá ke zpevnění matrice. 
Rovněž má ve svém chemickém složení vysoký obsah karbidotvorných prvků. 
Vznik/rozpouštění těchto karbidů probíhá právě v oblasti tání/tuhnutí niklových superslitin. 
Všechny tyto skutečnosti mohly mít vliv na šíři intervalu tání a tuhnutí slitiny IN 738LC. 
Naopak slitina IN 792-5A má nejužší interval tání a zároveň stejný interval tuhnutí jako 
IN 738LC. Vliv dalších prvků (Mn, Si, Cu, Zr, B, P, S), které byly v niklových slitinách 
zastoupeny v minoritních množstvích, na teploty fázových transformací nebyl pozorován. 
Obsahy těchto prvků jsou u slitin velice nízké a vždy u konkrétní slitiny téměř srovnatelné. 

 Byly získány hodnoty latentních tepel (entalpií [J/g]) fázových přeměn všech studovaných 
niklových superslitin v oblasti tání/tuhnutí i v oblasti rozpouštění/precipitace fáze γ´. 
Největší latentní teplo tání bylo zjištěno pro vzorek slitiny IN 792-5A řízeně ohřívaný 
rychlostí 10 °C/min. Naopak nejmenší plocha píku v oblasti tání slitin byla získána u vzorku 
slitiny IN 738LC (rychlost ohřevu 10 °C). U ochlazování bylo zjištěno největší teplo tuhnutí 
u slitiny IN 713LC a nejmenší u slitiny IN 738LC (obě slitiny byly ochlazovány rychlostí 
5 °C/min). Z širšího pohledu vyplývá, že největší latentní tepla jak v oblasti tání, tak tuhnutí 
vykazují slitiny IN 713LC a IN 792-5A, naopak nejmenší slitina IN 738LC. V oblasti 
rozpouštění/precipitace zpevňující fáze γ´ byla největší latentní tepla vypočtena u slitiny 
IN 792-5A, nejmenší naopak u slitiny IN 713LC. Získané hodnoty byly v oblasti tání/tuhnutí 
porovnány s hodnotami latentních tepel uváděnými v dostupné literatuře. Z porovnání 
hodnot latentních tepel plyne, že byly získány poměrně dobré výsledky. 
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 Byly provedeny strukturní analýzy vzorků všech vybraných niklových superslitin ve stavu 
„as − received“ a rovněž ve stavu po provedených DTA − analýzách. Na jejich zákaldě byly 
vytvořeny základní strukturní podklady, které sloužily ke zpřesnění popisu chování 
niklových superslitin ze přesně definovaných experimentálních podmínek a k zpřesnění 
průběhu fázových transformací. Během prováděných DTA − experimentů docházelo ke 
změnám ve struktuře, tj. rozpouštění, následný vznik, popř. precipitace jednotlivých 
strukturních fází (např. γ, γ´, eutektik, karbidů, atd.). V závislosti na rychlosti řízeného 
ohřevu/ochlazování docházelo rovněž ke změnám velikosti a množství těchto fází. Na 
základě provedeného strukturního rozboru byl u některých strukturních fází posouzen vlivu 
řízené rychlosti ochlazování na výslednou mikrostrukturu vzorků všech sledovaných 
niklových superslitin.  

Mikrostruktura vzorku ve výchozím stavu a všech vzorků po řízené krystalizaci byla u všech 
studovaných niklových superslitin kvalitativně shodná: v kovové matrici γ byly vyloučeny 
částice γ′ fáze, v mezidendritických prostorech byly vyloučeny útvary eutektika  γ/γ′. 
S rostoucí rychlostí ochlazování byl pozorován nárůst výskytu eutektických útvarů. Podíl 
těchto útvarů v roztavených a řízeně ochlazovaných vzorcích klesal s klesající rychlostí 
ochlazování. Podél části obvodu eutektických útvarů byly vyloučeny hrubé částice fáze γ′. 
Eutektické útvary byly obvykle obklopeny nesouvislou vrstvou se zhoršenou leptatelností, 
ve které se vyskytovaly velmi jemné částice fáze γ′.  Tyto oblasti byly výrazně obohacené 
chrómem a molybdenem. Částice γ′ v těchto útvarech byly mnohem jemnější než v okolní 
matrici. V mezidendritických prostorech a stejně jako po hranicích zrn byly vyloučeny 
karbidické částice MC, kde M představuje především Ta, Nb a Ti. Podíl W, Mo a Zr 
v těchto částicích byl malý. Tvar a velikost částic karbidů MC v mezidendritických 
prostorech byly závislé na podmínkách ochlazování: největší částice MC a zároveň jejich 
nejmenší četnost byla zjištěna vždy u vzorku, který byl ochlazován nejpomaleji. 

Největší částice MC a zároveň jejich nejmenší četnost byla zjištěna u vzorku, který byl 
ochlazován nejpomaleji (1 °C/min). Před útvary eutektika γ/γ′ se v malém množství 
vyskytovaly částice následujících minoritních fází:  

- částice bohaté Cr a Mo – pravděpodobně boridy typu M3B2. 
- intermetalické částice Ni-Zr prorostlé γ matricí  
- částice fáze η – hexagonální fáze Ni3Ti (ve vzorcích slitiny IN 713LC nebyl výskyt této 

fáze odhalen − pravděpodobně díky nízkému obsahu Ti v této slitině).  

Výskyt sulfidů, nitridů, částic M23C6, popř. jiných minoritních fází nebyl ve vzorcích 
niklových superslitin zjištěn. V žádném ze studovaných vzorků nebyla zjištěna přítomnost 
částic TCP fází.  

 Byla vytvořena základní databáze vlastních, experimentálně získaných, termofyzikálních a 
termodynamických dat vybraných studovaných systémů – niklových superslitin IN 713LC, 
IN 738LC a IN 792-5A. 

Dílčí výsledky získané v průběhu výzkumu byly průběžně prezentovány na domácích i 
zahraničních konferencích a publikovány ve sbornících z těchto konferencí i v odborných 
časopisech (viz. vlastní publikační činnost). 

Z literární rešerše a provedených experimentálních měření plyne, že stále existují nejasnosti 
(rozdíly vznikající v důsledku odlišných režimů ohřevu/ochlazování a v důsledku rozdílných 
rychlostí režimů) a nepřesnosti vypočtených dat nejen niklových superslitin. Důležitý je rovněž 
vliv podchlazení při prováděných experimentech vzorků niklových superslitin. Plyne tedy 
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nutnost dalšího výzkumu s cílem popsat přesněji mechanismus fázových transformací a vysvětlit 
tyto odlišnosti plynoucí z reálných podmínek řízeného ohřevu a ochlazování.  

Na základě získaných výsledků a pro posouzení všech vlivů působících na výsledné chování 
těchto systémů je navrhován rozsáhlý ucelený systematický výzkum této oblasti 
multikomponentních systémů − niklových superslitin. Výzkum by měl navázat na tuto práci a 
pokračovat studiem dalších nových i v současnosti vyráběných a používaných niklových 
superslitin, především s cílem rozšíření, zpřesnění a doplnění databáze termofyzikálních, 
termodynamických a kinetických dat niklových superslitin.  
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7. PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU A 
PRO PRAXI 

Hlavní přínos disertační práce spočívá v tvorbě, rozšiřování, zpřesnění a doplnění databáze 
termofyzikálních a termodynamických vlastností slitin na bázi Ni (konkrétně niklových 
superslitin), na základě systematického studia s reprodukovatelnými výsledky. Získané výsledky 
by měly přispět ke zpřesnění a objasnění mechanismů fázových transformací reálných slitin na 
bázi Ni při řízeném ohřevu a ochlazování. Na základě znalosti chemického složení a získaných 
teplot fázových transformací při experimentálních měření bude možné sestrojit křivky fázových 
transformací pro analyzované multikomponentní systémy. Na základě nastavení různých 
rychlostí ohřevu/ochlazování bude možné posoudit případný vliv kinetiky na posun 
teplot/latentních tepel fázových transformací. Na základě získaných dat (teplot fázových 
transformací, latentních tepel fázových transformací) při přesně definovaných rychlostech 
ohřevu/ochlazování bude možné spočítat, vyhodnotit některé kinetické parametry. 

Měřená databáze a veškeré informace o chování slitin na bázi Ni je možné využít ke zpřesnění 
výpočtových vztahů teplot fázových transformací a ostatních veličin a rovněž je možné využít 
získané informace k modifikaci stávajících simulačních programů, anebo také pro vytvoření 
nových simulačních programů. Získaná data lze také využívat jako vstupní data do numerických 
modelů simulujících krystalizaci odlitků niklových superslitin. Velkou měrou mohou získaná 
data přispět k optimalizaci reálných podmínek technologických procesů a při dalším následném 
tepelném a mechanickém zpracování. Znalost hodnot latentních tepel fázových transformací 
niklových superslitin zejména v oblasti tuhnutí je nezbytná především k projektování a 
následnému sestrojení ústí vtoků formy při plynulém odlévání těchto slitin [1]. 

Získaná přesná a věrohodná data v připravované databázi niklových superslitin mohou dále 
spolehlivě posloužit v technologické praxi jako kritické vstupní parametry matematických 
modelů v oblasti tuhnutí a odlévání těchto materiálů [1]. Hodnoty teplot fázových transformací 
umožňují nastavení optimálních licích podmínek. Teploty likvidu a solidu se také využívají při 
analýze a výpočtech teplotních polí odlitků niklových superslitin. Znalost oblasti likvidu − solidu 
a mechanismus tuhnutí má také velký význam při svařování niklových superslitin [10, 11]. 
Teplota Tγ´,solvus je velice důležité z hlediska nastavení a následné kontroly intervalu teplot 
tepelného a mechanického zpracování dané slitiny (Heat Treatment Window).  

Poznatky z výzkumu termofyzikálních a termodynamických vlastností slitin na bázi Ni 
(niklových superslitin) přispějí především k rozvoji studijních oborů chemická metalurgie, 
metalurgie, materiálové inženýrství, slévárenství a termofyziky, příp. termodynamiky. Studenti 
těchto oborů budou mít možnost seznámit se základy a zákonitostmi metody DTA (diferenční 
termická analýzy), zařízením Setsys 18TM pro termickou analýzu a jejím využitím pro získávání 
termofyzikálních a termodynamických materiálových dat nejen kovových systémů. 
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8. Seznam použitých symbolů 

symbol jednotka popis 

A [-] experimentálně optimalizovaný parametr s rozměrem 
objemu; rovnice (5) 

A [µV.s.mg-1] plocha efektu (píku) na křivce DTA 

A, B [-] konstanty získané na základě extrapolace experimentálních 
teplot fázových transformací; rovnice (44) 

a  [-] stechiometrický koeficient podmřížky; rovnice (26) 

a, b, c, …h [-] konstanty charakteristické pro sledovanou čistou látku 
v daném fázovém stavu platné pro sledovaný teplotní interval 

ai [-] aktivita i-té složky 

α [-] fáze α  

0α , 1α  [m.m-1.K-1] koeficienty termické roztažnosti 

b  [-] stechiometrický koeficient podmřížky; rovnice (26) 

β [-] fáze β 
pC  [J.K-1.g-1] izobarická měrná tepelná kapacita 

Cps  [J.K-1.g-1] měrná izobarická tepelná kapacita měřeného vzorku 

Cpc [J.K-1.g-1] měrná izobarická tepelná kapacita kalibrantu 

p
jmC ,  [J.K-1.mol-1] tepelná kapacita fázových modifikací sledované čisté látky 

za konstantního tlaku 

pC  [J.K-1.g-1] střední specifická izobarická tepelná kapacita vzorku 

dardspC tan,  [J.K-1.g-1] střední specifická izobarická tepelná kapacita standardu 

η [-] 
vyskytuje se ve slitinách s vysokým obsahem Al a Ti po 
dlouhodobém namáhání, tvoří kulaté útvary na hranicích zrn 
nebo jehlice uvnitř zrn ve Widmanstättenově struktuře 

fi [-] atomový (molární) podíl i-tého prvku v tuhém roztoku 

φ [-] obecné označení fáze 

g [-] konstanta charakterizující geometrické uspořádání 

GE  [J.mol-1] dodatková Gibbsova energie vyjadřující termodynamickou 
neidealitu; rovnice (17) 

Gid  [J.mol-1] příspěvek ideálního míšení ke Gibbsově energii fáze; rovnice 
(17) 

φ
jiG :  [J.mol-1] 

molární Gibbsova energie (tzv. mřížková stabilita), která má 
krystalografickou strukturu prostorově identickou 
s popisovanou fází, avšak obsazení podmřížek takové, že je 
v každé podmřížce jen jediná složka z výběru těch složek, 
které tuto podmřížku obsazují 

Gm [J.mol-1] molární Gibbsova energie soustavy 
Gmg  [J.mol-1] příspěvek magnetických vlastností fáze 
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Gm
j  [J.mol-1] molární Gibbsova energie koexistujících fází 

C
mG  [J.mol-1] celková molární Gibbsova energie soustavy za konstantního 

tlaku, teploty a celkového složení 
φ
mG  [J.mol-1] molární Gibbsova energie obecně fáze φ 

0
mG  [J.mol-1] referenční hladina Gibbsovy energie fáze (někdy se užívá 

výraz: Gibbsova energie mechanické směsi) 
id
mG  [J.mol-1] příspěvek ideálního míšení ke Gibbsově energii fáze 

Gref  [J.mol-1] referenční hladina molární Gibbsovy energie fáze 
m
pressG  [J.mol-1] tlakový příspěvek molární Gibbsovy energie 

xs
mG  [J.mol-1] 

dodatková („excess“) Gibbsova energie, která má původ 
ve vzájemné termodynamické interakci složek fáze tj. 
v neidealitě chování fáze 

S
mG 4  [J.mol-1] Molární Gibbsovu energii fáze ve čtyřmřížkovém modelu 

GP [J.mol-1] dodatkový tlakový člen 

γ [-] substituční tuhý roztok, matrice 

γ´ [-] základní zpevňující fáze u většiny niklových superslitin 

γ/γ´ [-] nerovnovážná eutektika 

γ´´ (γ*) [-] 
základní zpevňující fáze ve slitinách, které obsahují více jak 
4hm.% Nb (IN 718), metastabilní fáze precipitují jako 
koherentní deskovité částice 

Hm [J.mol-1] molární entalpie 

ΔH   [J.g-1] změna molární entalpie (latentní teplo fázové transformace)   

ΔHendo.  [J.g-1] latentní tepla vypočtená při ohřevu  

ΔHexo.  [J.g-1] latentní tepla vypočtená při ochlazování 

ΔHtání  [J.g-1] latentní teplo tání 

ΔHtabel [J.g-1] obecně uznávaná (tabelovaná) hodnota latentního tepla 
tání/tuhnutí 

ΔHtuh.  [J.g-1] latentní teplo tuhnutí 

ΔHγ´  [J.g-1] latentní teplo odpovídající rozpouštění/precipitaci fáze γ´ 

k [-] rozdělovací koeficient 

K   [-] koeficient isotermní kompresibility 

KDTA [J.µV-1.s-1] kalibrační konstanta měřicího zařízení 

L [-] tavenina 

φφφ
DBCAjCADBi LLL ,:,:,,: ;;  [J.mol-1] interakční termodynamické parametry (čárka odděluje dva 

prvky ve stejné podmřížce) 

λ1  [W.m-1.K-1] součinitel tepelné vodivosti vzorku  

Ma [g] hmotnost aktivní části vzorku  

mc [g] hmotnost kalibrantu 
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ms [g] hmotnost měřeného vzorku 

μ [-] 
strukturní fáze vyskytující se ve slitinách s vysokým obsahem 
Mo a W, tvoří se za vysokých teplot jako hrubozrnná 
Widmänstattenova struktura 

μi [J.mol-1] chemický potenciál i-té složky  
j

iμ  [J.mol-1] chemický potenciál složky i ve fázi  j soustavy 

αμ [J.mol-1] termodynamický potenciál fáze α 

βμ [J.mol-1] termodynamický potenciál fáze β 

γμ [J.mol-1] termodynamický potenciál fáze γ 

n  [-] konstanta charakteristická pro danou fázi čisté látky, rovnice; 
rovnice (5)  

n [-] počet objektů zkoumaného souboru (např. počet měření 
veličiny X); rovnice (24) 

VN  [-] střední koncentrace elektronových děr v matrici γ 

Ni
V [-] koncentrace jednotkových elektronových děr u i-tého prvku 

c
VN  [-] kritická hodnota koncentrace jednotkových elektronových 

děr, materiálová konstanta 

p [Pa] tlak 

p0 [Pa] standardní tlak (101325 Pa) 

Q1 [J] teplo přijaté vzorkem 

Q0   [J] teplo přijaté standardem 

r [°C.min-1] rychlost ohřevu/ochlazování 

R [J.K-1.mol-1] univerzální plynová konstanta (8,314472 J.K-1.mol-1) 

R2 [-] koeficient determinace 

ΔS [J.K-1.mol-1] změna molární entropie; rovnice (18) 

S [J.K-1.mol-1] molární entropie; rovnice (18) 

s [-] označení podmřížek v mřížce A1; rovnice (31) 

Sm [J.K-1.mol-1] molární entropie; rovnice (10) 

Sc [W] signál kalibrantu 

Se [W] signál prázdného kelímku tzv. blank 

Ss [W] signál měřeného vzorku 

σ [-] 
strukturní fáze vyskytující se častěji ve slitinách na bázi Co 
než ve slitinách Ni, nejčastěji vypadají jako nepravidelně 
protažené globule 

σ [-] směrodatná odchylka; rovnice (42) 

t [°C] teplota 

ts [°C] experimentem stanovená teplota tuhnutí 
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tm [°C] experimentem stanovená teplota tání 

tt [°C] teplota tání čistého Ni 

ttab. [°C] obecně uznávaná (tabelovaná) teplota tání 

   

t1 [min] čas počátku děje 

t2 [min] 
čas návratu systému do zdánlivě rovnovážného stavu, který 
se v systému předpokládá, je-li zachována konstantní rychlost 
relativně pomalého ohřevu/ochlazování 

T [K] termodynamická teplota 

T0 [K] standardní termodynamická teplota (298,15 K) 

Tγ´,S [°C] počáteční teplota rozpouštění/precipitace fáze γ´ 

Tγ´,P  [°C] teplota vrcholu píku odpovídající rozpouštění/precipitaci fáze 
γ´ 

Tγ´,solvus [°C] teplota rozpustnosti fáze γ´ = „solvus“ 

Tη,S [°C] počáteční teplota vzniku fáze η 

Tliq [K] teplota likvidu  

TL [°C] teplota likvidu   

TMC [°C] teplota úplného rozpuštění karbidů typu MC 

TMC,1 [°C] teplota krystalizace „prvních“ karbidů typu MC (ochlazování) 
TMC,1, TMC,2, TMC,3, 
TMC,4 

[°C] teploty rozpouštění karbidů typu MC (TaC, NbC, TiC,..) 

TMC,S [°C] počáteční teplota vzniku karbidů typu MC 

TMC,E [°C] konečná teplota vzniku karbidů typu MC 

TP1 [°C] teplota vrcholu prvního výrazného exotermického píku 

TS,1 (Tγ/γ´,S) [°C] počátek intervalu teploty solidu (počáteční teplota 
rozpouštění/vzniku eutektika γ/γ´) 

TS,2 (Tγ/γ´,E) [°C] konec intervalu teploty solidu (konečná teplota 
rozpouštění/vzniku eutektika γ/γ´) 

Tsol [K] teplota solidu 

Tt [°C] teplota fázové transformace 

ΔT [K] teplotní rozdíl mezi vzorkem a standardem 

V [-] variační koeficient  

V [m3.mol-1] molární objem; rovnice (19) 

ΔV [m3.mol-1] změna molární entropie; rovnice (19) 

xi [-] molární zlomek fáze i (složení fáze), i = 1, 2, …, n; rovnice 
(30) 

xi [-] soubor dat (x1 , x2,…,xn); rovnice (24) 
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x  [-] aritmetický průměr 
´
iy  [-] jsou podmřížkové podíly složky i 
´´
jy  [-] jsou podmřížkové podíly složky j 
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11. Přílohy 

Příloha 1.  Dodatek 
 
 
Přílohy 2a - 2e:  
Vyhodnocené DTA – křivky analyzovaných vzorků slitiny IN 713LC získané při ohřevu (horní 
červená křivka) a ochlazování (spodní modrá křivka) nastavenými rychlostmi 1, 5, 10, 20 a 
50 °C/min. 
 
 
Přílohy 3a – 3e:   
Vyhodnocené DTA – křivky analyzovaných vzorků slitiny IN 738LC získané při ohřevu (horní 
červená křivka) a ochlazování (spodní modrá křivka) nastavenými rychlostmi 1, 5, 10, 20 a 
50 °C/min. 
 
 
Přílohy 4a – 4d:  
Vyhodnocené DTA – křivky analyzovaných vzorků slitiny IN 792-5A získané při ohřevu (horní 
červená křivka) a ochlazování (spodní modrá křivka) nastavenými rychlostmi 1, 5, 10 a 
20 °C/min. 
 
 
Přílohy 5_VS až 5_50:  
Detailní výsledky mikrostrukturní analýzy všech vzorků slitiny IN 713LC.  
 
 
Přílohy 6_VS až 6_50:  
Detailní výsledky mikrostrukturní analýzy všech vzorků slitiny IN 738LC. 
 
 
Přílohy 7_VS až 7_20:  
Detailní výsledky mikrostrukturní analýzy všech vzorků slitiny IN 792-5A. 
 
 

 



Příloha 1:       Dodatek             

Metoda CALPHAD 
Metoda, kterou se získává řešení fázové rovnováhy vícesložkových (multikomponentních) 
systémů a tedy i jejich fázové diagramy, využívající některé ze dvou podmínek fázové 
rovnováhy a některého obecně přijímaného termodynamického modelu pro fáze soustavy se 
běžně označuje, v anglicky psané odborné literatuře, jako „CALPHAD approach“. Hledání 
řešení fázové rovnováhy metodou CALPHAD představuje z matematického pohledu 
v případě použití integrální podmínky fázové rovnováhy podmíněnou minimalizaci celkové 
Gibbsovy energie soustavy. V případě použití diferenciální podmínky fázové rovnováhy se 
jedná o řešení soustavy nelineárních rovnic [50].  

Programy a databáze k získávání termodynamických dat a fázových diagramů 
V současné době jsou již dostupné programy, které jsou použitelné univerzálně pro 
vícesložkové soustavy. Jejich součástí je obvykle i konzistentní databáze termodynamických 
parametrů fází pro soustavy určitého typu (např. pro kovové slitiny, silikáty, iontové roztoky 
a pod.). Programy se liší především uživatelským rozhraním, úrovní grafického rozhraní 
a schopností hledat optimální hodnoty experimentálně nedostupných termodynamických 
parametrů z fázových dat (optimalizační procedura - assessment). Hlavním cílem uživatelů 
programů jsou praktické výpočty a predikce fázových diagramů, získávání termofyzikálních 
resp. termodynamických dat. 

Konzistence je základním předpokladem pro kvalifikované výpočty a především predikce 
fázových diagramů. Zejména důležitá je přesnost a spolehlivost termodynamických parametrů 
umístěných v termodynamických databázích, které vychází ze standardní databáze SGTE 
prvků. Přijetí standardu prvků významně podepřelo možnosti použití CALPHAD metody a je 
základním pilířem tvorby databází interakčních termodynamických parametrů v současnosti. Na 
databázi SGTE jsou postaveny i další databáze (například interakčních parametrů fází binárních 
a vyšších soustav), které jsou obvykle součástí dodávaného software. Přehled vybraných 
programových prostředků je uveden v následujícím textu. 

F*A*C*T [135] Soubor programů, databází čistých složek (COMPOUND), interakčních 
parametrů neideálních fází (SOLUTION). Umožňuje výpočet chemických (modul 
REACTION) i fázových rovnováh (EQUILIB). Výpočty termodynamických funkcí soustav, 
aktivit, chemických potenciálů. Dodávané databáze obsahují termodynamická data a interakční 
parametry okolo 2400 složek, 5000 sloučenin, 80typů neideálních roztoků vyskytujících se 
v keramických materiálech, solích, slitinách, struskách, atd.  

MALT2 [136] a jeho vyšší verze. Materiálově orientovaná termodynamická databáze 
obsahující standardní hodnoty H (298K), S (298K) a tepelných kapacit okolo 5000 složek 
i sloučenin pro aplikaci na PC. Doplněno o programy pro výpočty chemických rovnováh 
a prostředky pro výpočty diagramů s chemickými potenciály složek.  

MTDATA [137] Soubor programů a širokých databází s čistými sloučeninami a jejich roztoky 
obsahující jejich termodynamické charakteristiky. Zaměření: lehké slitiny, oceli, keramické 
materiály, skla, strusky, soli, polymery, vodné roztoky a směsi plynů. Soubor programů 
MTDATA umožňuje výpočty fázových rovnováh v mnohasložkových vícefázových 
soustavách. MTDATA obsahuje moduly pro práci s fázovými diagramy a termodynamickými 
daty (Utility, Multiphase, Binary, Gplot, Ternary, Thermotab, Unary, Coplot and Fit and Plot). 
Soubor programů je přizpůsoben prostředí UNIX, VMS alpha VAX, a systémům na bázi MS-
DOS .  

 

 

 



 
 

Příloha 1 – pokračování                                  Dodatek  

Thermo-Calc – software [138] Program umožňuje všechny operace, se kterými se setkáváme 
při práci s termodynamickými daty, výpočty fázových a chemických rovnováh a to zejména 
v neideálních soustavách. Počtem fází ani počtem složek není prakticky omezen. Obsahuje 
všechny nejčastěji používané modely fází mimo jiné podmřížkový model, model uspořádané 
fáze, model CVD, atd. Soubor programů umožňuje široce řešit mimo běžných výpočtů 
fázových a chemických rovnováh, problémy spojené s depozicí z plynné fáze, výpočty 
a predikce vícesložkových fázových diagramů, reakce v plynné fázi, atd. Program spolupracuje 
s rozsáhlými databázemi čistých sloučenin a jejich roztoků zahrnujících termodynamické 
funkce (S, H, Cp, G, A). Databáze (na bázi SGTE s více nežli 200 typy fází a 3000 složkami) 
jsou zaměřeny na slitiny kovů, lehké slitiny, oceli (Fe-base), keramiku, směsi oxidů, strusky 
(IRSID), vodné roztoky, polovodiče, geochemické soustavy (SAXENA), atd. Ve spojení 
s programem DICTRA je možné simulovat i difúzně řízené děje v soustavách: posuv fázového 
rozhraní, hrubnutí částic, nadusičování, nauhličení, bezdifúzní transformace. Tento soubor 
programů umožňuje i assessment termodynamických parametrů fází. V současnosti se jedná 
o soubor programů s nejvyššími užitnými vlastnostmi v oblasti řešení rovnováhy a kinetiky 
fázových transformací. Správce: Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.  

Thermodata – software [139] Soubor programů a databází zahrnující více nežli 44000 
literárních zdrojů s termodynamickými parametry více nežli 4100 čistých složek, 400 
binárních a 70 vícesložkových soustav. Moduly umožňují manipulaci s termochemickými 
charakteristikami a funkcemi prvků sloučenin i výpočty fázových a chemických rovnováh.  

Gibbs 5.0 P-T equilibria [140] Jednoduchý „free“ program pro jednosložkové soustavy pro 
počítače Macintosh.  

PANDAT [141] Program pro termodynamické výpočty vícesložkových soustav umožňující 
spolehlivé nalezení globálního minima Gibbsovy energie. Nevyžaduje startovní odhady, pracuje 
na principu mapování FD v celém rozsahu teploty, tlaku a složení. Snadno nachází fázové 
oblasti odmíšení. Dodáván s databázemi pro soustavy na bázi hliníku a hořčíku.  

PD-pp (w) [68] Nekomerční soubor programů pro výpočty fázových rovnováh 
s uživatelským prostředím typu WINDOWS umožňujícím správu termodynamické databáze, 
zadávání problému fázové rovnováhy a organizaci výstupu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 2a:   IN 713LC (tyč1) – ohřev/ochlazování (1°C/min)  

 
 

 
 



 
 

Příloha 2b:   IN 713LC (tyč1) – ohřev/ochlazování (5°C/min) 

 
 

 
 



 
 

Příloha 2c:   IN 713LC (tyč1) – ohřev/ochlazování (10°C/min) 

 
 

 
 
 



 
 

Příloha 2d:   IN 713LC (tyč1) – ohřev/ochlazování (20°C/min) 

 
 

 
 



 
 

Příloha 2e:   IN 713LC (tyč1) – ohřev/ochlazování (50°C/min) 

 
 

 
 



 
 

Příloha 3a:   IN 738LC – ohřev/ochlazování (1°C/min) 

 
 

 
 



 
 

Příloha 3b:   IN 738LC – ohřev/ochlazování (5°C/min) 

 
 

 
 



 
 

Příloha 3c:   IN 738LC – ohřev/ochlazování (10°C/min) 

 
 

 
 



 
 

Příloha 3d:   IN 738LC – ohřev/ochlazování (20°C/min) 

 
 

 

 



 
 

Příloha 3e:   IN 738LC – ohřev/ochlazování (50°C/min) 

 
 

 
 
 



 
 

Příloha 4a:   IN 792-5A – ohřev/ochlazování (1°C/min) 

 
 

 
 



 
 

Příloha 4b:   IN 792-5A – ohřev/ochlazování (5°C/min) 

 
 

 
 



 
 

Příloha 4c:   IN 792-5A – ohřev/ochlazování (10°C/min) 

 
 

 
 



 
 

Příloha 4d:   IN 792-5A – ohřev/ochlazování (20°C/min) 

 
 

 
 



 
 

Příloha 5_VS:             IN 713LC_VS 

    
Obr. 1a SEI – výchozí stav                                    Obr. 1b BEI – výchozí stav                                                       
 
 

    
Obr. 2a SEI – výchozí stav                                       Obr. 2b BEI – výchozí stav 
 
 

    
Obr. 3a SEI – výchozí stav                                       Obr. 3b BEI – výchozí stav 
 

 

 



 
 

Příloha 5_VS – pokračování                   IN 713LC_VS 

    
Obr. 4a SEI – výchozí stav                                       Obr. 4b BEI – výchozí stav 
 
 

    
Obr. 5a SEI – výchozí stav (detail eutektika)           Obr. 5b BEI – výchozí stav  
 
 

     
Obr. 6 BEI – výchozí stav             Obr. 6_1 rtg mapa Ni 
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Obr. 6_2 rtg mapa Cr                   Obr. 6_3  rtg mapa Al 
 
 

    
Obr. 6_4 rtg mapa Ti                    Obr. 6_5 rtg mapa Mo 
 
 

 

Obr. 6_6 rtg mapa Nb 
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Obr. 7  EDX spektrum matrice 

Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo 
1 6,2 0,7 13,0 0,4 73,0 1,5 5,2 
2 6,4 0,8 13,0 0,5 72,6 1,6 5,1 
3 6,3 0,9 12,6 0,4 72,0 2,6 5,1 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo 
1 12,6 0,8 13,8 0,4 68,5 0,9 3,0 
2 13,0 1,0 13,7 0,5 68,0 1,0 2,9 
3 13,0 1,1 13,4 0,4 67,7 1,6 2,9 

CoTiZr
Nb

Al

Mo

Cr

Ni

Ni
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Full Scale 2891 cts Cursor: 0.000  
Obr. 8  EDX spektrum oblastí se zhoršenou leptatelností 

Tabulka 3 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo 
1 3,2 0,5 18,8 0,3 60,5 1,0 3,6 12,1 
2 4,5 0,7 16,4 0,6 65,2 0,5 3,0 9,1 

Tabulka 4 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo 
1 7,0 0,6 21,3 0,3 60,5 0,6 2,3 7,4 
2 9,5 0,8 18,0 0,6 63,5 0,3 1,9 5,4 

Pozn. jedná se o oblasti v bezprostředním okolí útvarů eutektika 



 
 

Příloha 5_VS – pokračování                  IN 713LC_VS 

Zr Ti
Mo Cr

Nb
Al

Ni

Ni

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Full Scale 4227 cts Cursor: 0.000  
Obr. 9  EDX spektrum fáze Ni3(Al,Ti) 

Tabulka 5 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 8,3 1,8 4,5 76,8 1,3 5,6 1,6 
2 8,5 1,7 4,5 75,2 1,7 6,3 2,2 
3 8,3 1,8 4,4 76,5 1,7 5,5 1,9 

Tabulka 6 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 16,8 2,1 4,7 71,4 0,8 3,3 0,9 
2 17,2 1,9 4,7 70,2 1,0 3,7 1,2 
3 16,8 2,1 4,6 71,2 1,0 3,2 1,1 

Cr NiC Ta
Ti

Zr

Mo

Nb
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Full Scale 6397 cts Cursor: 0.000  
Obr. 10 EDX spektrum fáze MC 

Tabulka 7 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo Ta 
1 0,3 6,2 2,2 7,4 2,0 69,0 11,8 1,0 
2 0,3 5,1 1,8 6,7 6,1 68,7 10,5 0,9 
3 0,3 6,2 1,5 5,7 3,5 71,9 9,8 1,1 

Tabulka 8 Chemické složení fáze MC, at. %       

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo Ta 
1 0,9 10,8 3,6 10,5 1,8 61,7 10,2 0,5 
2 0,9 9,0 2,9 9,6 5,6 62,3 9,2 0,4 
3 1,0 10,9 2,5 8,2 3,2 65,2 8,6 0,5 



 
 

Příloha 5_VS – pokračování                  IN 713LC_VS 

C
Al Zr

Ni

Nb

Cr

Mo
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Full Scale 2817 cts Cursor: 0.000  
Obr. 11 EDX spektrum boridů 

Tabulka 9 Chemické složení boridů M3B2, hm. % 

Č. an. Al Cr Ni Zr Nb Mo 
1 0,8 22,7 16,3 0,9 7,3 52,1 
2 0,6 19,8 17,2 1,5 9,5 51,4 

Tabulka 10 Chemické složení boridů M3B2, at. % 

Č. an. Al Cr Ni Zr Nb Mo 
1 2,3 31,7 20,1 0,7 5,7 39,5 
2 1,6 28,2 21,7 1,2 7,6 39,7 

C TiAl Cr
Ni

MoZr
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Obr. 12  EDX spektrum složených karbidů  

Tabulka 11 Chemické složení složených karbidů, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 0,5 1,2 4,3 12,0 32,0 37,5 12,4 

Tabulka 12 Chemické složení složených karbidů, at. % 
Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 

1 1,5 2,1 6,9 16,8 28,9 33,2 10,6 
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Příloha 5_1:                                               IN 713LC_1 

    
Obr. 1a SEI – 1°C/min                                              Obr. 1b BEI – 1°C/min               
 
 

    
Obr. 2a SEI – 1°C/min                                              Obr. 2b BEI – 1°C/min               
 
 

    
Obr. 3a SEI – 1°C/min                                              Obr. 3b BEI – 1°C/min               

 

 

 



 
 

Příloha 5_1 – pokračování                       IN 713LC_1 

      
Obr. 4a SEI – 1°C/min                                              Obr. 4b BEI – 1°C/min               
 
 

    
Obr. 5a SEI – 1°C/min                                              Obr. 5b BEI – 1°C/min               
 
 

         
Obr. 6 SEI – 1°C/min                                                Obr. 7 BEI – 1°C/min               

 

 

 



 
 

Příloha 5_1 – pokračování                      IN 713LC_1 

    
Obr. 7_1 rtg mapa Ni                Obr. 7_2 rtg mapa Cr 
 
 

       

Obr. 7_3 rtg mapa Al                Obr. 7_4 rtg mapa Ti 
 
 

           

Obr. 7_5 rtg mapa Mo                                               Obr. 7_6 rtg mapa Nb 
 
 
 
 



 
 

Příloha 5_1 – pokračování                   IN 713LC_1 

Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Mo 
1 3,1 0,4 18,2 71,1 7,2 
2 2,8 0,4 18,7 70,7 7,4 
3 2,8 0,4 18,1 71,5 7,2 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Mo 
1 6,5 0,4 19,9 68,9 4,3 
2 5,8 0,5 20,5 68,7 4,4 
3 6,0 0,5 19,8 69,4 4,3 

 
Tabulka 3 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 8,8 1,7 3,8 78,3 1,6 4,5 1,3 
2 8,4 1,6 3,6 77,1 1,5 5,5 2,2 
3 8,3 1,7 3,9 77,1 1,8 5,5 1,8 

Tabulka 4 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 17,6 1,9 4,0 72,2 1,0 2,6 0,7 
2 17,0 1,9 3,8 71,9 0,9 3,2 1,3 
3 16,9 1,9 4,1 71,9 1,1 3,2 1,0 

 
Tabulka 5 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Ti Cr Ni Nb Mo 
1 7,2 0,7 2,6 82,7 6,8 
2 7,5 0,8 2,4 82,3 7,0 
3 7,8 0,7 3,2 85,8 2,5 

Tabulka 6 Chemické složení fáze MC, at. %       

Č. an. Ti Cr Ni Nb Mo 
1 12,9 1,2 3,8 76,1 6,0 
2 13,3 1,2 3,5 75,7 6,2 
3 13,8 1,2 4,6 78,2 2,2 

 
Tabulka 7 Chemické složení složených karbidů, hm. % 

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb 
1 2,5 0,4 3,0 41,1 53,0 
2 1,3 0,3 3,0 54,4 41,1 
3 1,2 2,3 9,7 51,8 35,0 

Tabulka 8 Chemické složení složených karbidů, at. % 
Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb 

1 4,6 0,7 4,5 39,7 50,4 
2 2,3 0,5 4,6 53,3 39,2 
3 2,2 3,8 13,9 48,2 31,9 

 



 
 

Příloha 5_1 – pokračování                   IN 713LC_1 

Cr
Mo

Nb

Ni
Zr

Ni
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ull Scale 2973 cts Cursor: 0.000  
Obr. 8 EDX spektrum fáze Ni-Zr 

Tabulka 9 Chemické složení fáze Ni-Zr, hm. % 

Č. an. Cr Ni Zr Nb Mo 
1 1,6 60,0 34,1 2,4 1,9 
2 2,3  60,9 32,4 2,6 1,8 
3 2,2 60,1 32,6 2,6 2,6 

Tabulka 10 Chemické složení fáze Ni-Zr, at. % 

Č. an. Cr Ni Zr Nb Mo 
1 2,1 69,4 25,4 1,7 1,3 
2 3,0 69,9 23,9 1,9 1,3 
3 2,8 69,3 24,2 1,9 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 5_5:                                            IN 713LC_5 

    
Obr. 1a SEI – 5°C/min                                      Obr. 1b BEI – 5°C/min         
 
 

     
Obr. 2a SEI – 5°C/min                                      Obr. 2b BEI – 5°C/min         
 
 

    
Obr. 3a SEI – 5°C/min                                      Obr. 3b BEI – 5°C/min         
 
 

 

 



 
 

Příloha 5_5 – pokračování                       IN 713LC_5 

    
Obr. 4a SEI – 5°C/min                                      Obr. 4b BEI – 5°C/min         
 

       
Obr. 4b_1 rtg mapa Ni                                       Obr. 4b_2 rtg mapa Cr 
 
 

       

Obr. 4b_3 rtg mapa Al                                       Obr. 4b_4 rtg mapa Ti 
 

 

 



 
 

Příloha 5_5 – pokračování                   IN 713LC_5 

    

Obr. 4b_5 rtg mapa Nb                                       Obr. 4b_6 rtg mapa Zr 
 

 

 
    
 
 

          
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 5_5 – pokračování                   IN 713LC_5 
Tabulka 1 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo 
1 3,8 0,5 16,0 0,3 68,5 0,9 2,1 7,9 
2 3,9 0,4 17,1 0,3 67,7 0,4 1,8 8,5 
3 3,3 0,3 18,0 0,6 65,9 0,8 2,1 9,0 

Tabulka 2 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo 
1 8,0 0,6 17,6 0,3 66,8 0,6 1,3 4,7 
2 8,2 0,5 18,8 0,3 65,9 0,3 1,1 5,0 
3 7,1 0,4 20,0 0,5 64,7 0,5 1,3 5,4 

Pozn. jedná se o oblasti v bezprostředním okolí útvarů eutektika 

 
Tabulka 3 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 8,8 1,7 3,8 78,3 1,6 4,5 1,3 
2 8,4 1,6 3,6 77,1 1,5 5,5 2,2 
3 8,3 1,7 3,9 77,1 1,8 5,5 1,8 

Tabulka 4 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 17,2 2,0 4,5 71,1 1,5 2,4 1,4 
2 16,7 1,9 4,6 71,5 1,4 2,6 1,4 
3 16,8 1,7 4,3 71,4 1,7 2,8 1,3 

 
Tabulka 5 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 6,1 0,6 2,3 11,3 73,5 6,2 
2 8,7 0,6 2,6 1,4 76,0 10,7 
3 8,4 0,7 2,2 1,8 78,3 8,6 

Tabulka 6 Chemické složení fáze MC, at. %       

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 10,9 1,0 3,4 10,7 68,4 5,6 
2 15,3 1,0 3,7 1,3 69,2 9,4 
3 14,9 1,1 3,2 1,7 71,5 7,6 

 
Tabulka 7 Chemické složení složených karbidů, hm. % 

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 0,8 0,4 3,6 62,4 23,5 9,3 
2 0,6 0,3 2,7 61,8 30,2 4,4 
3 2,3 0,5 3,5 44,5 40,4 8,7 

Tabulka 8 Chemické složení složených karbidů, at. % 
Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo 

1 1,6 0,7 5,4 61,0 22,6 8,6 
2 1,1 0,6 4,1 60,8 29,2 4,1 
3 4,2 0,9 5,3 43,1 38,4 8,0 

 



 
 

Příloha 5_10:                                          IN 713LC_10 

     
Obr. 1a SEI – 10°C/min                                      Obr. 1b BEI – 10°C/min                       
 
 

     
Obr. 2a SEI – 10°C/min                                      Obr. 2b BEI – 10°C/min 
 
 

     
Obr. 3a SEI – 10°C/min                                      Obr. 3b BEI – 10°C/min 
 
 
 
 



 
 

Příloha 5_10 – pokračování                   IN 713LC_10 

    
Obr. 4a SEI – 10°C/min                                      Obr. 4b BEI – 10°C/min  
 
 

    

Obr. 5 SEI – 10°C/min              Obr. 5_1 rtg mapa Ni 
 
     

    

Obr. 5_2 rtg mapa Cr                 Obr. 5_3 rtg mapa Al 
 

 

 



 
 

Příloha 5_10 – pokračování                   IN 713LC_10 

    

Obr. 5_4 rtg mapa Ti                 Obr. 5_5 rtg mapa Nb 
 
 

 

Obr. 5_6 rtg mapa Zr                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 5_10 – pokračování                   IN 713LC_10 
Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo 
1 3,9 0,6 16,1 0,2 68,3 2,5 8,4 
2 3,3 0,5 17,3 0,3 66,5 2,1 10,0 
3 3,4 0,5 16,9 0,1 68,8 2,3 8,1 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo 
1 8,3 0,7 17,7 0,2 66,5 1,6 5,0 
2 7,2 0,6 19,2 0,3 65,5 1,3 6,0 
3 7,3 0,7 18,6 0,1 67,2 1,4 4,8 

 
Tabulka 3 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 8,1 1,8 4,3 77,0 1,5 5,3 2,0 
2 8,3 1,8 4,1 75,8 2,6 5,4 2,1 
3 8,1 1,9 4,1 76,7 1,2 6,1 1,9 

Tabulka 4 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 16,5 2,1 4,5 71,7 0,9 3,1 1,1 
2 16,8 2,1 4,3 70,9 1,5 3,2 1,2 
3 16,7 1,9 4,4 71,3 1,1 3,6 1,1 

 
Tabulka 5 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo Ta 
1 7,3 1,2 4,4 1,9 75,1 8,8 1,3 
2 8,9 1,9 6,2 0,1 68,6 12,7 1,7 
3 8,3 1,7 6,4 0,7 70,5 10,9 1,5 

Tabulka 6 Chemické složení fáze MC, at. %       

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo Ta 
1 12,9 1,9 6,4 1,7 68,7 7,8 0,6 
2 15,3 3,0 8,7 0,1 61,2 11,0 0,8 
3 14,4 2,8 9,0 0,7 63,1 9,4 0,7 

 
Tabulka 7 Chemické složení složených karbidů, hm. % 

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 3,7 0,9 4,2 20,3 63,5 7,4 
2 4,3 1,0 4,3 17,2 66,7 6,5 
3 4,9 0,9 3,7 10,1 73,7 6,7 

Tabulka 8 Chemické složení složených karbidů, at. % 
Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo 

1 6,7 1,6 6,2 19,4 59,5 6,7 
2 7,8 1,7 6,3 16,3 62,1 5,8 
3 8,9 1,4 5,4 9,6 68,7 6,1 

 

 



 
 

Příloha 5_20:                                          IN 713LC_20 

    
Obr. 1a SEI – 20°C/min                                    Obr. 1b BEI – 20°C/min       
 
 

    
Obr. 2a SEI – 20°C/min                                    Obr. 2b BEI – 20°C/min       
 
 

    
Obr. 3a SEI – 20°C/min                                    Obr. 3b BEI – 20°C/min       
 

 
 
 



 
 

Příloha 5_20 – pokračování                   IN 713LC_20 

    
Obr. 4a SEI – 20°C/min                                    Obr. 4b BEI – 20°C/min 
 
 

    

Obr. 5a SEI – 20°C/min                                    Obr. 5b BEI – 20°C/min 
 
 

    

Obr. 5b_1 rtg mapa Ni                                              Obr. 5b_2 rtg mapa Cr       
 
 

 

 



 
 

Příloha 5_20 – pokračování                   IN 713LC_20 

    

Obr. 5b_3 rtg mapa Al                                              Obr. 5b_4 rtg mapa Ti      
 
 

    

Obr. 5b_5 rtg mapa Nb                                             Obr. 5b_6 rtg mapa Zr      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 5_20 – pokračování                   IN 713LC_20 
Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo 
1 5,4 0,7 12,9 0,4 70,8 0,3 3,3 6,3 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo 
1 11,3 0,8 14,0 0,3 67,7 0,2 2,0 3,7 

 
Tabulka 3 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo 
1 3,5 0,6 16,9 0,3 67,2 2,4 9,1 
2 3,9 0,5 17,8 0,3 67,8 2,3 7,5 
3 3,5 0,4 17,8 0,3 66,0 2,0 10,0 

Tabulka 4 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo 
1 7,5 0,7 18,7 0,2 65,8 1,5 5,5 
2 8,2 0,6 19,5 0,2 65,6 1,4 4,5 
3 7,6 0,5 19,7 0,3 64,8 1,2 6,0 

Pozn. jedná se o oblasti v bezprostředním okolí útvarů eutektika 

 
Tabulka 5 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 8,5 1,7 4,3 76,2 1,7 5,6 2,1 
2 8,4 1,8 4,3 77,5 1,0 5,2 1,7 
3 8,6 1,7 4,0 76,3 1,5 5,9 2,0 

Tabulka 6 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 17,2 1,9 4,5 71,0 1,0 3,3 1,2 
2 17,0 2,1 4,5 71,8 0,6 3,1 1,0 
3 17,4 2,0 4,2 71,0 0,9 3,5 1,1 

 
Tabulka 7 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo Ta 
1 7,5 0,9 2,8 1,1 75,7 10,7 1,4 
2 6,1 0,8 2,6 4,4 75,6 9,5 1,0 
3 7,3 1,2 3,4 1,6 74,5 10,6 1,4 

Tabulka 8 Chemické složení fáze MC, at. %       

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo Ta 
1 13,4 1,5 4,1 1,0 69,8 9,5 0,7 
2 11,0 1,3 3,9 4,2 70,6 8,6 0,5 
3 13,0 2,0 5,0 1,5 68,5 9,4 0,7 

 

 

 



 
 

Příloha 5_20 – pokračování                   IN 713LC_20 
Tabulka 9 Chemické složení složených karbidů, hm. % 

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 2,2 1,7 4,8 26,8 56,1 8,4 
2 4,8 1,8 8,1 8,0 68,5 8,8 
3 1,7 5,2 18,6 23,9 42,7 7,9 

Tabulka 10 Chemické složení složených karbidů, at. % 
Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo 

1 4,0 2,9 7,2 25,6 52,7 7,7 
2 8,4 3,0 11,6 7,4 61,9 7,7 
3 2,8 7,9 24,9 22,0 36,1 6,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 5_50:                                          IN 713LC_50 

     
Obr. 1a SEI – 50°C/min                                    Obr. 1b BEC – 50°C/min       
 
 

     
Obr. 2a SEI – 50°C/min                                    Obr. 2b BEC – 50°C/min       
 
 

     
Obr. 3a SEI – 50°C/min                                    Obr. 3b BEC – 50°C/min       

 
 

 

 



 
 

Příloha 5_50 – pokračování                   IN 713LC_50 

    
Obr. 4a SEI – 50°C/min                                    Obr. 4b BEC – 50°C/min       
 
 

    
Obr. 5a SEI – 50°C/min                                    Obr. 5b BEC – 50°C/min       
 
 

    
Obr. 6a SEI – 50°C/min                                    Obr. 6b BEC – 50°C/min       
 
 
 
 



 
 

Příloha 5_50 – pokračování                   IN 713LC_50 

    

Obr. 7a SEI – 50°C/min                                    Obr. 7b BEC – 50°C/min       
 
 

    

Obr. 7b_1 rtg mapa Ni                    Obr. 7b_2 rtg mapa Cr       
 
 

    

Obr. 7b_3 rtg mapa Al                   Obr. 7b_4 rtg mapa Ti       
 
 
 
 



 
 

Příloha 5_50 – pokračování                   IN 713LC_50 

    

Obr. 7b_5 rtg mapa Nb                   Obr. 7b_6 rtg mapa Zr       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 5_50 – pokračování                   IN 713LC_50 

Tabulka 1 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 3,8 0,6 17,5 65,1 0,7 2,7 9,6 
2 3,3 0,6 17,8 64,2 0,8 3,6 9,6 
3 3,5 0,4 18,5 62,8 0,8 3,6 10,4 

Tabulka 2 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 8,2 0,7 19,4 63,8 0,5 1,6 5,8 
2 7,2 0,8 19,9 63,5 0,5 2,3 5,8 
3 7,5 0,5 20,7 62,2 0,5 2,2 6,3 

Pozn. jedná se o oblasti v bezprostředním okolí útvarů eutektika 
 

Tabulka 3 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 7,2 1,7 4,9 78,0 1,4 5,0 1,8 
2 7,8 1,4 4,8 76,8 1,7 5,1 2,3 
3 8,2 1,9 4,3 74,8 1,9 6,3 2,5 

Tabulka 4 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 
Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 

1 14,6 1,9 5,2 73,4 0,8 3,0 1,0 
2 16,0 1,6 5,1 72,0 1,0 3,0 1,3 
3 16,6 2,2 4,6 70,2 1,2 3,7 1,4 

 

Tabulka 5 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 0,2 6,5 1,5 6,1 3,7 73,5 8,4 
2 0,8 5,6 3,8 16,4 5,8 61,2 6,5 
3 0,5 5,7 2,8 10,4 5,3 67,5 7,8 

Tabulka 6 Chemické složení fáze MC, at. % 
Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 

1 0,8 11,4 2,4 8,7 3,4 66,0 7,3 
2 2,4 9,2 5,7 21,6 4,9 51,1 5,2 
3 1,4 9,7 4,3 14,4 4,7 59,0 6,6 

 

Tabulka 7 Chemické složení boridů M3B2, hm. % 

Č. an. Al Cr Ni Zr Nb Mo 
1 0,4 21,8 10,5 1,3 6,2 59,9 
2 0,4 21,2 8,1 0,5 7,4 62,3 
3 0,1 22,1 7,6 0,3 8,7 61,2 

Tabulka 8 Chemické složení boridů M3B2, at. % 

Č. an. Al Cr Ni Zr Nb Mo 
1 1,2 31,8 13,6 1,1 5,0 47,3 
2 1,3 31,4 10,7 0,4 6,2 50,0 
3 0,3 32,8 10,0 0,3 7,3 49,3 



 
 

Příloha 5_50 – pokračování                   IN 713LC_50 

Tabulka 9 Chemické složení složených karbidů, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 
1 0,9 1,6 4,2 19,7 26,8 40,7 6,2 
2 0,1 2,8 1,4 4,8 20,0 64,8 6,2 

Tabulka 10 Chemické složení složených karbidů, at. % 
Č. an. Al Ti Cr Ni Zr Nb Mo 

1 2,7 2,6 6,3 26,2 22,9 34,3 5,1 
2 0 5,0 2,3 7,2 19,1 60,7 5,6 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 6_VS:         IN 738LC_VS 

    
Obr. 1 BEC – výchozí stav                                                                                       
 
 

    
Obr. 2a SEI – výchozí stav                                       Obr. 2b BEC – výchozí stav 
 
 

    
Obr. 3a SEI – výchozí stav                                       Obr. 3b BEC – výchozí stav 
 
 
 
 



 
 

Příloha 6_VS – pokračování                IN 738LC_VS 

    
Obr. 4 BEC – výchozí stav                                       Obr. 5 SEI (detail eutektika) – výchozí stav 
 
 

    
Obr. 6 BEC – výchozí stav (detail eutektika)           Obr. 6_1 rtg mapa Ni 
 
 

      
Obr. 6_2 rtg mapa Cr      Obr. 6_3 rtg mapa Al    
 
 
 
 



 
 

Příloha 6_VS – pokračování                IN 738LC_VS 

    
Obr. 6_4 rtg mapa Ti       Obr. 6_5 rtg mapa Mo           
 
 

 
Obr. 6_6 rtg mapa Zr     
 
 

 
          

     

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 6_VS – pokračování                IN 738LC_VS 

Nb
Ta Mo
W

Ti CoAl

Cr

Ni

Ni

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Full Scale 2441 cts Cursor: 0.000  
Obr. 7  EDX spektrum matrice 

Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 3,64 2,97 16,71 9,24 59,00 0,51 2,00 1,55 4,38 
2 3,40 2,43 17,04 8,90 60,80 0,36 1,28 1,37 4,42 
3 3,63 2,64 16,92 8,67 60,36 0,50 1,73 1,18 4,38 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 7,77 3,57 18,48 9,02 57,79 0,32 1,20 0,49 1,37 
2 7,25 2,91 18,83 8,68 59,52 0,22 0,77 0,44 1,38 
3 7,71 3,16 18,66 8,44 58,96 0,31 1,03 0,38 1,37 

Ta Zr

W Nb
Mo

Al CoTi

Cr

Ni

Ni

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Full Scale 3999 cts Cursor: 0.000  
Obr. 8  EDX spektrum oblastí se zhoršenou leptatelností 

Tabulka 3 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 2,23 3,23 23,83 10,29 51,82 1,63 3,83 0,86 2,29 
2 2,24 2,68 26,09 10,47 50,56 1,13 3,66 1,09 2,08 

Tabulka 4 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 4,74 3,87 26,34 10,04 50,72 1,01 2,30 0,27 0,72 
2 4,75 3,20 28,72 10,17 49,29 0,70 2,19 0,35 0,65 

Pozn. jedná se o oblasti v bezprostředním okolí útvarů eutektika 



 
 

Příloha 6_VS – pokračování                IN 738LC_VS 

W
Ta

CoNb Cr

Al

Ti

Ni

Ni

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Full Scale 1748 cts Cursor: 0.000  
Obr. 9  EDX spektrum fáze Ni3(Al,Ti) 

Tabulka 5 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 5,04 10,14 4,38 5,90 68,67 1,19 3,37 1,33 
2 4,88 10,51 3,75 5,65 69,47 1,96 2,64 1,15 
3 5,20 10,38 4,01 5,44 69,33 1,53 3,17 0,95 

Tabulka 6 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 10,42 11,82 4,70 5,59 65,32 0,71 1,04 0,40 
2 10,08 12,23 4,02 5,35 65,99 1,18 0,81 0,35 
3 10,71 12,05 4,29 5,13 65,65 0,92 0,97 0,29 

CoCr Ni
C

Mo
Nb

Ti

W
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Full Scale 1915 cts Cursor: 0.000  
Obr. 10 EDX spektrum fáze MC 

Tabulka 7 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 24,30 1,05 0,57 3,80 24,21 3,92 36,68 5,46 
2 30,17 0,66 0,61 1,18 13,02 3,20 43,13 8,06 
3 21,61 2,45 1,12 7,14 18,17 3,57 38,47 7,47 

Tabulka 8 Chemické složení fáze MC, at. %       

Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 44,66 1,78 0,86 5,70 22,94 3,60 17,85 2,62 
2 56,16 1,13 0,93 1,79 12,50 2,97 20,75 3,91 
3 40,11 4,19 1,69 10,80 17,39 3,31 18,90 3,61 



 
 

Příloha 6_VS – pokračování                IN 738LC_VS 

Ta
W

CoCr
Al Nb

Zr

Ti

Ni

Ni
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Full Scale 4185 cts Cursor: 0.000  
Obr. 11 EDX spektrum η fáze 

Tabulka 9 Chemické složení η fáze, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 2,59 8,64 5,75 6,93 61,55 4,11 5,72 0,87 3,03 0,81 
2 2,86 8,60 5,29 6,53 62,72 3,61 5,04 0,84 2,98 1,54 
3 2,92 9,74 3,39 5,47 65,95 3,79 4,55 0,67 2,60 0,93 

Tabulka 10 Chemické složení η fáze, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 5,69 10,68 6,54 6,95 62,04 2,67 3,64 0,54 0,99 0,26 
2 6,26 10,60 6,00 6,54 63,08 2,34 3,20 0,52 0,97 0,49 
3 6,33 11,89 3,81 5,43 65,70 2,43 2,87 0,41 0,84 0,30 
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Obr. 12 EDX spektrum boridů M3B2, příp. M5B3 

Tabulka 11 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, hm. % 

Č. an. Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo W 
1 2,37 48,89 1,87 11,35 3,47 1,15 25,21 5,69 
2 0,96 55,74 1,12 4,21 1,62 1,61 24,33 10,42 
3 1,25 57,72 1,82 4,60 1,53 2,75 22,76 7,58 

Tabulka 12 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, at. % 

Č. an. Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo W 
1 3,18 60,55 2,05 12,45 2,45 0,79 16,55 1,99 
2 1,31 70,16 1,24 4,69 1,16 1,14 16,59 3,71 
3 1,67 70,70 1,96 4,99 1,07 1,89 15,11 2,63 



 
 

Příloha 6_VS – pokračování                IN 738LC_VS 

B

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
Full Scale 123 cts Cursor: 0.000  
Obr. 12_1 EDX spektrum boridů M3B2, příp. M5B3 - výřez 
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Obr. 13 EDX spektrum fáze Ni-Zr 

Tabulka 13 Chemické složení fáze Ni-Zr, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 0,65 3,17 3,83 6,21 56,63 20,12 4,26 0,73 3,08 1,32 
2 0,89 3,55 9,04 7,67 56,59 13,74 4,01 0,79 2,67 1,07 
3 0,53 2,95 7,62 7,09 55,68 16,13 4,62 1,27 3,07 1,04 

Tabulka 14 Chemické složení fáze Ni-Zr, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 1,58 4,32 4,81 6,88 62,95 14,40 2,99 0,50 1,11 0,47 
2 2,05 4,64 10,88 8,14 60,34 9,43 2,70 0,51 0,92 0,36 
3 1,26 3,95 9,40 7,71 60,84 11,34 3,19 0,85 1,09 0,36 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 6_1:                                           IN 738LC_1 

    
Obr. 1a SEI – 1°C/min                                              Obr. 1b BEC – 1°C/min               
 
 

    
Obr. 2a SEI – 1°C/min                                              Obr. 2b BEC – 1°C/min               
 
 

    
Obr. 3 SEI – 1°C/min                                               Obr. 4 SEI – 1°C/min               
 

 

 



 
 

Příloha 6_1 – pokračování                      IN 738LC_1 

    
Obr. 5a SEI – 1°C/min                                              Obr. 5b BEC – 1°C/min               
 
 

     
Obr. 5b_1 rtg mapa Ni               Obr. 5b_2 rtg mapa Cr 
 
 

    
Obr. 5b_3 rtg mapa Al                Obr. 5b_4 rtg mapa Ti 
 
 
 
 



 
 

Příloha 6_1 – pokračování                      IN 738LC_1 

    
Obr. 5b_5 rtg mapa Mo                Obr. 5b_6 rtg mapa Zr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 



 
 

Příloha 6_1 – pokračování                   IN 738LC_1 

Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 2,70 3,72 17,48 8,45 59,99 0,81 2,13 1,85 2,88 
2 2,79 3,47 17,45 8,45 59,19 1,01 2,45 1,48 3,72 
3 2,74 3,39 17,48 8,44 60,85 0,84 1,93 1,19 3,15 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 2,70 3,72 17,48 8,45 59,99 0,81 2,13 1,85 2,88 
2 2,79 3,47 17,45 8,45 59,19 1,01 2,45 1,48 3,72 
3 2,74 3,39 17,48 8,44 60,85 0,84 1,93 1,19 3,15 

 

Tabulka 3 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 2,85 3,98 17,82 8,88 60,00 0,73 1,01 2,76 1,06 0,92 
2 2,42 3,80 18,41 9,51 58,42 0,59 1,29 3,32 0,80 1,44 
3 1,42 1,83 24,71 10,27 54,25 0 0,81 3,79 0,94 1,99 

Tabulka 4 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, at. % 

Name Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 2,85 3,98 17,82 8,88 60,00 0,73 1,01 2,76 1,06 0,92 
2 2,42 3,80 18,41 9,51 58,42 0,59 1,29 3,32 0,80 1,44 
3 1,42 1,83 24,71 10,27 54,25 0 0,81 3,79 0,94 1,99 

Pozn. jedná se o oblasti v bezprostředním okolí útvarů eutektika 
 

Tabulka 5 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 4,61 10,22 3,16 5,15 72,01 1,13 2,54 1,17 
2 4,53 10,17 3,21 5,46 72,25 1,24 2,56 0,58 
3 4,71 9,97 3,62 5,25 72,05 1,11 2,66 0,64 

Tabulka 6 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 4,61 10,22 3,16 5,15 72,01 1,13 2,54 1,17 
2 4,53 10,17 3,21 5,46 72,25 1,24 2,56 0,58 
3 4,71 9,97 3,62 5,25 72,05 1,11 2,66 0,64 

 

Tabulka 7 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 23,63 0,72 0,38 2,43 17,39 3,47 44,49 7,49 
2 23,70 0,75 0,60 2,01 21,26 2,44 43,99 5,28 
3 24,44 0,73 0,47 2,67 29,62 2,46 35,20 4,43 

Tabulka 8 Chemické složení fáze MC, at. %       

Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 23,63 0,72 0,38 2,43 17,39 3,47 44,49 7,49 
2 23,70 0,75 0,60 2,01 21,26 2,44 43,99 5,28 
3 24,44 0,73 0,47 2,67 29,62 2,46 35,20 4,43 

 



 
 

Příloha 6_1 – pokračování                   IN 738LC_1 

Tabulka 9 Chemické složení η fáze, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 2,60 9,59 2,67 4,87 67,50 5,82 3,57 0,66 1,93 0,80 
2 2,87 9,53 2,95 4,67 66,84 6,03 3,67 0,83 1,73 0,88 
3 2,64 9,77 2,71 4,66 66,86 6,66 3,48 0,80 1,77 0,64 

Tabulka 10 Chemické složení η fáze, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 2,60 9,59 2,67 4,87 67,50 5,82 3,57 0,66 1,93 0,80 
2 2,87 9,53 2,95 4,67 66,84 6,03 3,67 0,83 1,73 0,88 
3 2,64 9,77 2,71 4,66 66,86 6,66 3,48 0,80 1,77 0,64 

 
Tabulka 11 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo W 
1 0,44 2,34 43,77 4,57 28,21 1,66 0,82 15,44 2,75 
2 1,33 3,18 39,17 4,48 29,16 1,69 1,61 16,11 3,26 

Tabulka 12 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo W 
1 0,44 2,34 43,77 4,57 28,21 1,66 0,82 15,44 2,75 
2 1,33 3,18 39,17 4,48 29,16 1,69 1,61 16,11 3,26 

 

Tabulka 13 Chemické složení fáze Ni-Zr, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 0,18 2,36 6,10 5,45 68,68 12,44 2,19 0,87 1,05 0,68 
2 0,30 1,64 2,59 4,58 54,31 28,97 3,10 0,95 2,50 1,06 
3 0,35 1,93 3,30 5,08 58,57 23,89 2,70 0,85 2,25 1,08 

Tabulka 14 Chemické složení fáze Ni-Zr, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 0,18 2,36 6,10 5,45 68,68 12,44 2,19 0,87 1,05 0,68 
2 0,30 1,64 2,59 4,58 54,31 28,97 3,10 0,95 2,50 1,06 
3 0,35 1,93 3,30 5,08 58,57 23,89 2,70 0,85 2,25 1,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 6_5:                                           IN 738LC_5 

    
Obr. 1a SEI – 5°C/min                                      Obr. 1b  BEC – 5°C/min         
 
 

     
Obr. 2a SEI – 5°C/min                                      Obr. 2b  BEC – 5°C/min         
 
 

    
Obr. 3a SEI – 5°C/min                                      Obr. 3b  BEC – 5°C/min         
 
 

 



 
 

Příloha 6_5 – pokračování                    IN 738LC_5 

         

Obr. 3b_1 rtg mapa Ni                                            Obr. 3b_2 rtg mapa Cr  
 
 

    
Obr. 3b_3 rtg mapa Al                                       Obr. 3b_4 rtg mapa Ti 
 
 

    

Obr. 3b_5 rtg mapa Mo                                       Obr. 3b_6 rtg mapa Zr 
 
 
     



 
 

Příloha 6_5 – pokračování                   IN 738LC_5 
Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 3,31 3,32 18,13 8,83 58,65 0,41 2,14 1,21 4,00 
2 3,14 4,43 16,93 7,98 59,57 1,24 2,19 1,55 2,98 
3 3,08 3,04 18,34 8,96 59,54 0,18 1,67 1,39 3,81 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 7,03 3,97 19,99 8,59 57,26 0,25 1,28 0,39 1,25 
2 6,66 5,30 18,66 7,76 58,14 0,76 1,31 0,49 0,93 
3 6,54 3,64 20,23 8,71 58,15 0,11 1,00 0,44 1,19 

 

Tabulka 3 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 4,83 10,28 3,60 5,52 70,98 1,34 2,44 1,00 
2 4,82 10,29 3,75 5,65 70,67 1,28 2,53 1,02 
3 4,93 10,12 3,62 5,18 70,28 1,74 2,86 1,29 

Tabulka 4 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 9,94 11,94 3,85 5,21 67,21 0,80 0,75 0,30 
2 9,92 11,95 4,01 5,33 66,94 0,76 0,78 0,31 
3 10,22 11,77 3,90 4,92 67,00 1,05 0,89 0,39 

 

Tabulka 5 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 24,24 1,25 0,66 3,59 32,73 4,98 26,51 6,04 
2 25,03 1,14 0 4,06 32,49 3,38 29,10 4,81 
3 20,91 1,06 0 2,93 45,21 0,00 21,86 8,03 

Tabulka 6 Chemické složení fáze MC, at. %       

Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 42,67 2,02 0,95 5,16 29,70 4,37 12,36 2,77 
2 44,08 1,84 0 5,83 29,50 2,97 13,57 2,21 
3 37,70 1,76 0 4,31 42,02 0,00 10,43 3,77 
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Full Scale 2379 cts Cursor: 0.000  
Obr. 4  EDX spektrum složených karbidů  



 
 

Příloha 6_5 – pokračování                   IN 738LC_5 
Tabulka 7 Chemické složení složených karbidů, hm. % 

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 13,26 2,53 3,65 23,22 43,06 1,91 10,31 2,05 

Tabulka 8 Chemické složení složených karbidů, at. % 

Č. an. Ti Cr Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 23,19 4,07 5,21 21,33 38,82 1,67 4,77 0,94 

 

Tabulka 9 Chemické složení η fáze, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 2,31 8,60 6,57 6,59 61,77 3,13 5,27 1,94 2,28 1,55 
2 2,27 9,68 3,25 6,00 64,39 4,48 5,73 0,81 2,59 0,80 
3 2,35 9,72 3,62 6,24 64,40 3,76 5,47 0,88 2,62 0,94 

Tabulka 10 Chemické složení η fáze, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 5,07 10,64 7,49 6,62 62,34 2,03 3,36 1,20 0,75 0,50 
2 4,99 11,99 3,71 6,04 65,08 2,91 3,66 0,50 0,85 0,26 
3 5,15 12,00 4,12 6,26 64,85 2,44 3,48 0,54 0,86 0,30 

 
Tabulka 11 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, hm. % 

Č. an. Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 1,94 52,69 2,20 6,14 2,12 3,44 25,71 0 5,76 
2 4,40 36,06 3,74 27,44 0,92 2,18 17,96 1,07 6,23 
3 0,75 61,78 0,99 3,18 1,77 1,49 23,65 0 6,39 

Tabulka 12 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, at. % 

Č. an. Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 2,61 65,15 2,40 6,72 1,49 2,38 17,23 0 2,02 
2 5,82 43,98 4,02 29,65 0,64 1,49 11,88 0,37 2,15 
3 0,99 74,66 1,05 3,40 1,22 1,01 15,49 0 2,18 

 

Tabulka 13 Chemické složení fáze Ni-Zr, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 0,53 3,20 9,35 7,46 57,78 14,19 2,98 1,40 1,83 1,27 
2 0,69 2,86 10,52 6,45 54,92 16,13 3,48 1,83 1,98 1,13 
3 0 1,97 3,12 5,52 52,17 25,97 5,90 0,73 3,50 1,12 

Tabulka 14 Chemické složení fáze Ni-Zr, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 1,23 4,19 11,27 7,93 61,65 9,75 2,01 0,92 0,63 0,43 
2 1,61 3,78 12,79 6,91 59,09 11,17 2,37 1,21 0,69 0,39 
3 0 2,81 4,10 6,39 60,67 19,44 4,34 0,52 1,32 0,42 

 

 

 

 



 
 

Příloha 6_10:                                           IN 738LC_10 

     
Obr. 1a SEI – 10°C/min                                       Obr. 1b BEC – 10°C/min                       
 
 

     
Obr. 2a SEI – 10°C/min                                      Obr. 2b BEC – 10°C/min 
 
 

     
Obr. 3a SEI – 10°C/min                                      Obr. 3b BEC – 10°C/min 
 
 
 
 



 
 

Příloha 6_10 – pokračování                   IN 738LC_10 

    
Obr. 4a SEI – 10°C/min                                      Obr. 4b BEC – 10°C/min  
 
 

       

Obr. 4b_1 rtg mapa Ni              Obr. 4b_2 rtg mapa Cr 
 
 

    

Obr. 4b_3 rtg mapa Al              Obr. 4b_4 rtg mapa Ti 
 
 
 
 



 
 

Příloha 6_10 – pokračování                     IN 738LC_10 

    

Obr. 4b_5 rtg mapa Mo              Obr. 4b_6 rtg mapa Zr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 6_10 – pokračování                   IN 738LC_10 

Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 3,70 4,46 16,15 7,89 59,76 1,10 2,01 1,91 3,02 
2 3,52 3,92 16,80 8,49 59,09 0,70 2,24 1,94 3,30 
3 3,19 4,67 16,73 8,05 58,97 1,25 2,50 2,00 2,64 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 7,82 5,31 17,73 7,64 58,09 0,68 1,20 0,60 0,94 
2 7,47 4,69 18,51 8,25 57,66 0,43 1,34 0,62 1,03 
3 6,78 5,59 18,46 7,84 57,61 0,77 1,49 0,64 0,82 

 

Tabulka 3 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 4,68 10,01 3,88 5,38 70,35 1,53 3,00 1,18 
2 4,70 10,25 3,73 5,74 70,35 1,56 2,88 0,80 
3 4,86 10,24 3,54 5,84 70,59 1,44 2,60 0,89 

Tabulka 4 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 9,70 11,71 4,18 5,11 67,10 0,92 0,93 0,36 
2 9,71 11,94 4,00 5,43 66,85 0,94 0,89 0,24 
3 10,01 11,89 3,78 5,51 66,87 0,86 0,80 0,27 

 

Tabulka 5 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 25,27 0,72 0,27 2,43 28,21 4,40 32,74 5,97 
2 24,84 0,64 0 2,68 23,19 4,41 38,43 5,81 
3 24,51 0,64 0,54 2,43 26,62 3,13 36,21 5,92 

Tabulka 6 Chemické složení fáze MC, at. % 
Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

1 45,87 1,20 0,40 3,59 26,40 3,99 15,73 2,82 
2 46,47 1,11 0 4,09 22,37 4,11 19,03 2,83 
3 45,44 1,10 0,81 3,67 25,45 2,90 17,78 2,86 

 

Tabulka 7 Chemické složení η fáze, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 2,49 9,72 3,35 6,15 64,52 3,86 5,37 1,07 2,75 0,72 
2 2,31 9,51 4,03 6,29 63,84 3,85 5,81 1,18 2,41 0,78 
3 2,35 9,60 3,57 6,26 63,72 3,87 5,97 1,28 2,84 0,56 

Tabulka 8 Chemické složení η fáze, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 5,45 11,98 3,80 6,16 64,91 2,50 3,42 0,66 0,90 0,23 
2 5,07 11,74 4,59 6,32 64,33 2,50 3,70 0,73 0,79 0,25 
3 5,16 11,88 4,07 6,30 64,36 2,52 3,81 0,79 0,93 0,18 

 



 
 

Příloha 6_10 – pokračování                   IN 738LC_10 

Tabulka 9 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, hm. % 

Č. an. Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo W 
1 2,26 56,54 2,40 12,48 4,01 1,73 16,89 3,70 
2 1,11 57,08 1,41 4,45 0,89 1,27 26,71 7,09 
3 1,79 50,08 1,98 8,34 1,02 3,08 24,05 9,66 

Tabulka 10 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, at. % 

Č. an. Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo W 
1 2,86 66,04 2,48 12,91 2,67 1,13 10,69 1,22 
2 1,48 70,33 1,53 4,85 0,62 0,88 17,84 2,47 
3 2,46 63,21 2,20 9,32 0,73 2,18 16,45 3,45 

 

Tabulka 11 Chemické složení fáze Ni-Zr, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 0,65 3,17 3,83 6,21 56,63 20,12 4,26 0,73 3,08 1,32 
2 0,89 3,55 9,04 7,67 56,59 13,74 4,01 0,79 2,67 1,07 
3 0,53 2,95 7,62 7,09 55,68 16,13 4,62 1,27 3,07 1,04 

Tabulka 12 Chemické složení fáze Ni-Zr, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 1,58 4,32 4,81 6,88 62,95 14,40 2,99 0,50 1,11 0,47 
2 2,05 4,64 10,88 8,14 60,34 9,43 2,70 0,51 0,92 0,36 
3 1,26 3,95 9,40 7,71 60,84 11,34 3,19 0,85 1,09 0,36 

 

 

 
     
 
     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Příloha 6_20:                                           IN 738LC_20 

    
Obr. 1a SEI – 20°C/min                                     Obr. 1b BEI – 20°C/min       
 
 

    
Obr. 2a SEI – 20°C/min                                     Obr. 2b BEI – 20°C/min       
 
 

    
Obr. 3a SEI – 20°C/min                                     Obr. 3b BEI – 20°C/min       
 

 
 
 



 
 

Příloha 6_20 – pokračování                    IN 738LC_20     

    

Obr. 3b_1 rtg mapa Ni                                               Obr. 3b_2 rtg mapa Cr   

     

    

Obr. 3b_3 rtg mapa Al                                               Obr. 3b_4 rtg mapa Ti       
 
 

    

Obr. 3b_5 rtg mapa Mo                                             Obr. 3b_6 rtg mapa Zr       
 

 

 



 
 

Příloha 6_20 – pokračování                   IN 738LC_20 
Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 3,49 3,12 16,93 8,78 59,35 0,61 2,09 1,42 4,21 
2 3,80 3,04 16,70 8,29 59,90 0,85 1,84 1,85 3,74 
3 3,44 2,79 16,99 8,85 60,30 0,74 2,01 1,43 3,44 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 7,44 3,75 18,72 8,57 58,13 0,38 1,25 0,45 1,32 
2 8,07 3,64 18,40 8,06 58,46 0,52 1,10 0,59 1,17 
3 7,31 3,34 18,72 8,60 58,84 0,46 1,20 0,45 1,07 

 

Tabulka 3 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 2,24 2,68 26,09 10,47 50,56 1,13 3,66 1,09 2,08 

Tabulka 4 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 4,75 3,20 28,72 10,17 49,29 0,70 2,19 0,35 0,65 

Pozn. jedná se o oblasti v bezprostředním okolí útvarů eutektika 
 

Tabulka 5 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 4,80 9,88 4,04 5,58 69,47 1,76 3,33 1,15 
2 4,46 10,06 4,17 5,99 69,45 1,91 2,88 1,09 
3 4,68 9,85 4,24 5,86 69,83 1,28 3,02 1,25 

Tabulka 6 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 9,98 11,57 4,36 5,31 66,35 1,06 1,03 0,35 
2 9,27 11,78 4,50 5,70 66,38 1,15 0,89 0,33 
3 9,70 11,52 4,57 5,57 66,57 0,77 0,93 0,38 

 

Tabulka 7 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 21,33 2,77 1,20 7,14 16,89 4,27 37,57 8,84 
2 23,94 1,26 0,54 3,95 26,99 3,76 34,01 5,54 
3 15,85 6,76 2,66 18,55 12,71 4,67 29,81 8,99 

Tabulka 8 Chemické složení fáze MC, at. %       

Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 39,67 4,75 1,82 10,83 16,20 3,96 18,50 4,28 
2 43,53 2,11 0,80 5,86 25,30 3,42 16,36 2,63 
3 27,09 10,65 3,69 25,88 11,20 3,98 13,49 4,01 

 

 

 



 
 

Příloha 6_20 – pokračování                   IN 738LC_20 

Tabulka 9 Chemické složení složených karbidů, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 0,51 11,22 7,00 2,99 16,88 14,27 32,22 3,38 8,84 2,69 
2 0,56 6,77 17,59 2,29 15,32 9,22 18,09 18,43 6,16 5,59 

Tabulka 10 Chemické složení složených karbidů, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 1,42 17,65 10,14 3,82 21,65 11,78 26,11 2,65 3,68 1,10 
2 1,52 10,45 25,02 2,87 19,29 7,48 14,40 14,21 2,52 2,25 

 

Tabulka 11 Chemické složení η fáze, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Ta W 
1 2,82 9,89 4,22 6,22 65,11 3,24 4,55 2,83 1,13 
2 2,50 9,00 4,98 5,30 64,77 4,41 5,06 2,51 1,47 
3 2,71 9,43 4,26 5,99 64,64 3,86 5,38 2,53 1,20 

Tabulka 12 Chemické složení η fáze, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Ta W 
1 6,10 12,05 4,74 6,16 64,75 2,08 2,86 0,91 0,36 
2 5,46 11,09 5,66 5,31 65,12 2,86 3,22 0,82 0,47 
3 5,90 11,57 4,82 5,97 64,66 2,48 3,40 0,82 0,38 

 

Tabulka 13 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, hm. % 

Č. an. Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 2,41 48,42 3,27 14,00 1,99 3,46 20,67 0,93 4,85 
2 1,72 48,26 1,87 6,29 1,09 3,80 25,64 1,06 10,27 
3 1,46 61,21 1,36 3,78 1,47 2,35 23,06 0,00 5,32 

Tabulka 14 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, at. % 

Č. an. Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 3,18 58,89 3,50 15,07 1,38 2,36 13,63 0,32 1,67 
2 2,42 62,51 2,14 7,22 0,80 2,75 18,00 0,40 3,76 
3 1,89 73,31 1,44 4,01 1,00 1,57 14,97 0,00 1,80 

 

Tabulka 15 Chemické složení fáze Ni-Zr, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 0,67 3,44 10,53 7,78 49,63 14,06 5,51 3,13 3,11 2,15 
2 0,75 2,68 6,21 6,33 51,26 19,40 6,09 1,50 4,18 1,60 
3 0,55 2,99 5,22 6,37 52,90 18,79 5,59 2,17 3,50 1,93 

Tabulka 16 Chemické složení fáze Ni-Zr, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 1,59 4,63 13,05 8,51 54,50 9,94 3,82 2,10 1,11 0,75 
2 1,84 3,71 7,91 7,12 57,85 14,09 4,34 1,04 1,53 0,58 
3 1,35 4,13 6,64 7,15 59,64 13,63 3,98 1,50 1,28 0,69 

 

 



 
 

Příloha 6_50:                                          IN 738LC_50 

     
Obr. 1a SEI – 50°C/min                                     Obr. 1b BEI – 50°C/min       
 
 

     
Obr. 2a SEI – 50°C/min                                     Obr. 2b BEI – 50°C/min       
 
 

     
Obr. 3a SEI – 50°C/min                                     Obr. 3b BEI – 50°C/min       

 
 

 

 



 
 

Příloha 6_50 – pokračování                   IN 738LC_50 

    
Obr. 4a SEI – 50°C/min                                     Obr. 4b BEI – 50°C/min       
 
 

     

Obr. 4b_1 rtg mapa Ni                    Obr. 4b_2 rtg mapa Cr       
 
 

         

Obr. 4b_3 rtg mapa Al                    Obr. 4b_4 rtg mapa Ti       
 

 

 



 
 

Příloha 6_50 – pokračování                   IN 738LC_50 

    
Obr. 4b_5 rtg mapa Mo                    Obr. 4b_6 rtg mapa Zr      
 
 
 
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 6_50 – pokračování                   IN 738LC_50 

Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 3,40 2,52 17,05 8,88 60,17 0,45 1,90 1,54 4,09 
2 3,39 2,81 17,01 9,21 59,78 0,23 1,32 1,57 4,69 
3 3,53 3,37 16,76 8,71 59,31 0,47 2,02 1,90 3,93 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 7,25 3,03 18,87 8,67 58,99 0,28 1,14 0,49 1,28 
2 7,24 3,38 18,84 9,00 58,64 0,14 0,79 0,50 1,47 
3 7,52 4,05 18,53 8,50 58,07 0,29 1,21 0,60 1,23 

 

Tabulka 3 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 1,78 3,32 24,08 10,55 52,80 1,14 2,99 1,39 1,95 
2 1,81 3,04 24,35 10,66 51,54 1,70 3,49 1,25 2,15 
3 1,86 3,33 25,32 10,25 49,17 1,51 4,70 1,54 2,33 

Tabulka 4 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 3,80 3,99 26,64 10,30 51,72 0,71 1,79 0,44 0,61 
2 3,88 3,67 27,05 10,45 50,71 1,06 2,10 0,40 0,68 
3 4,00 4,04 28,26 10,09 48,60 0,94 2,84 0,49 0,74 

Pozn. jedná se o oblasti v bezprostředním okolí útvarů eutektika 
 

Tabulka 5 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 
1 4,02 10,18 4,59 5,54 71,00 1,43 2,59 0,66 
2 3,27 9,35 5,97 6,15 71,51 0,81 2,05 0,89 
3 3,88 9,22 6,63 6,57 68,99 1,27 2,20 1,26 

Tabulka 6 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 
Č. an. Al Ti Cr Co Ni Nb Ta W 

1 8,34 11,89 4,94 5,26 67,71 0,86 0,80 0,20 
2 6,81 10,98 6,46 5,87 68,49 0,49 0,64 0,27 
3 8,07 10,79 7,15 6,25 65,91 0,77 0,68 0,38 

 

Tabulka 7 Chemické složení fáze MC, hm. %   

Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 
1 19,09 4,59 1,67 12,88 15,07 4,52 34,29 7,89 
2 18,32 4,87 2,02 15,76 14,17 3,83 32,62 8,41 
3 17,43 5,73 2,51 16,14 13,61 4,55 31,44 8,59 

Tabulka 8 Chemické složení fáze MC, at. % 
Č. an. Ti Cr Co Ni Nb Mo Ta W 

1 33,89 7,51 2,41 18,65 13,79 4,00 16,11 3,65 
2 31,95 7,82 2,87 22,42 12,74 3,33 15,05 3,82 
3 30,18 9,13 3,53 22,80 12,15 3,93 14,41 3,87 



 
 

Příloha 6_50 – pokračování                   IN 738LC_50 

Tabulka 9 Chemické složení η fáze, hm. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 2,23 7,43 8,91 7,37 59,49 3,43 4,23 2,05 3,04 1,84 
2 1,93 7,97 10,75 8,22 57,94 2,35 4,45 2,33 2,54 1,53 
3 2,50 9,42 4,22 6,69 65,34 2,76 5,26 2,84 0,97 

Tabulka 10 Chemické složení η fáze, at. % 

Č. an. Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
1 4,91 9,24 10,21 7,45 60,38 2,24 2,71 1,27 1,00 0,60 
2 4,22 9,84 12,23 8,25 58,35 1,52 2,83 1,43 0,83 0,49 
3 5,43 11,54 4,76 6,66 65,29 1,77 3,32 0,92 0,31 

 

Tabulka 11 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, hm. % 

Č. an. Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo W 
1 1,21 54,67 1,81 4,08 1,01 2,78 23,29 11,16 
2 1,52 53,16 1,99 4,83 1,61 4,15 25,76 6,98 
3 1,47 51,85 1,68 5,60 2,51 2,62 26,66 7,62 

Tabulka 12 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, at. % 

Č. an. Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo W 
1 1,66 69,11 2,02 4,57 0,73 1,97 15,96 3,99 
2 2,06 66,44 2,19 5,35 1,15 2,90 17,45 2,47 
3 2,01 65,32 1,87 6,24 1,80 1,85 18,20 2,72 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 7_VS:            IN 792-5A_VS 

    
Obr. 1a SEI – výchozí stav                    zv. 1000x    Obr.  1b BEI – výchozí stav                  zv. 1000x                      
 
 

    
Obr.  2a SEI (eutektikum)                                         Obr. 2b SEI (detail eutektika)                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 7_VS - pokračování                      IN 792-5A_VS 

 
Obr. 3 EDX spektrum Ni3(Al,Ti) fáze 

Tabulka 1 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 5,5 9,7 1,0 0,4 0,8 8,0 3,0 6,6 65,1 
2 5,5 10,8 0,6 0,8 1,0 7,6 3,4 6,0 64,2 
3 5,7 10,3 1,4 1,0 0,9 7,2 3,5 6,8 63,2 

Tabulka 2 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 11,8 3,1 0,3 0,3 0,5 9,7 3,4 6,5 64,4 
2 12,0 3,5 0,2 0,5 0,6 9,3 3,8 6,0 64,1 
3 12,4 3,4 0,5 0,6 0,6 8,8 3,9 6,7 63,1 

 

 
Obr. 4 EDX spektrum fáze MC 

Tabulka 3 Chemické složení fáze MC, hm. %   

 Č. an. Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 75,0 0 0,5 3,2 17,4 0,6 0,5 2,9 
2 70,9 1,1 0,3 2,1 21,2 0,6 0,8 3,1 
3 70,6 1,2 1,5 2,6 20,8 0,7 0,5 2,2 

Tabulka 4 Chemické složení fáze MC, at. %       

Č. an. Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 46,9 0 0,6 3,8 41,0 1,2 0,9 5,7 
2 41,6 0,6 0,4 2,3 46,9 1,2 1,4 5,6 
3 41,8 0,7 1,8 2,9 46,5 1,5 0,9 4,0 



 
 

Příloha 7_VS - pokračování                IN 792-5A_VS 
Tabulka 5 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 3,2 6,4 5,7 1,1 3,3 2,8 14,0 9,8 53,8 
2 3,2 6,7 7,5 0,8 2,6 2,8 12,2 9,4 54,9 
3 3,3 5,8 5,7 0,9 2,7 3,4 14,2 9,2 54,8 

Tabulka 6 Chemické složení oblastí se zhoršenou leptatelností, at. % 

 Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 7,2 2,2 1,9 0,7 2,1 3,6 16,5 10,1 55,9 
2 7,4 2,3 2,5 0,6 1,7 3,6 14,5 9,8 57,7 
3 7,4 2,0 1,9 0,6 1,7 4,3 16,4 9,5 56,4 

Pozn. jedná se o oblasti v bezprostředním okolí útvarů eutektika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

Příloha 7_1:                                           IN 792-5A_1 

    
Obr. 1a SEI – 1°C/min                             zv. 750x   Obr. 1b BEI – 1°C/min                            zv. 750x 
 
 

    
Obr. 2a SEI – 1°C/min                             zv. 570x   Obr. 2b BEI – 1°C/min                            zv. 570x 
 
 

    
Obr. 3a SEI – 1°C/min                             zv. 750x   Obr. 3b BEI – 1°C/min                            zv. 750x 
 
 

 



 
 

Příloha 7_1 - pokračování                      IN 792-5A_1 

    
Obr. 4a SEI – 1°C/min                         zv. 1000x    Obr. 4b BEI – 1°C/min                         zv. 1000x 
 
 

    
Obr. 5a SEI – 1°C/min                           zv. 400x    Obr. 5b BEI – 1°C/min                           zv. 400x 
 
 

     
Obr. 6a SEI (eutektikum)                                         Obr. 6b SEI (detail eutektika)                
 

 

 



 
 

Příloha 7_1 - pokračování                       IN 792-5A_1 

    
Obr. 7a SEI – 1°C/min                            zv. 270x    Obr. 7b BEI – 1°C/min                            zv. 270x 
 
 

    
Obr. 7b_1 rtg mapa Ni              Obr. 7b_2 rtg mapa Cr 
 
 

    
Obr. 7b_3 rtg mapa Al              Obr. 7b_4 rtg mapa Ti 
 

 

 



 
 

Příloha 7_1 - pokračování                       IN 792-5A_1 

    
Obr. 7b_5 rtg mapa Ta              Obr. 7b_6 rtg mapa Zr 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 7_1 - pokračování                    IN 792-5A_1 

 
Obr. 8  EDX spektrum matrice (analyzována v  blízkosti útvarů eutektika) 

Tabulka 1 Chemické složení matrice, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 1,6 3,7 4,8 1,0 4,4 2,1 20,1 11,5 50,8 
2 1,3 4,0 3,4 0,4 3,9 1,7 20,9 12,0 52,4 
3 1,2 4,0 4,3 0,8 5,0 1,7 21,1 11,7 50,3 

Tabulka 2 Chemické složení matrice, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 3,5 1,2 1,6 0,7 2,8 2,7 23,3 11,8 52,4 
2 2,9 1,3 1,1 0,3 2,5 2,1 24,1 12,2 53,5 
3 2,6 1,3 1,4 0,5 3,1 2,2 24,6 12,1 52,1 

 
Tabulka 3 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 4,8 11,1 1,4 0,9 1,2 8,2 2,8 6,5 63,1 
2 5,1 12,1 0,6 0,9 1,2 9,1 2,6 4,5 64,0 
3 4,6 11,5 0,8 0,7 0,9 9,0 2,9 6,1 63,5 

Tabulka 4 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti),  at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 10,6 3,6 0,5 0,6 0,8 10,2 3,2 6,5 64,1 
2 11,2 4,0 0,2 0,6 0,7 11,3 2,9 4,5 64,6 
3 10,2 3,8 0,3 0,5 0,6 11,1 3,3 6,2 64,2 

 

Tabulka 5 Chemické složení karbidů MC, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 0,9 72,6 0 1,8 2,7 17,5 0,8 0,9 2,8 
2 1,0 75,6 0 1,3 2,8 16,4 0,8 0,4 1,6 
3 1,1 74,8 0 1,4 2,3 16,0 1,0 1,3 2,2 

Tabulka 6 Chemické složení karbidů MC, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 3,7 43,3 0 2,1 3,1 39,4 1,6 1,6 5,2 
2 4,2 46,9 0 1,6 3,3 38,5 1,6 0,8 3,1 
3 4,3 45,7 0 1,7 2,6 36,9 2,1 2,5 4,2 

 



 
 

Příloha 7_1 - pokračování                    IN 792-5A_1 

 
Obr. 9 EDX spektrum η fáze 

Tabulka 7 Chemické složení η fáze, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 2,9 11,7 2,1 2,5 1,2 9,4 2,4 5,6 62,2 
2 3,0 12,5 1,4 2,4 1,4 8,9 2,1 5,8 62,5 
3 2,9 12,0 0,9 4,0 1,7 8,7 2,0 6,2 61,5 

Tabulka 8 Chemické složení η fáze, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 6,6 4,0 0,7 1,7 0,8 12,2 2,9 5,9 65,4 
2 6,9 4,3 0,5 1,7 0,9 11,5 2,5 6,1 65,8 
3 6,7 4,1 0,3 2,7 1,1 11,3 2,4 6,5 64,9 

 
Obr. 10 EDX spektrum boridů M3B2, příp. M5B3 

Tabulka 9 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 0,9 7,8 18,2 2,7 35,3 2,1 26,1 2,4 4,7 
2 0,4 6,3 18,6 2,1 38,8 1,9 24,8 2,4 4,7 
3 0,8 9,7 14,3 3,3 37,4 1,9 26,3 2,0 4,3 

Tabulka 10 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 2,6 3,5 8,0 2,4 29,8 3,5 40,6 3,2 6,4 
2 1,2 2,9 8,3 1,9 33,3 3,3 39,3 3,3 6,6 
3 2,3 4,3 6,3 2,9 31,5 3,3 40,8 2,7 5,9 

 



 
 

Příloha 7_1 - pokračování                    IN 792-5A_1 

 
Obr. 11 EDX spektrum fáze bohaté Zr (karbidy) 

Tabulka 11 Chemické složení fáze bohaté Zr (karbidy), hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 0,8 4,0 3,1 59,7 21,2 6,1 0,6 1,4 3,1 
2 0,5 2,8 2,9 63,9 19,9 5,1 0,9 0,7 3,4 
3 0,6 3,3 2,3 61,4 20,7 5,4 1,1 1,0 4,3 

Tabulka 12 Chemické složení fáze bohaté Zr (karbidy), at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 2,5 1,9 1,5 56,5 19,0 11,1 1,1 2,0 4,6 
2 1,5 1,3 1,4 61,0 18,1 9,2 1,4 1,0 5,1 
3 1,8 1,5 1,1 57,8 18,6 9,7 1,7 1,5 6,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 7_5:                                            IN 792-5A_5 

    
Obr. 1a SEI – 5°C/min                            zv. 540x    Obr. 1b  BEI – 5°C/min                           zv. 540x 
 
 

    
Obr. 2a SEI – 5°C/min                             zv. 540x   Obr. 2b BEI – 5°C/min                            zv. 540x 
 
 

    
Obr. 3a SEI – 5°C/min                             zv. 900x   Obr. 3b BEI – 5°C/min                            zv. 900x 
 
 
 
 



 
 

Příloha 7_5 - pokračování                      IN 792-5A_5 

    
Obr. 4a SEI – 5°C/min                             zv. 900x   Obr. 4b BEI – 5°C/min                            zv. 900x 
 
 

    
Obr. 5a SEI – 5°C/min                             zv. 700x   Obr. 5b BEI – 5°C/min                            zv. 700x 
 
 

    
Obr. 6a SEI – 5°C/min                             zv. 630x   Obr. 6b BEI – 5°C/min                            zv. 630x 
 
 
 
 



 
 

Příloha 7_5 - pokračování                      IN 792-5A_5 

    
Obr. 7a SEI – 5°C/min                           zv. 1260x   Obr. 7b BEI – 5°C/min                          zv. 1260x 
 
 

     
Obr. 8a SEI (eutektikum)                                         Obr. 8b SEI (detail eutektika)                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 7_5 - pokračování                      IN 792-5A_5 
Tabulka 1 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 4,8 10,5 1,3 1,0 1,2 8,6 2,8 6,4 63,4 
2 4,7 11,1 0,8 1,1 1,2 8,8 3,0 5,6 63,8 
3 4,8 11,4 0,8 0,7 1,2 9,0 3,0 6,4 63,0 

Tabulka 2 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 10,5 3,4 0,4 0,7 0,8 10,6 3,2 6,4 64,0 
2 10,4 3,7 0,2 0,7 0,7 10,8 3,4 5,6 64,5 
3 10,5 3,7 0,3 0,4 0,7 11,1 3,4 6,4 63,5 

 

Tabulka 3 Chemické složení karbidů MC, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 1,7 73,3 0 1,4 2,7 17,5 0,5 0,8 2,1 
2 1,8 72,5 0 1,7 3,3 16,4 0,6 0,9 2,9 
3 1,6 75,6 0 0,8 2,1 16,1 0,9 0,6 2,3 

Tabulka 4 Chemické složení karbidů MC, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 6,8 43,3 0 1,6 3,0 39,0 0,9 1,5 3,7 
2 7,0 42,8 0 2,0 3,7 36,6 1,2 1,6 5,2 
3 6,7 45,9 0 1,0 2,4 36,9 1,8 1,2 4,3 

 

Tabulka 5 Chemické složení η fáze, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 2,6 11,3 1,0 3,3 1,2 10,9 2,5 6,7 60,4 
2 2,7 12,4 0,7 3,6 1,9 9,9 2,4 6,8 59,7 
3 2,6 11,2 1,3 2,1 1,6 10,0 3,6 7,3 60,3 

Tabulka 6 Chemické složení η fáze, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 6,0 3,8 0,3 2,2 0,8 14,0 2,9 7,0 63,0 
2 6,1 4,2 0,2 2,5 1,2 12,7 2,9 7,2 63,0 
3 6,0 3,8 0,4 1,4 1,0 12,8 4,3 7,6 62,8 

 
Tabulka 7 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 0,7 11,2 17,4 3,6 36,6 2,6 23,8 1,3 2,8 
2 0,7 10,6 13,9 3,6 35,9 2,8 28,2 1,6 2,8 
3 0,3 11,6 18,3 3,2 34,2 2,6 24,5 1,2 4,2 

Tabulka 8 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 2,0 5,2 8,0 3,4 32,3 4,6 38,6 1,9 4,1 
2 2,2 4,7 6,0 3,1 30,0 4,7 43,4 2,2 3,9 
3 0,9 5,4 8,4 3,0 30,2 4,6 39,8 1,7 6,0 

 

 



 
 

Příloha 7_5 - pokračování                      IN 792-5A_5 
Tabulka 9 Chemické složení fáze bohaté Zr (karbidů), hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 1,0 6,4 4,1 61,2 18,5 3,4 0,9 1,0 3,5 
2 1,1 6,9 4,7 57,5 19,3 5,0 1,0 1,2 3,3 
3 1,1 7,6 5,0 49,4 20,3 9,9 1,1 1,6 4,1 

Tabulka 10 Chemické složení fáze bohaté Zr (karbidů), at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 3,4 3,1 2,0 59,6 17,2 6,3 1,6 1,5 5,4 
2 3,7 3,4 2,2 55,4 17,7 9,2 1,7 1,8 5,0 
3 3,4 3,5 2,3 45,6 17,8 17,4 1,8 2,3 5,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 7_10:                                           IN 792-5A_10 

    
Obr. 1a SEI – 10°C/min                     zv. 1000x   Obr. 1b BEI – 10°C/min                        zv. 1000x 
 
 

    
Obr. 2a SEI – 10°C/min                           zv. 500x   Obr. 2b BEI – 10°C/min                          zv. 500x 
 
 

    
Obr. 3a SEI – 10°C/min                           zv. 850x   Obr. 3b BEI – 10°C/min                          zv. 850x 
 

 

 



 
 

Příloha 7_10 - pokračování                    IN 792-5A_10 

    
Obr. 4a SEI – 10°C/min                         zv. 1370x   Obr. 4b BEI – 10°C/min                        zv. 1370x 
 
 

    
Obr. 5a SEI (eutektikum)                                         Obr. 5b SEI (detail eutektika)              
 
 

    
Obr. 6a SEI – 10°C/min                           zv. 570x   Obr. 6b BEI – 10°C/min                          zv. 570x 
 
 
 
 



 
 

Příloha 7_10 - pokračování                  IN 792-5A_10 
 

    
Obr. 6b_1 rtg mapa Ni              Obr. 6b_2 rtg mapa Cr 
 
 

    
Obr. 6b_3 rtg mapa Al              Obr. 6b_4 rtg mapa Ti 
 
 

       
Obr. 6b_5 rtg mapa Ta                       Obr. 6b_6 rtg mapa Mo 
 

 

 



 
 

Příloha 7_10 - pokračování                  IN 792-5A_10 
Tabulka 1 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 4,6 10,6 0,8 0,9 1,5 8,7 3,1 6,0 63,9 
2 4,9 10,6 1,8 0,9 1,2 8,4 3,1 6,3 62,9 

Tabulka 2 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 10,2 3,5 0,3 0,6 0,9 10,8 3,5 6,0 64,4 
2 10,7 3,5 0,6 0,6 0,8 10,4 3,5 6,3 63,7 

 
Tabulka 3 Chemické složení fáze MC, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 0,8 73,6 1,5 0,9 2,1 16,9 1,1 0,9 2,3 
2 0,7 72,1 0 1,5 3,8 18,8 0,9 0,6 1,7 
3 0,8 73,0 0 1,2 3,2 17,9 0,7 0,7 2,6 

Tabulka 4 Chemické složení fáze MC, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 3,3 45,0 0,9 1,1 2,4 39,1 2,3 1,6 4,3 
2 2,9 42,9 0 1,8 4,2 42,2 1,9 1,0 3,1 
3 3,0 43,8 0 1,4 3,6 40,5 1,5 1,4 4,8 

 

Tabulka 5 Chemické složení η fáze, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 2,3 10,1 1,3 3,7 1,0 10,5 2,7 7,2 61,3 
2 2,6 9,7 0,7 4,4 1,5 10,0 3,3 6,8 61,0 

Tabulka 6 Chemické složení η fáze, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 5,3 3,4 0,4 2,5 0,6 13,4 3,1 7,5 63,9 
2 5,9 3,3 0,2 2,9 1,0 12,6 3,9 7,0 63,2 

 
Tabulka 7 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 0,3 7,0 19,1 1,8 36,5 2,5 25,3 2,4 5,2 
2 0,3 10,3 18,4 2,0 35,1 3,0 25,9 1,4 3,6 
3 0,2 10,1 17,4 1,4 35,7 3,3 24,1 2,1 5,7 

Tabulka 8 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 0,9 3,2 8,5 1,6 31,2 4,2 39,9 3,3 7,2 
2 1,0 4,7 8,3 1,8 30,5 5,3 41,4 1,9 5,1 
3 0,6 4,6 7,8 1,3 30,7 5,8 38,3 3,0 8,0 

 
Tabulka 9 Chemické složení fáze bohaté Zr (karbidy), hm. % 

Č. an. Al Ta Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 0,3 4,8 55,4 21,3 6,6 2,6 1,4 7,5 

 



 
 

Příloha 7_20:                IN 792-5A_20 

    
Obr. 1a SEI – 20°C/min                         zv. 1000x   Obr. 1b BEI – 20°C/min                        zv. 1000x 
 
 

    
Obr. 2a SEI – 20°C/min                         zv. 1000x   Obr. 2b – 20°C/min                               zv. 1000x 
 
 

    
Obr. 3a SEI – 20°C/min                         zv. 1000x   Obr. 3b BEI – 20°C/min                        zv. 1000x 
 
 
 
 



 
 

Příloha 7_20 – pokračování        IN 792-5A_20 

    
Obr. 4a SEI – 20°C/min                         zv. 1000x   Obr. 4b BEI – 20°C/min                        zv. 1000x 
 
 

    
Obr. 5a SEI (eutektikum)                                          Obr. 5b (detail eutektika)                       
 
 

    
Obr. 6a SEI – 20°C/min                         zv. 1250x   Obr. 6b BEI – 20°C/min                        zv. 1250x 
 
 

 



 
 

Příloha 7_20 – pokračování        IN 792-5A_20 

    
Obr. 6b_1 rtg mapa Ni                                              Obr. 6b_2 rtg mapa Cr 
 
 

      
Obr. 6b_3 rtg mapa Al                                              Obr. 6b_4 rtg mapa Ti 
 
 

    
Obr. 6b_5 rtg mapa Mo                                            Obr. 6b_6 rtg mapa Zr 
 
 

 



 
 

Příloha 7_20 – pokračování        IN 792-5A_20 

 
Obr. 6b_7 rtg mapa W 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 7_20 – pokračování        IN 792-5A_20 
Tabulka 1 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 5,1 10,3 1,8 0,9 1,2 9,1 3,0 5,9 62,8 
2 4,9 10,0 2,2 1,0 1,3 8,4 2,8 6,9 62,6 
3 5,1 11,9 0,3 1,1 1,3 8,5 3,0 6,7 62,1 

Tabulka 2 Chemické složení fáze Ni3(Al,Ti), at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 11,1 3,4 0,6 0,6 0,7 11,2 3,5 5,9 63,2 
2 10,8 3,3 0,7 0,7 0,8 10,4 3,2 7,0 63,3 
3 11,1 3,9 0,1 0,7 0,8 10,5 3,4 6,8 62,6 

 
Tabulka 3 Chemické složení fáze MC, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 2,1 71,1 2,8 1,8 3,8 16,1 0,4 0 2,0 
2 1,1 74,8 0 0 2,0 17,0 1,1 1,0 3,1 
3 2,0 72,5 0 1,8 2,7 15,4 0,7 1,2 3,7 

Tabulka 4 Chemické složení fáze MC, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 8,5 42,6 1,6 2,1 4,3 36,4 0,8 0 3,6 
2 4,5 44,9 0 0 2,3 38,7 2,2 1,8 5,7 
3 8,0 42,6 0 2,1 2,9 34,0 1,5 2,1 6,7 

 

Tabulka 5 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, hm. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 1,3 12,5 16,4 4,5 30,9 3,1 25,8 1,6 4,0 
2 0,8 11,4 15,7 3,8 32,7 3,1 25,9 2,1 4,7 
3 0,5 10,2 17,0 2,6 32,0 3,1 27,7 2,4 4,6 

Tabulka 6 Chemické složení boridů M3B2, příp. M5B3, at. % 

Č. an. Al Ta W Zr Mo Ti Cr Co Ni 
1 3,9 5,6 7,3 4,0 26,1 5,3 40,2 2,2 5,6 
2 2,3 5,1 6,9 3,4 27,5 5,2 40,2 2,8 6,5 
3 1,4 4,6 7,5 2,3 26,9 5,1 42,8 3,2 6,3 
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