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1. Úvod 

Lidstvo už odpradávna hledá způsoby, jak se zlepšit či zjednodušit si své životní 

podmínky. Člověk neustále vyvíjí nové technologie nebo se snaží získat nové poznatky o 

svém okolí, aby je mohl následně aplikovat ve svůj prospěch. V současnosti dosáhl rozvoj 

techniky a vývoj technologií nebývalého rozmachu. Téměř denně se dozvídáme o nových 

objevech v různých odvětvích výzkumů, které ovlivňují život kolem nás. S rostoucími nároky 

na zařízení, bez kterých již není možno si život v současnosti představit, se konstruují stále 

výkonnější stroje a zařízeni. A není tomu jinak i v metalurgii, která je nepostradatelná pro 

uspokojení potřeb současné společnosti. 

Předním úkolem metalurgie je zajistit vhodné kandidáty v oblasti kovových materiálů, 

které bude možné nasadit v těch nejnáročnějších podmínkách, jako jsou například výkonné 

turbíny leteckých motoru či plynové stacionární turbíny v energetickém průmyslu, kde 

hlavními požadavky jsou žárupevnost, odolnost proti vysokoteplotní korozi a oxidaci, únavě a 

creepu. To ovšem znamená, že musejí dlouhodobě vydržet v prostředí s vysokými operačními 

teplotami. Jednou z možných kategorií kovových materiálů, použitelných v těchto oblastech, 

jsou superslitiny na bázi niklu. Vývoj superslitin započal ve čtyřicátých letech minulého 

století, které byly tvářeny za studena. V padesátých letech se začaly tyto slitiny odlévat 

vakuově, což umožnilo přesněji řídit chemické vlastnosti superslitin a snížila se tak 

kontaminace taveniny. Na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých, se již začíná ve větším 

měřítku používat superslitiny v energetice. 

Charakteristickým rysem superslitin na bází niklu, je jejich schopnost odolávat 

v nehostinném prostředí díky zpevnění intermetalickou fází Ni3(Al, Ti) a tvorbou oxidické 

vrstvy chrómu a hliníku na povrchu, která chrání superslitiny proti vysokoteplotní korozi a 

oxidaci za vysokých operačních teplot. Čelním představitelem v oblasti žárupevných 

superslitin na bázi niklu, splňující svým chemickým složením, strukturou a mechanickými 

vlastnostmi je precipitačně zpevněná superslitina na bázi niklu IN 738LC. Právě tento 

materiál je často nasazován ve stacionárních plynových turbínách, leteckých motorech, kde 

pracovní teploty běžně překračují 800ºC. I když tato slitina byla vyvinuta pro náročné 

aplikace, přesto po dlouhodobé expozici v pracovním prostoru, dochází u IN 738LC 

k degradačním procesům vlivem cyklové únavy spojenou s creepem, koroze, oxidace a v 

neposlední řadě působením vodíku. Právě působení vodíku je často středem zájmu mnoha 

studií, poněvadž vodík je svou schopností difundovat a rozpouštět se v základní matrici 
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superslitiny téměř neomezeně. Rozpuštěný vodík v objemu slitiny, tak výrazně ovlivňuje 

mechanické vlastnosti. Důsledkem obsaženého vodíku ve slitině je takzvaná vodíková 

křehkost, která má za následek ztrátu plastických vlastností superslitiny. Tudíž studium vlivu 

vodíku na superslitiny se stává důležitým článkem pro vývoj a výzkum nejen superslitin, ale i 

jiných materiálů. 

Problematice negativního působení vodíku na fyzikálně mechanické vlastnosti lité 

niklové superslitiny IN 738LC, je věnována experimentální část této diplomové práce. Cílem 

této práce je provedení tahové zkoušky vzorků superslitiny ve stavu žíhaném v atmosféře 

vodíku a vzorků ve výchozím stavu. S následným porovnáním vyhodnocením výsledků 

zkoušky. Kromě tahové zkoušky bude také proveden metalografický rozbor struktury, 

společně s faktografickou studií lomových ploch vzorků po tahové zkoušce. 

V teoretické části diplomové práce budeme seznámeni se základními vlastnostmi 

superslitiny IN 738LC. Dále se teoretická část věnuje popisu vlivu okolního prostředí, které 

působí degradačními mechanismy a ovlivňuje tak fyzikální a mechanické vlastnosti 

superslitiny.  
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2. Základní fyzikálně metalurgické charakteristiky superslitiny na bázi 
Ni IN 738LC 

Inconel IN 738LC patří mezi lité polykrystalické superslitiny na bázi niklu. LC (Low 

karbon) značí, že u této superslitiny je snaha o dosažení co nejmenší koncentrace C, ale také 

B a Zr. Díky tomu se zlepšila stabilita karbidů, slévatelnost a houževnatost. Struktura IN 

738LC je tvořena hrubými zrny matrice γ s dendritickou morfologií, karbidy, eutektiky γ´/γ a 

obsahuje řediny o velikosti až 1mm (obr. 2.1) [1]. Jsou to precipitačně zpevněné slitiny 

intermetalickou fází γ´ Ni3(Al, Ti) s vysoce uspořádanou krystalovou strukturou Ll2 (KPC), 

které také mají dobrou odolnost vůči vysokoteplotní korozi díky vyššímu obsahu chromu a 

dalších legur, jako je například kobalt, který má poměrně vysoký příznivý vliv na odolnost 

proti vysokoteplotní korozi a oxidaci. Zejména poměr Cr:Co dovoluje použít superslitinu IN 

738LC v mnoha provozních podmínkách [2]. Dále jsou odolné vůči creepu, únavovým 

procesům, tepelné únavě, oxidaci a erozi. Aby byly zachovány výborné mechanické vlastnosti 

superslitiny IN 738LC, je potřeba se vyhnout nevhodné kombinaci obsahů legujících prvků, 

protože slitina je náchylná k sigmatizaci struktury během provozu. Proto se zavádí při 

přípravě této slitiny tzv. parametr střední koncentrace elektronových vakancí NV. Běžně 

uvádí hodnoty NVkrit = 2,36. Znamená to, že ve struktuře materiálu by během teplotní 

expozice neměla precipitovat fáze σ (např. Ni3Ta), která nevykazuje koherenci s matricí a 

negativně ovlivňuje mechanické vlastnosti slitiny [3]. Fáze σ je těsně uspořádaná fáze 

s jehlicovitou blokovou morfologií a vzniká destabilizací austenitické matrice γ při teplotách 

650ºC až 925ºC. Důsledkem vzniku této fáze dochází ke snížení creepové pevnosti a snížení 

tažnosti za normálních teplot. Náchylnost ke vzniku σ fáze roste s rostoucí NV.  

 

 

 
 

Obr. 2.1. Makrostruktura superslitiny IN 738LC (zobrazeno světelným mikroskopem) [1]. 
Nominální chemické složení této superslitiny je uvedeno v tabulce 2.1.  
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Slitina IN 738LC nachází pro své dobré vlastnosti uplatnění při výrobě oběžných a 

rozvaděcích lopatek stacionárních plynových turbín nebo součástek do leteckých motorů, viz. 

obrázek 2.2. Lopatky oběžných kol jsou namáhány opakovanými elastickými a plastickými 

deformacemi způsobené teplotními změnami v průběhu provozu. To vede ve struktuře 

materiálu k nevratným změnám a tím také ke změně mechanických vlastností.  

 

a)   b)  

 

Obr. 2.2. a) lopatka první statorové řady plynové stacionární turbíny, b) lopatka první 
rotorové řady plynové stacionární turbíny. Odlitky zhotovené v PRVNÍ BRNĚNSKÉ 
STROJÍRNĚ Velká Bíteš a.s [4] 
 
 

Tabulka 2.1. Nominální chemické složení superslitiny IN 738LC v hm.% vyráběné v PRVNÍ 
BRNĚNSKÉ STROJÍRNĚ Velká Bíteš a.s [1]. 

 

 

Superslitina IN 738LC, která je studována v experimentální části se vyrábí v PRVNÍ 

BRNĚNSKÉ STROJÍRNĚ Velká Bíteš, a.s. Pro odlitky turbínových lopatek pro plynové 

stacionární turbíny, byla v této společnosti [4] vyvinuta metoda přesného lití turbínových 

lopatek pouze s minimálním přídavkem na závěsu lopatek, který se následně mechanicky 

odstraňuje. To znamená, že všechny odlitky jsou odlévány bez přídavku na mechanické 

opracování s výjimkou technologických konců lopatek. Tímto způsobem technologie je 

dosaženo vysoké úspory, jak na materiálu, tak i při obrábění lopatek oproti lopatkám 

zápustkově kovaným, které byly vyráběny tímto způsobem před zavedením technologie 

přesného lití. Tvar odlitků vyžaduje vysokou přesnost při lisování voskových modelů a 

zároveň i při výrobě keramické formy a vlastním odlévání lopatek. Pro výrobu voskových 

modelů se používá vosk, který zajišťuje velkou tvarovou stálost a reprodukovatelnost procesu.  

A konečně keramické formy jsou zhotoveny ze speciálního písku na bázi Al2O3 a SiO2. 

Proces tavení superslitiny IN 738LC a její následné odlévání probíhá ve vakuu v dnes běžně 

Ni Cr Ti Al W Mo Ta Nb 

Báze 15,7 – 16,3 3,2 – 3,7 3,2 – 3,7 2,4 – 2,8 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 0,6 – 1,1 

B Fe C Si Zr Mn Cu P S 

0,007 – 0,012 < 0,35 0,09 – 0,13 < 0,30 0,03 – 0,08 < 0,20 < 0,10 < 0,015 < 0,015 
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používaných vakuově indukčních tavících pecích (angl. VIM - vakuum induction melting) za 

přísného dodržování teplot lití a předepsané úrovně vakua. Veškeré odlitky jsou podrobeny 

stoprocentní kontrole pro detekci výskytu vnitřních a povrchových vad. Zároveň všechny 

odlitky turbínových lopatek jsou podrobeny mechanickým zkouškám. Mechanickými 

zkouškami a přísným dodržováním předepsaných technologických postupů je zabezpečena 

vysoká kvalita všech odlitků turbínových lopatek.  

 

2.1. Chemická mikroheterogenita během krystalizace slitiny IN 738 LC 

 
 

Ve slitinách na bázi niklu může docházet v souvislosti s charakterem binárního diagramu k 

intenzivnímu dendritickému odmíšení základních, doprovodných i příměsových prvků během 

krystalizace. Pokud je oblast přiléhající čistému niklu charakteristická velkým rozevřením 

křivek likvidu a solidu (jako příklad rozevření křivek likvidu a solidu je uveden binární 

diagram Al – Ni na obrázku 2.3), pak lze očekávat, že prvky budou segregovat do 

mezidendritických prostor slitiny. Tím v nich dochází ke koncentraci prvků, které podporují 

tvorbu nekovových fází, jako např. karbidy, nitridů, sulfidů a jiných fází. Vznik takových fází 

může hrát významnou roli i při tvorbě primárních licích vad (mikrostaženin, mikroředin, 

mikrotrhlin, mikrobublin), které následně během provozního dynamického zatěžování mohou 

iniciovat praskliny a šíření únavových trhlin [5].   

 
 

Obr. 2.3.  Binární diagram Al – Ni.  
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V průběhu tuhnutí niklové superslitiny IN 738LC je rozhodujícím faktorem na 

výslednou chemickou mikroheterogenitu změna rychlosti ochlazování. Jako nejvhodnější 

rychlost se jeví rozmezí 1 – 5ºC/min, protože s rostoucí rychlostí ochlazování se dendritická 

mikroheterogenita prvků postupně snižuje. Legující prvky segregují následovně.   Cr, Co, W a 

Mo segregují do větví dendritů, zatímco prvky Ni, Ti, Al, Ta a Nb segregují opačným směrem 

a obohacují mezidendritické oblasti. V případě tantalu a niobu dochází během tuhnutí slitiny 

k jejich největší segregaci. A konečně na rozdělování wolframu při krystalizaci slitiny nemá 

rychlost ochlazování téměř vůbec vliv [5]. 

 

2.2. Vliv tepelného zpracování na vlastnosti superslitiny IN 738LC 

 

Obecně vzato tepelným zpracováním slitin, je možno upravit či ovlivnit fyzikálně 

mechanické vlastnosti materiálů určených pro další použití v technologických procesech. Tyto 

podmínky samozřejmě platí i pro superslitinu na bázi niklu IN 738LC, jelikož je jednou ze 

žáropevných slitin určených pro namáhané součásti výrobních zařízení provozovaných v 

rozsahu teplot 600°C – 1100°C. Proto, aby byly zaručeny všechny fyzikálně mechanické 

vlastnosti slitiny, je nutné optimalizovat metalurgické procesy, k čemuž je nutná znalost 

strukturních dějů probíhajících při tepelném zpracování, dále také znalost vztahů mezi 

mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi a údaje o strukturní stabilitě této slitiny. 

 

 
 

Obr. 2.4. Krychlová struktura fáze γ´ [7]. 
 

 

Zpevnění superslitin IN 738LC je zajištěno zpevněním tuhého roztoku γ (austenitická 

fáze) a precipitačním zpevněním vyloučenou intermetalickou fází γ´Ni3(Al, Ti) s vysoce 

uspořádanou krystalovou strukturou Ll2 (KPC), jež se vyskytuje s  typickou krychlovou 

morfologií, jak uvádí obr. 2.4. Precipitáty γ´zajišťují nejdůležitější vlastnost superslitin – 
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vysokoteplotní pevnost a odolnost vůči vysokoteplotnímu creepu. Objemový podíl 

vyloučených částic fáze γ´ se pohybuje mezi 45 – 55%, což závisí na způsobu tepelného 

zpracování. Superslitina IN 738LC se zpracovává ve dvou fázích, rozpouštěcím a 

vytvrzovacím žíháním [6].  

 

Niklová superslitina IN 738LC vyžaduje zvláště pečlivou pozornost věnovanou 

technologii režimu tepelného zpracování. Proto je nutné zjistit poznatky o strukturních dějích 

probíhajících během ohřevu ve slitině IN 738 LC při rozpouštěcím žíhání a získat informace o 

kinetice vylučování intermetalické fáze γ´ během následného vytvrzovacího žíhání a na jejich 

základě optimalizovat teploty a doby ohřevu. Odlitky z této slitiny jsou odlévány ve vakuu. 

Doporučené tepelné zpracování odlitků je rozpouštěcí žíhání 1120 ± 15°C/2/h na vzduchu 

plus stárnutí 845 ± 15°C/24h na vzduchu [8].  

 

2.2.1. Vliv tepelného zpracování na tvrdost slitiny IN 738LC 

 

Výslednou tvrdost této slitiny IN 738LC ovlivňuje rozpouštěcí žíhání v intervalu 

teplot 900°C až 1180°C po dobu dvou hodin. Pokles tvrdosti je většinou způsoben 

zhrubnutím částic γ´ při žíhání. Tento trend je patrný až do teploty 1050°C. Při vyšších 

teplotách již dochází k rozpouštění částic této fáze. Při následném zakalení slitiny však 

dochází k precipitaci jemných částic fáze γ´, a tvrdost naopak roste, jak je patrné z obrázku 

2.5a). Obrázek 2.5b) porovnává tři různé rychlosti ochlazování v závislosti na prostředí (voda, 

vzduch pec) při třech různých teplotách rozpouštěcího žíhání. Je zřejmé, že při pozvolném 

chladnutí na vzduchu je vytvrzení slitiny IN 738LC intermetalickou fází γ´ maximální. Při 

pomalém chladnutí v peci již vyloučené částice hrubnou a výsledná tvrdost slitiny je 

podstatně nižší. Tento efekt je výraznější při vyšších teplotách rozpouštěcího žíhání. Graf na 

obrázku 2.5c) vysvětluje vliv teploty na dobu vytvrzování, jež bylo zařazeno po rozpouštěcím 

žíhání na teplotě 1120°C po dobu dvou hodin s následným chladnutím v peci. Maximální 

tvrdosti je dosaženo v intervalu teplot 800 až 820°C. U vyšších teplot vytvrzení dochází k 

mírnému hrubnutí částic intermetalické fáze γ´ a tvrdost postupně klesá. Je zřejmé, že během 

prvních dvou hodin vytvrzování k největším změnám tvrdosti. Další pokles tvrdosti slitiny 

v závislosti na čase již není tak patrný (obrázek 2.5d). Minimální teplota žíhání při, které 

bezpečně dochází k rozpuštění částic fáze γ´ je 1120°C, která byla určena z výsledků měření 

tvrdosti. Obecně u superslitiny IN 738 LC lze relativně snadno dosáhnout požadovaných 

hodnot pevnostních charakteristik, ale pro získání potřebných parametrů plasticity, která je 
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obecně velmi malá, hraje důležitou roli rychlost, resp. způsob ochlazení po rozpouštěcím 

žíhání. Lze proto usoudit, že nejpříznivější ochlazování je v peci, po kterém jsou dosaženy 

nižší hodnoty tvrdosti a je tudíž možno získat příznivější plastické vlastnosti superslitiny. 

Vzhledem k tomu, že vliv doby na vytvrzovací žíhání je malý a tvrdost lze ovlivnit jen v 

menší míře, a to teplotou rozpouštěcího žíhání. Pravděpodobně během prvních dvou hodin 

žíhání dochází k rychlému rozpouštění nebo hrubnutí jemných částic fáze γ´, které se 

vyloučily důsledkem rostoucího přesycení tuhého roztoku s klesající teplotou při nižších 

teplotách během ochlazování slitiny. Tento rychlý pokles tvrdosti na počátku žíhání je jasně 

patrný na již výše zmiňovaném obrázku 2.5d). Částice precipitátů fáze γ´ po odlití, kdy je 

slitina vytvrzena v celém objemu, nejsou homogenně vyloučeny a vyskytují se převážně ve 

tvaru krychliček nebo hranolků. Na rozhraních buněk licí struktury se nacházejí hrubší částice 

fáze γ´ společně s vyloučenými hrubými primárními karbidy blokového tvaru a ojediněle s 

velmi hrubými globulárními částicemi primárně vyloučené fáze γ´. 

 

a)   b)  

 

c)   d)  

 

Obr. 2.5. a) změny tvrdosti HV10 s teplotou rozpouštěcího žíhání ; b) vliv ochlazovacího 
prostředí na změny tvrdosti; c) vliv teploty vytvrzení na tvrdost; d) vliv doby vytvrzení při 
teplotě 850 °C na tvrdost [8]. 
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2.2.2. Určení vhodné technologie tepelného zpracování superslitiny IN 738LC 

Pro volbu vhodného tepelného zpracování, je vždy nutné provést testy a zkoušky 

pevnosti v tahu slitiny. A porovnat získané výsledky s přejímacími podmínkami určenými pro 

slitinu IN 738LC, které vyžadují následné minimální hodnoty pro zkoušku pevnosti v tahu 

(možnost porovnání těchto pevnostních hodnot s hodnotami uvedenými pro tahovou zkoušku, 

uvedené v tabulce 3.1 a 3.2 na straně 33, 34, provedené na VŠB – TUO v rámci této 

diplomové práce): 

Pevnost v tahu:  Rm = min. 792MPa; 

Mez kluzu:         Rp0,2 = min. 690Mpa; 

Tažnost:     A5 = min. 4%; 

Kontrakce:         Z = min. 5%; 

Pro porovnání hodnot pevnostních a plastických vlastností, zjišťovaných zkouškou 

pevnosti v tahu, poslouží graf uvedený na obrázku 2.6a) a 2.6b). Z údajů získaných tahovou 

zkouškou označených na tomto obrázku nejvíce koresponduje se základními přejímacími 

pevnostními podmínkami po rozpouštěcím žíhání při teplotě 1120ºC ochlazování v peci. U 

hmotnějších odlitků při ochlazování v peci nelze zcela vyloučit, že bude nutno sledovat 

výsledné vlastnosti a způsob ochlazování případně regulovat, neboť existuje nebezpečí, že 

dojde k poklesu pevnostních vlastností pod minimální zaručené hodnoty.  

 

a)    b)  

 

Obr. 2.6. a) vliv tepelného zpracování na pevnost při rozpouštěcím žíhání, b) změny tažnosti a 
kontrakce při různých režimech tepelného zpracování [8]. 
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Zvyšováním teploty rozpouštěcího žíhání, bude docházet ke zhoršování výsledných 

plastických vlastností, aniž by došlo k nějakému přesvědčivému růstu meze pevnosti Rm a 

meze kluzu Rp0,2. Pro porovnání hodnot pevnostních a plastických vlastností opět poslouží 

grafy na obrázku 2.7a). Jak je patrné v grafech, tak na změnách pevnostních vlastností 

zjištěných zkouškou pevnosti v tahu se teplota rozpouštěcího žíhání zvláště výrazně 

neprojevuje. V rozmezí teplot 1120ºC až 1180ºC  při rozpouštěcím žíhání dochází k nárůstu 

meze kluzu  Rp0,2 a jeho přiblížení k mezi pevnosti Rm. Co se týče tažnosti a kontrakce, tak 

nižší teploty rozpouštěcího žíhání by mohly vést k jejich zvýšeným hodnotám (obrázek 2.7b).  

Při běžném odlévání vakuovou technologii jsou v odlitcích slitiny přítomny 

mikropóry, snižující hodnoty pevnosti a zejména tažnosti při zkouškách v tahu. Zároveň 

snižují nosný průřez tahové zkoušky a působí jako mikrovruby, které vedou k předčasnému 

lomu při zkoušce pevnosti v tahu. Pro zlepšení mechanických vlastností superslitiny IN 

738LC přináší odlévání v argonu a vysokotlakým izostatickým lisováním tzv. HIPováním. Po 

vakuovém tavení se vpustí argon a tlak se ponechá stoupnout až k normálním hodnotám. Tím 

se zamezí vývoji plynů v tavenině (např. v důsledku dobíhající uhlíkové reakce) a podstatným 

způsobem se sníží množství vad typu mikropórů a bublinek v odlitku. Zavedeným HIPováním 

po odlití odlitku dojde k zacelení mikropórů přítomných v odlitku.  

 

a)  b)  

 

Obr. 2.7. a) vliv teploty rozpouštěcího žíhání na pevnost, b) vliv rozpouštěcího žíhání na 
tažnost a kontrakci [8]. 
 

 

Na závěr této kapitoly je nutné uvést výsledky studia vlivu tepelného zpracování na 

superslitinu IN 738LC [8]. 

 Fáze γ´ je stabilní do teploty 1050ºC. 

 Ani ochlazování do vody nelze zabránit vylučování fáze  γ´. 
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 K největšímu vytvrzení slitiny dochází při ochlazování na vzduchu. 

 Snížení tvrdosti (pevnosti) po tepelném zpracování lze docílit zejména ochlazováním 

v peci po rozpouštěcím žíhání. 

 Vyšší teplota po rozpouštěcím žíhání vede k vyšším tvrdostem. 

 Při vytvrzování dochází na počátku k poměrně rychlému rozpouštění drobných částic 

vzniklých při nižších teplotách během chladnutí z rozpouštěcího žíhání, což se 

projevuje poklesem tvrdosti. 

 Na ovlivnění vlastností má vytvrzování menší vliv než změna rychlosti ochlazování. 

Vyšší teplota vytvrzování vede k většímu poklesu tvrdosti. 

 Jako optimální se jeví rozpouštěcí žíhání na dolní hranici rozpouštěcích teplot, 

následné ochlazení v peci a vytvrzení rovněž při dolní teplotě doporučeného teplotního 

rozmezí. 

 Příčinou nízkých hodnot vlastností je poměrně častý výskyt mikropórů ve slitině. 

Jejich výskyt je možno omezit odléváním pod argonem nebo HIPováním.  

 

2.3. Vliv příměsí a nečistot na vlastnosti superslitiny IN 738LC 

 

Mezi hlavní vlastnosti niklové superslitiny IN 738LC patří žáruvzdornost a 

žárupevnost. Tyto vlastnosti lze ovlivňovat pomocí drobných změn v chemickém složení 

nebo tepelným zpracováním. Na vlastnosti superslitiny mají také vliv různé příměsi, které se 

do slitiny mohou dostat během technologického procesu z výchozích surovin. Výskyt příměsí 

a nečistot může být pro vlastnosti superslitiny nežádoucí nebo užitečný.  

 

Mezi užitečné prvky patří: 

 

 Bór: v superslitině IN 738LC dle tabulky 1 je obsah bóru udržován v rozmezí 0,007 – 

0,012 hm.%. Svou přítomností v objemu matrice zvyšuje bór pevnostní charakteristiky při 

creepu, působením na tvar hranic zrn. Zároveň působení bóru v matrici superslitiny ovlivňuje 

rovnoměrnost rozložení atomů uhlíku v zrnech, čímž zabraňuje nadměrnému vylučování 

karbidů po hranicích zrn v matrici.   

 

Zirkonium: obsah tohoto prvku se zde pohybuje od 0,03 do 0,08 hm.% (tabulka 1). 

Rovněž zirkonium obsažené ve struktuře superslitiny zvyšuje odolnost proti creepu a to 

působením na tvar precipitátů vyloučených po hranicích zrn. Společnou přítomností zirkonia 

a bóru, lze rovněž zajistit zvýšenou odolnost proti křehkému porušení za vysokých teplot.  
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Uhlík: v základní matrici superlitiny IN 738LC je uhlík ve formě karbidických fází a 

jejich rozložení silně závisí struktuře, tvaru a distribuci v závislosti na tepelném zpracování. 

Obsah uhlíku dle tabulky 1 se pohybuje v rozmezí 0,09 – 0,13 hm.%. V matrici γ slitiny IN 

738LC se mohou vyskytovat dva druhy karbidů: 

 

 Karbidy MC – jsou poměrně hrubé s nepravidelným kubickým tvarem. Jejich 

rozmístění v matrici je čistě náhodné a můžeme je nalézt v mezidendritických 

prostorách a podél hranic zrn. Účinek karbidů MC na zpevnění slitiny je zanedbatelný. 

Karbid MC tvoří hlavně kovy Ti, Ta, V a Nb v širokém rozsahu variability těchto 

kovů v MC fázi. Stabilita MC fáze stoupá v pořadí VC, NbC, TaC a TiC. Rozpouštějí 

i malé množství W a Mo, které zeslabují síly meziatomových vazeb primárních 

karbidů a tím dochází k jejich rozpadu na karbidy M23C6. substitučnímu přechodu 

karbidů MC lze zabránit zvýšením obsahu Nb ve slitině. Tím se zajistí stabilita 

karbidů MC až do teplot 1200 - 1260°C.  

 Karbid M23C6 – se mohou vytvářet v IN 738LC již během precipitačního žíhání při 

700 - 980°C a to buď degenerací karbidů MC nebo precipitací přímo z roztoku, ve 

kterém je přítomný ještě zbytkový uhlík. Karbid M23C6 složitou kubickou strukturu. 

Karbidy svou přítomností na hranicích zrn obklopené γ´ částicemi mají pozitivní vliv 

na creepové vlastnosti. Řetězce globulí karbidů zlepšují creepovou životnost tím, že 

brání prokluzům po hranicích zrn a zabezpečují dostatečnou houževnatost okolo zrn 

potřebnou pro relaxaci napětí. Pokud se ale tyto karbidy vyskytují ve formě filmů, 

desek či nepravidelných částic podél hranic zrn, dochází ke snížení tažnosti a 

k výraznému nárůstu náchylnosti tvorby trhlin podél hranic zrn. V případě, že 

nevyprecipitují žádné karbidy dochází k předčasným lomům. 

 

Nežádoucí prvky jako jsou nemetalické nečistoty nebo kovové a metaloidní nečistoty 

a zbytkové plyny rozpuštěné v objemu superslitiny IN 738LC během procesu přípravy, mají 

všeobecně negativní vliv na mechanické vlastnosti, jak u výše zmiňované superslitiny, tak i 

obecně u všech vyráběných kovů a slitin. První kategorii škodlivých prvků zastupují 

nekovové nečistoty v podobě fosforu a síry.  

 

Fosfor: je obecně škodlivý element ve strukturách všech superslitin. Dovolené 

maximální množství příměsi musí být méně než 0,015 hm.% (tabulka 1). Díky svým 

chemickým a fyzikálním vlastnostem je nerozpustný v matrici superslitin a v γ/γ´ eutektiku. 
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Když fosfor obsažený ve slitině dosáhne určitého stupně, tak další druhy eutektik bohaté na 

fosfor a titan se přemisťují během tuhnutí slitiny do mezidendritických prostor. Tato eutektika 

rapidně snižují teplotu solidu (kvůli nízké teplotě tání fosforu), v závislosti na obsahu fosforu 

v objemu slitiny. Tak například při obsahu 0,0005 je teplota solidu 1280ºC a při obsahu 0,05 

hm.% klesne teplota solidu až o 170ºC [9]. Zároveň při provozních teplotách až 900ºC, při 

jakých pracují lopatky turbín ze superslitin v plynových turbínách, budou vystaveny hrozbě 

natavování fosfidických eutektik umístěných v mezidendritických prostorách a tvorbě 

kašovitých zón.  

 

Síra: rozpuštěná v objemu matrice jakékoliv slitiny včetně superslitin na bázi niklu, 

má hrozivý dopad na mechanické, antikorozní a antioxidační vlastnosti slitin. V matrici IN 

738LC musí být dle tabulky 1 maximální dovolené množství síry menší než 0,015 hm.%. Síra 

v objemu slitiny segreguje podél hranic zrn, kde nad teplotou 635°C dochází k tvorbě 

sulfidických eutektik [10] a stává se tak příčinou křehkosti slititn za tepla i za studena.  

 

Škodlivé prvky: 

 

Nežádoucí prvky v podobě rozpuštěných plynů O, N a H, mají obecně negativní vliv 

na jakoukoliv slitinu či kov. Do objemu materiálu se většinou dostávají již při výrobním 

procesu. Jelikož se jedná o intersticiální prvky s malým poloměrem, které se přednostně 

usazují právě v intersticiálních polohách krystalové mříže a vyvolávat tak různá deformační 

pnutí nebo tyto rozpuštěné plyny můžou chemicky reagovat s prvky matrice za vzniku oxidů, 

nitridů. Rozpuštěné plyny v kovech v podobě kyslíku či dusíku působí degradačně na 

mechanické vlastnosti kovů a slitin. Jsou příčinou křehkosti, čili zvyšují tvrdost za snížení 

úrovně pevnosti. Vliv vodíku bude popsán v následujících kapitolách této práce.     

 

2.4. Vliv prostředí a vodíku z prostředí 

Superslitina IN 738LC je pro své vynikající vlastnosti vhodná pro výrobu oběžných 

lopatek stacionárních plynových turbín a oběžných lopatek leteckých motorů, kde panují 

extrémní podmínky. Ve stacionárních plynových turbínách a v leteckých motorech je 

takových extrémních faktorů, které ovlivňují životnost lopatek ze slitiny IN 738LC hned 

několik najednou. Teplota při běžném provozu v těchto zařízeních se běžně pohybuje v 

rozmezí 750°C až 900°C. V tak vysokých teplotách je potom dále slitina vystavena působení 

vysokoteplotní korozi, oxidaci, vysokocyklové a nízkocyklové únavě, creepu či průletu 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 2011 
 

 14 

 

pevných mechanických částic a následné erozi. Vysokoteplotní koroze je považována za 

hlavní selhání komponentů při vysokých teplotách mnoha důležitých technických systémů, 

jako jsou letecké motory a stacionární plynové turbíny. Toto urychlené korozní napadání je 

výsledkem kondenzace filmů obsahující roztavené soli, například sulfáty, chloridy, či 

vanadičnany. 

 

2.4.1. Vliv prostředí  

 

Poruchy turbínových lopatek mohou být způsobeny řadou mechanismů provozních 

podmínek při vysokých otáčkách a při vyšších teplotách. Tato selhání lze rozdělit do dvou 

kategorií: 

 

 únava, včetně vysoko a nízkocyklové únavy; 

 creepové praskání; 

 

IN 738LC je standardní materiál pro horké části plynových turbín, kde lopatky jsou 

vystaveny vysokému mechanickému namáhání a agresivnímu prostředí. V základní matrici 

superslitin na bázi niklu je přítomnost chrómu nevyhnutelná k zajištění vysokoteplotní 

odolnosti proti oxidaci, zatímco ostatní legující prvky zaručují vysokoteplotní pevnost, 

zejména odolnost proti tečení.  Ostatní prvky, jako je hliník a titan, umožňují precipitaci fáze 

γ´ Ni3(Al, Ti) během tepelného zpracování, která zpevňuje základní matrici γ. Další druh 

důležité fáze zlepšující vlastnosti superslitin na bázi niklu, jsou karbidy. Karbidy jsou 

přítomny v těchto slitinách účelně, jelikož zlepšují vlastnosti slitin proti tečení.  

 

Lopatky oběžných kol jsou namáhány opakovanými elastickými a plastickými 

deformacemi způsobené teplotními změnami v průběhu provozu. Faktorů ovlivňujících 

životnost turbínových lopatek je několik. Vlivem vysoké teploty a působením konstantní 

zátěží vznikají následkem těchto vlivů trhliny v objemu tělesa lopatky, které vedou k 

následným lomům a selhání materiálu. Lomový mechanismus by z počátku mohl souviset 

s působením tepelné únavy v důsledku velkého tepelného zatížení a následné iniciace a 

propagace lomů podél hranic zrn v souladu s creepovým mechanismem. Vzhledem k tomu, že 

se jedná povětšinou o turbínové lopatky, podléhají celé škále podmínek, jenž souvisí 

s únavovými procesy. Například pro součásti turbín, které jsou podrobené přetížení, je 

charakteristická oblast nízkocyklové únavy, která je charakterizována deformačním přístupem 

a životnost součásti určují vztahy odvozené Coffinem a Mansonem (rovnice 1). Kdy 
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amplituda napětí nad mezí kluzu vyvolá amplitudu plastické deformace. Výsledkem je počet 

cyklů do lomu menší než 105
[1]. 

 

log εap = log ε f́ + c log 2Nf                                              (1) 

 

kde: ε´f je koeficient únavové tažnosti, c je exponent únavové tažnosti a Nf  je počet cyklů do 
lomu. 

 
 

 

 

Obr. 2.8. Wöhlerova křivka charakterizující dvě větve: klesající, která udává tzv. časovanou 
mez únavy (počet kmitů do lomu v závislosti na amplitudě napětí δa), a vodorovnou část, 
která odpovídá mezi únavy (amplituda napětí, při níž nedojde již k lomu ani po 10

7, popřípadě 
10

8
 kmitech).    

 

 

Další únavovou charakteristikou pro rotující a kmitající součásti například turbín, je 

oblast vysokocyklové únavy, kdy životnost je charakterizována napěťovým přístupem, kde je 

určující tzv. Wöhlerova křivka (obrázek 2.8 [26]). Amplituda napětí se pohybuje pod mezí 

kluzu, což vede k počtu cyklů do lomu řádově 105
 a více.  

 

Stádium únavového procesu má velký vliv na iniciaci trhliny a na její následné šíření.  

Charakter a velikost trhliny bude záviset na druhu materiálu, jeho krystalové struktuře, 

charakteru skluzu, velikosti zrna a v neposlední řadě i vliv zvýšené teploty. Kdy rychlost 

šíření trhlin se z rostoucí teplotou zvyšuje. Hlavním důvodem v těchto podmínkách je to, že 

plastická zóna na čele trhliny je větší. Díky tomu k dosáhnutí stejné deformace, stačí menší 

napětí než deformace při pokojové teplotě. Proces únavy lze rozdělit na dvě stádia. Stádium 
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iniciace mikrotrhliny sestává ze tří na sobě závislých dějů. Vývojem dislokačních struktur, 

iniciace krátkých trhlin a růst krátkých trhlin [12]:  

 

Prvně dochází ke změnám mechanických vlastností způsobené vývojem dislokačních 

struktur vlivem pohybu, generací dislokací a interakcím mezi nimi. Důsledkem tohoto 

procesu jsou změny mechanických a ostatních fyzikálních vlastností. Nejvýraznější jsou na 

začátku a s rostoucím počtem cyklů ustávají až v konečné fázi interakcí dislokací. Odpor 

materiálu vůči plastické deformaci může v průběhu únavového procesu růst, pak se jedná o 

zpevňování, anebo klesat (změkčování). Superslitiny na bázi niklu jsou obecně zpevněny 

vlivem fáze γ´ s vysoce uspořádanou strukturou Ll2 (KPC), která ke zpevnění přispívá 

účinkem vzniku vrstvených poruch a omezují tak lokalizaci cyklické deformace, neboť pro 

dislokace je skluz přes precipitáty obtížný. Účinky zpevnění fází γ´ lze popsat v několika 

následujících bodech. 

 

Zpevnění vlivem antifázové hranice (APB) – podle teorie APB se dvě dislokace o 

Burgesově vektoru bb = a/2<111> v koherentní uspořádané fázi γ´ pohybují precipitátem 

v párech. Zpevnění matrice nastává tehdy, kdy vedoucí dislokace tvoří APB a druhá dislokace 

způsobí anihilaci APB, čímž je zároveň omezen skluz obou dislokací. Tento děj silně závisí 

na objemovém podílu fáze γ´ a na velikosti těchto částic a na úrovni energie APB. Rovnicí (3) 

lze vyjádřit přírůstek zpevnění účinkem APB [13]. 

 

2

APB
APB b

PB

b
                    (3) 

          

kde: γAPB je energie APB, bb  je Burgesův vektor. 

 

 Koherentní precipitace – zpevňuje matrici superslitin, jak protínáním precipitátů, tak i 

jejich obcházením dislokacemi. Úroveň koherentní precipitace závisí na velikosti fáze γ´ a 

rozdílů mřížek matrice. Vztah (4) vyjadřuje vzrůst kluzu účinkem koherentní deformace [13]. 

1
3

2
23

2
kd

h f
G

b

2fff

bb
                   (4) 

 

kde: G je modul pružnosti ve smyku, h je velikost částic fáze γ´, f je objemový zlomek fáze 
γ´, ε je velikost koherentí deformace. 
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Zvýšením napětí vyvolané omezením pohybu dislokací ve fázi γ´, lze zvýšit mez kluzu 

superslitin s nárůstem teploty až několikanásobně oproti normálním teplotám. U superslitiny 

IN 738LC dochází k neobvyklému zvýšení meze kluzu v rozmezí teplot od 650 do 750°C při 

nižší rychlosti deformace, ale s vyšší rychlostí deformace se anomálie vyskytuje v rozmezí 

teplot od 750 do 850°C. Zdá se však, že nárůst meze kluzu je silně závislý na velikosti a tvaru 

precipitátů. A to jemnými precipitáty o velikosti 70nm a duplexními precipitáty o velikostech 

50 a 450nm [14]. Což se jeví z pozice turbínových lopatek plynových turbín či leteckých 

motoru, které pracují s dlouhou expozicí na teplotách 800ºC a více, jako příznivý jev. 

Výsledné zpevnění se nazývá efekt protnutí fáze γ´ dislokacemi a je znázorněn na obrázku 

2.9. 

 

Proces protínání precipitátů dislokacemi může být nahrazen procesem obcházením 

precipitátů dislokacemi a to v případě hrubnutí precipitátů. V tomto případě vznikají 

dislokační smyčky nebo dochází ke šplhu dislokací. Případný přírůstek meze kluzu je možno 

vyjádřit výrazem (5). 

 

2
0,2 ln

2

h
G b

b

2
ln

22 h

b
                              (5) 

 

kde: Φ znázorňuje úhel mezi Burgesovým vektorem a tangentou k dislokační linii, λ je střední 
vzdálenost mezi precipitáty, G je modul pružnosti ve smyku, h je velikost částic fáze γ´. 

 

 

 

 

Obr. 2.9.  Protnutí fáze γ´ dislokacemi, fólie TEM [15]. 

 

Iniciace krátkých trhlin je dalším stádiem iniciace krátkých trhlin. V tomto stádiu 

iniciace krátkých trhlin společně s únavovými procesy už může při vysokých teplotách, jaké 
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panují v pracovním prostoru plynových turbín nebo leteckých motorů, přispět k degradaci 

superslitiny IN 738LC několik faktorů. Prvotním činitelem ke vzniku mikrotrhlin může 

přispět počáteční vznik mikrokavit creep. 

Creep je možno definovat jako nárůst plastické deformace s časem za působení 

konstantního zatížení ve vysokých teplotách, což může po určité době vést k lomu součásti. 

Doba do lomu závisí na velikosti působícího zatížení a teploty. Obecně platí, že rychlost 

creepu se zvyšuje a čas do lomu se zkracuje v závislosti na vyšší teplotě a větším zatížení. 

Toto je jen obecná představa působení creepu na mechanické vlastnosti slitin a kovů 

všeobecně. Superslitiny na bázi niklu včetně IN 738LC jsou zpevněny intermetalickou fází γ´. 

Díky zpevňujícímu účinku fází γ´, v případě difuzního creepu za vyšších teplot, je snížena 

mobilita šplhajících dislokací, protože creepový proces je zde řízen šplhem okolo částic. 

Bude-li působící napětí vyšší než je (G /λ), budou se dislokace pohybovat okolo precipitátů 

v podobě dislokačních smyček, bez zotavovacího procesu, jenž může proběhnout jen šplhem 

dislokačních smyček situovaných těsně kolem částic fází γ´. Vztah (5) vyjadřuje rychlost 

zmíněného procesu. 

 

3

2 D

h G k T3

2

h G3h Gh G
                               (5) 

 

kde:  je rychlost creepu, D – koeficient autodifuze, T je termodynamická teplota a k je 

Boltzmanova konstanta.  

 

Zpomalení creepového procesu je možno dosáhnout zmenšením středních vzdáleností 

λ mezi precipitáty, snížením koeficientu samodifuze D vhodnými legurami v objemu matrice 

a zvýšením středního průměru precipitátů h vhodným tepelným zpracováním. Avšak snížení 

creepové odolnosti superslitin nastává vlivem teplot vyšších než 0,6Tm, kdy dochází 

k hrubnutí fáze γ´. Proto mohou dislokace snadněji obcházet precipitáty a tím snižovat úroveň 

creepové životnosti. Hrubnutí precipitátů je závislé na dlouhodobé expozici za vysokých 

teplot. Tento jev lze znázornit vztahem (6) dle teorie Ostwaldova hrubnutí fází: 

 

3 064

9

C mD C V
h

R T
                   (6) 

 

kde: γc je energie fázového rozhraní γ/γ´, D je koeficient difuze prvků rozpuštěných ve fázi γ´ 
a v základní matrici γ, C0 vyjadřuje molární koncentraci prvků rozpuštěných v těchto fázích, 
R je molární plynová konstanta a Vm znázorňuje molární objem fáze γ´. 
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Proces hrubnutí precipitátů v superslitinách je možno omezit, buď zvýšením objemového 

obsahu fáze γ´nebo volbou vhodných prvků (např. Nb a Ta) s nízkým koeficientem difuze D 

v matrici, které se přednostně rozpouštějí v precipitátech.   

 

Přítomnost souvislého filmu karbidů podél hranic zrn je výsledkem transformace z 

karbidů typu MC na karbidy typu  M23C6 při zvýšené teplotě. Tato hustá a kontinuální síť 

karbidů snižuje tažnost a houževnatost slitiny až o 30% z počáteční hodnoty a usnadňuje 

vzniku trhlin a jejich následné šíření, což vede ke snížení životnosti. Degradace a snížená 

životnost superslitin z důvodu prodloužení a hrubnutí fází γ´, je většinou způsobena také 

creepem [16]. Následkem těchto společných jevu, je většinou mezikrystalická dekoheze 

karbidů. Karbidy, které jsou v superslitinách obecně škodlivé na mechanické vlastnosti při 

vysokých teplotách, mohou velice snadno zahájit lomový mechanismus podél rozhraní 

s matricí. Mikrostruktura slitiny IN 738LC obsahuje většinou několik velkých bloků karbidů 

MC podél hranic zrn, stejně jako v matrici a jemné karbidy typu M23C6, které jsou rozmístěny 

pouze podél hranice zrn. Mezi karbidy MC jsou dominantní karbidy (Ta, Ti)C. Výskyt 

interkrystalických lomů v slitině IN 738LC je přisuzován hlavně přítomností velkých a 

hrubých karbidů na hranicích zrn. Hranaté karbidy typu MC hrají také a roli, jako iniciátoři 

lomů na jejich rozhraní s matricí. Lomové plochy vykazují interkrystalický charakter. Proto je 

na místě volba vhodné rychlosti ochlazování taveniny, jelikož specifické druhy karbidů se 

tvoří v rámci různých rychlostí ochlazování taveniny. Teplota tavení karbidů se pohybuje nad 

1525°C, což je mnohem vyšší, než je rozmezí bodu tání 1260 - 1370°C superslitiny IN 738LC 

samotné. Pomalejší ochlazování taveniny by mohlo produkovat více velkých hranatých typů 

MC karbidů, ale jemnější karbidy se vyskytují při rychlém ochlazení taveniny z teploty blízko 

1595°C (neboť za této vysoké teploty jsou karbidy zcela rozpustné v tavenině) a během 

ochlazování vyprecipitují, jako velmi jemné částice [17, 18]. 

Po dlouhodobém provozu za vysokých teplot a tlaků nebo také v důsledku vysokého 

tepelného přechodného zatížení (tzn. krátkodobý provoz, najíždění a ostavování z provozu), 

dochází také k úbytkům materiálu objemu slitiny, které mohou být způsobeny interakci 

různých mechanismů, jako je vysokoteplotní koroze a oxidace nebo eroze. V provozních 

podmínkách se v povrchových strukturách superslitiny, vytváří mnoho oxidických sloučenin 

či okují v podobě přítomnosti oxidů železa, Cr2O3 a NiO, stejně jako Na a S [18]. Toto 
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urychlené korozní napadání je výsledkem kondenzace filmů obsahující roztavené soli, 

například sulfáty, chloridy, či vanadičnany.  

 

Vysokoteplotní korozi (obecně nominální teplotní rozmezí 825 - 950°C) superslitin lze 

rozdělit do dvou stádií. V prvním stádiu iniciace, během níž se zhoršuje stav povrchu stejným 

tempem jako u těch superslitin, jako u těch superslitin, které by byly existence ochranných 

pasivačních povlaků. Následně prvky ve slitině oxidují a elektrony jsou přenášeny z atomů 

kovů matrice. Následovně vytvoří reakční produkty bariéru pod povrchem slitiny s částic, 

obvykle s částic reakce plyn – slitina [21]. V některých případech vysokoteplotní koroze, 

přispívá k degradačním korozním vlivům, působení síry ve formě sulfidů. Síra silně segreguje 

pod vnější vrstvou oxidů, kam se dostává z volného povrchu slitiny a kde je obsažena 

v roztoku roztavených solí Na2SO4 na povrchu turbínových lopatek plynových turbín. 

Roztavená sůl  Na2SO4 s teplotou tavení 884°C silně napadá ochrannou vrstvu Al2O3 a Cr2O3. 

V důsledku působení elektrochemických reakcí, které jsou řízeny oxidačně redukčními 

reakcemi, dochází k anodickému rozpouštění nejen ochranných pasivních vrstev, ale i 

samotného povrchu superslitiny a odčerpávání iontů kovů matrice, které se usazují 

v korozních produktech. Mohou se tak vytvářet porézní korozní vrstvy o směsi oxidů NiO, 

Cr2O3, NiCr2O4 a směsi sulfidických sloučenin CrS, Ni3S2 na rozhraní kov/oxid. Směsi 

tekutých solí v ochranných vrstvách Al2O3 nebo Cr2O3 se mohou stát médiem, skrze které 

může probíhat difuze korozních produktů do objemu slitiny. Vliv těchto reakcí tak umožňuje 

difuzi síry či sulfidů do objemu matrice slitiny, kde její segregace mezi zrny vede k vysokým 

koncentracím až 15at. % síry na rozhraní kov/oxid a mohou tak vznikat sulfidická eutektika 

Ni – Ni3S2, které pronikají podél hranic zrn a způsobují křehnutí slitiny [22, 23, 24].  

Kinetiku segregace síry lze popsat následovně. Síra silně segreguje na volném 

kovovém povrchu a na rozhraní kov/oxid. Rozlišuje se několik různých druhů segregace. 

Volná energie rovnovážné segregace na povrchu a segregace podél hranice zrn se obvykle 

skládá ze dvou příspěvků: pokles energie povrchu nebo rozhraní a snížení elastické energie 

uvolněním napětí v mříži způsobené rozpuštěnými atomy. V případě povrchové segregace 

za termodynamické rovnováhy, má jen povrchová atomová monovrstva jiný obsah než 

v objemu slitiny. Obsahuje-li povrch superslitiny jen několik ppm síry, lze účinek její 

segregace popsat Langmuir - McLeanovou  izotermou (6) pro prostředí s teplotou vyšší než 800ºC 

[20]:  
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exp
1 1

S S

S

C Q
a

C RT
        (6) 

kde: Θ je pokrytí povrchu v poměru k nasycení, Cs je velikost koncentrace síry, a je 

konstanta, Qs je entalpie segregace, T je termodynamická teplota a R je molární plynová 
konstanta. 
 

 

Obrázek 2.10, který zobrazuje předpokládané segregační křivky pro jednotlivé obsahy 

síry o 0,1, 1,0, 10, 100 a 1000ppma (at. %). Pro slitiny s nižším obsahem síry, existuje 

předpoklad, že segregace síry bude probíhat za nižších teplot. Důležitým rysem je pokles 

rovnovážné úrovně segregace síry se zvyšující se teplotou. Například při 0,1ppma síry, kdy 

tato nízká hladina přetrvává až do teplot 700°C to znamená, že kinetika vážně omezuje síru 

rozptylující se na povrch. K nejvyšším hodnotám povrchové segregace síry tedy dochází 

v teplotním intervalu od 775ºC do 975ºC [25].  

 

 

 

 

Obr. 2.10. Teplotní závislost segregace síry v niklových slitinách, segregační křivky jsou 
určeny dle rovnice 6  [25]. 
 
 

Pokud jde o povrchovou segregaci síry, je segregace ovlivněna rozhraním 

mikrostruktury a složením povrchu. Na volném povrchu je mnohem vyšší (např. povrchové 

dutiny), než na kontaktním rozhraní kov/oxid. Zde není segregace kontrolována velikostí 

difuze, ale dostupností mezifázových lokalit. Druhý typ mezifázové segregace může být 

nazván dynamickou segregací. Hnací silou dynamické segregace je gradient chemických, 

elektrostatických nebo elastických potenciálů mezi objemem kovu a rozhraním, v důsledku 

změny termodynamických podmínek. V případě kovů je model založen na difuzi přes 
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rozhraní roztok-vakance dopředu do volných míst, jako jsou hranice zrn. Třetí možností šíření 

síry ve slitině na rozhraní oxid/kov, lze popsat jevem tzv. interface sweeping (rozšířené 

rozhraní), což je více akumulace než segregace síry [20]. 

Chloridy obsažené v roztavených solích a přecházejí do korozních vrstev. Reagují 

s oxidy Cr2O3 a NiO. Tvoří se tak těkavé chloridy CrCl3, CrO2Cl2 a NiCl2, které se následně 

odpařují nebo se rozkládají a hromadí se na rozhraní prostředí/sůl [2]. Díky těmto úbytkům 

materiálu z objemu slitiny, se tvoří kavity a póry podél hranic zrn slitiny a jsou příčinou 

vzniku nových cest pro průtok dalších korodentů. Proces vysokoteplotní koroze je řízen 

parabolickým zákonem, jenž vyjadřuje hmotnostní přírůstek korozního produktu v závislosti 

na čase (rovnice 7) [19].  

 

(∆m)
2
 = kp  t             (7) 

 

kde: kp znázorňuje parabolickou rychlostní konstantu hmotnostního přírůstku, t je čas 
expozice. 

Nakonec ochranná bariéra tvořící se přes selektivní oxidaci je zbavena ochranného 

účinku a proces vysokoteplotní koroze vstupuje do propagační fáze [21]. V propagační fázi 

vysokoteplotní koroze dochází k nezvratným degradačním procesům. Hranice zrn na povrchu 

slitiny již jsou napadeny korozními produkty. Koroze dále postupuje podél hranic zrn. 

Korozní produkty napadají například karbidické fáze, se kterými intenzivně chemicky reagují 

a dávají tak podnět k tvorbě nových defektů ve formě nových kavit či pórů, jež se po 

dlouhodobé expozici za vysokých teplot stávají zdrojem iniciace krátkých trhlin.  

 

  Růst krátkých trhlin se projevuje působením vysokoteplotní koroze a oxidace, kdy 

dochází k narušení povrchových vrstev slitiny nebo působením konstantního zatížení. Tudíž, 

působícím creepem můžou hrubnout karbidy, které vedou k mezikrystalové dekohezi. V jisté 

míře se může podílet na degradačních procesech slitiny i eroze povrchu materiálu. Po průletu 

cizích částic či těles, které tak můžou narušit ochranné povrchové oxidické vrstvičky a 

umožnit snadnější korozní napadení.  Vznikají tak ve struktuře mikrotrhliny. Počet 

mikrotrhlin, které vznikají na povrchu např. turbínové lopatky nebo vně materiálu, je většinou 

velký. Ovšem jen některé z nich se dále šíří. Zpravidla šíří už jen jedna trhlina, která se 

nazývá trhlina magistrální. Magistrální trhlina se pak šíří dále a důsledkem šíření této trhliny 

dochází k nevratnému degradačnímu procesu, který vede již k lomu materiálu. Velký podíl na 

degradaci mechanických vlastností kovů a slitin má vliv vodíku. Tento vliv je předmětem 

popisu v následujících kapitolách.  
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2.4.2.   Vliv vodíku na vlastnosti slitiny IN 738LC 

Vodík může v závislosti na rozpustnosti, difuzivitě a koncentraci v kovu tvořit hydridy 

nebo bubliny a póry. Vodík rozpuštěný v objemu materiálu se může zachycovat na poruchách 

mřížky nebo vytvářet chemické vazby s atomy v mřížce kovu. Vlivem přítomnosti vodíku v 

materiálu mohou vznikat různá pnutí, která následně ovlivňují mechanické vlastnosti kovů a 

slitin. Pro většinu slitin na bázi niklu je při rostoucím obsahu vodíku v materiálu 

charakteristickým rysem pokles plasticity a tažnosti a přechod od houževnatého k 

interkrystalickému charakteru lomu. Difuzivita vodíku s rostoucí koncentrací příměsí v 

niklových slitinách klesá, pokud je v základním kovu rozpuštěn jeden či více dalších prvků, 

rozpouštění a pronikání vodíku je komplikovanější. Důležitým jevem při přenosu vodíku ve 

struktuře s ohledem vlivu vodíku na degradaci vlastností materiálu, je jeho zachycování do 

tzv. pastí. V případě vodíkových pastí dochází k omezenému difuznímu pohybu atomů vodíku 

a k jeho koncentraci v těchto pastech. Ovšem za jistých podmínek např. za vyšších teplot, se 

mohou vodíkové pasti nasycené vodíkem stát centrem pro další difuzi či pronikání vodíku do 

matrice kovu. Vodíkové pasti, jako např. póry, dutiny, trhliny, nečistoty, intermetalické fáze, 

legující prvky, vakance, dislokace a hranice zrn, představují pro atom vodíku rozpuštěný v 

mřížce kovu nízkoenergetické polohy. Přenos vodíku ve struktuře probíhá přes různé polohy. 

Ty lze z hlediska vazebné energie rozdělit do tří kategorií [11]: 

 

 normální (intersticiální) polohy mřížky;  

 reverzibilní polohy pastí – (jsou to polohy s nízkou energií bariéry, ve které zůstane 

vodík krátkou dobu);  

 ireverzibilní polohy pastí – (jsou to polohy, ve kterých nemá vodík dostatek energie 

pro překonání energetické bariéry, tato vlastnost se připisuje dutinám, pórům, trhlinám 

a také i rozhraním mezi částicemi a matricí); 

 

Rozpuštěný vodík zaplňuje intersticiální polohy mřížky a způsobuje tak expanzi 

(dilataci) okolní mřížky [11]. Zároveň také dochází k interakci mezi vodíkem a atomy kovu v 

uzlových polohách. Vodík je také zachycován na dislokacích nebo mohou působit jako pasti 

hranice zrn. Pastí mohou být rozpuštěné atomy a sekundární nebo disperzní fáze. Je známo, že 

v niklu difuzivita vodíku klesá se zvýšenou koncentrací příměsí. Vzniklé intermetalické fáze, 

např. γ´, působí jako tzv. pasti a vodík se v nich zachycuje. 
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Superslitiny na bázi niklu, které jsou precipitačně zpevněny intermetalickou fází Ni3Al 

(γ´), a jsou náchylné na vodíkové křehnutí. Citlivost na vodík u těchto slitin silně závisí na 

přítomnosti fáze γ´, její koncentraci, objemovém podílu, rozdělení a velikosti. Matrice γ je jen 

omezeně citlivá na vodíkové křehnutí, ovšem s rostoucím množstvím precipitátů γ´ a tedy 

rozhraní γ´/γ roste i jejich role vodíkových pastí. Za nízkých teplot budou precipitáty γ´ 

představovat pro vodík ireverzibilní pasti, naopak při vyšších teplotách mohou být precipitáty 

zdrojem vodíku pro difuzi matricí. Fáze γ´ se zachyceným vodíkem představují navíc místa 

iniciace lomu při deformačním zatížení. V podstatě je možné při degradaci materiálů vlivem 

vodíku uvažovat následující formy jeho působení v systému [11]: 

 

 vodík rozpuštěný v mřížce kovu  

 vodík zachycený na dislokaci  

 vodík vázaný v hydridu  

 

Mechanismy vodíkové křehkosti jsou ovlivněny čistotou, chemickým složením a 

strukturou materiálu, společně se způsobem, jakým byl do materiálu zaveden, na jeho 

koncentraci a difuzivitě a v neposlední řadě na teplotě či podmínkách pracovního prostředí. 

V závislosti na okolních podmínkách, ve kterých jsou niklové superslitiny vystaveny, mohou 

na tyto materiály působit různé mechanismy chování vodíku. Mechanismy chování vodíku 

mohou často ovlivňovat mechanické vlastnosti superslitin současně a lze tyto mechanismy 

shrnout do několika základních teorií vodíkové křehkosti [11]:  

 

 teorie vnitřních pnutí – zde existuje předpoklad, že vodík se shromažďuje v místech, 

kde jsou ideální podmínky pro jeho rekombinaci na molekulární vodík. Takto vzniklá 

molekula vodíku, vyvolává okolo molekuly vysoké lokalizované pnutí, které může být 

tak vysoké, že překročí mez kluzu nebo i mez pevnosti materiálu. Oblastmi pro 

rekombinaci vodíku jsou nejčastěji rozhraní nekovových vměstků s kovovou matricí 

nebo také hranice zrn. Výsledkem vnitřních pnutí je iniciace trhlin. 

 dekohezní teorie – dle této teorie je vodík schopen porušit kohezní pevnost atomových 

vazeb s následným porušením těchto vazeb. Vodík se koncentruje převážně 

před čelem již vzniklých mikrotrhlin, kde vodík může difundovat dále trhlinou a 

rozvíjet tak další šíření mikrotrhlin. 

 teorie kritické koncentrace vodíku – smysl této teorie spočívá v tom, že vodíková 

křehkost je založena na dvou faktorech. Existencí pastí v objemu slitiny a na kritické 
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koncentraci ck vodíku v určitých oblastech. Pokud je koncentrace vodíku cH vyšší než 

kritická koncentrace ck, dojde ke vzniku trhliny. 

 teorie interakce vodík-dislokace – v tomto případě připadá v úvahu vzájemné 

působení mezi vodíkem a dislokacemi, společně s možností difuze vodíku 

dislokacemi. Interakce vodíku s dislokacemi se může projevovat dvěma základními 

mechanismy. U prvního mechanismu existuje možnost poklesu kritického skluzového 

napětí vlivem přítomností vodíku, zvyšuje tak mobilitu dislokací a tím i plasticitu 

materiálu. Druhý mechanismus předpokládá, že vliv vodíku zvyšuje kritické skluzové 

napětí, omezuje tak pohyb dislokací s následným poklesem plasticity materiálu.   

 

2.4.3. Vliv vodíku z prostředí na superslitinu IN 738LC 

 

Superslitina na bázi niklu IN 738LC pro své vynikající mechanické vlastnosti a 

vynikající korozní odolností, jak už bylo zmíněno výše, je nejčastěji používána v žárových 

systémech s vysokou teplotou, takových jako jsou letecké motory a plynové stacionární 

turbíny. Přesto po dlouhodobé expozici v pracovním prostředí i takto odolné materiály, 

podléhají degradačním vlivům. Mezi tyto vlivy patří i působení vodíku v prostředí, ve kterém 

je slitina IN 738LC nasazena. Vodík se zde dostává do objemu matrice skrze povrchové 

rozhraní prostředí/materiál. U leteckých motorů může vodík pronikat do materiálu z vlhkosti 

obsažené ve vzduchu a u plynových stacionárních turbín může vodík pronikat do objemu 

slitiny, při spalování metanu za vysokých teplot, kdy metan oxiduje dle chemické reakce CH4 

+ 2O2 → CO2 + 2 H2O.  Vodík může být adsorbován a poté absorbován slitinou a atomární 

formě. Impregnaci vodíku z plynného prostředí vyjadřuje rovnice (8) [11]: 

 

2

1

2
g abs

H M MH           (8) 

 

kde: M je atom kovu, MH(abs) znamená vodík absorbovaný kovem. 
 
 

Při teplotách okolo 900ºC probíhá již vysokoteplotní koroze, již bez vlhkosti. Přestože 

není v těchto podmínkách přítomen elektrolyt, i tak probíhají elektrochemické procesy 

(koroze). Dochází prvně k redukci vodíku na protony H+
 jeho adsorpcí na povrchu slitiny. Po 

uchycení vodíku na povrchu slitiny, mohou je některé atomy proniknout povrchem do objemu 

kovu, kde se atomy vodíku usazují v intersticiálních polohách mřížky slitiny nebo na 

hranicích zrn. Atomy, které ulpěly na povrchu, se opětovně rekombinují na molekuly a ty již 
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do objemu slitiny proniknout nemohou. Proces disociace molekuly vodíku a jeho následnou 

absorpci do objemu slitiny vyjadřuje rovnice (9). Tuto reakci lze slovy popsat následovně 

[11]: 

 

 adsorpce atomu vodíku na povrchu slitiny po redukci na proton H+
; 

 absorpce atomů vodíku intersticiálním rozpouštěním; 

 přenos atomů vodíku pomocí difuze, která může být ovlivněna jeho zachycováním do 

pastí; 

 přechod ze stavu absorbovaného do stavu adsorbovaného na povrchu; 

 desorpce oxidovaných atomů H
+
; 

 

ads abs
H e MH MH

  

              ↓           (9) 

                 22
ads ads

MH MH H M  

 

kde: MH(ads) je atom vodíku adsorbovaný na povrchu slitiny. 
 

Chování vodíku závisí na materiálových parametrech, jako jsou jeho rozpustnost, 

difuzivita a teplotní závislost difuzního koeficientu. Rozpustností plynu v kovu chápeme, jako 

množství plynu rozpuštěné v jednotce objemu kovu za předpokladu, že plyn v objemu a 

zároveň i na povrchu kovu se nachází za daných podmínek v rovnovážném stavu. 

Rovnovážná konstanta K podle reakce (8) je vyjádřená pomocí aktivity vodíku aH a 

parciálního tlaku vodíku 
2Hp v okolním prostředí, podle rovnice (10) [11]: 

 

2

1 2

H

H

a
K

p
                      (10) 

 

kde: K vyznačuje rovnovážnou konstantu dle rovnice (8), aH je aktivita vodíku v rovnici (8) a 

2Hp představuje parciální tlak vodíku v okolním prostředí. 

 

Proniká-li vodík do slitiny z plynného prostředí dle reakce (8), je možné jeho 

koncentraci CH stanovit ze Sievertsova zákona (rovnice 11), je rozpustnost vodíku v kovech 

přímo úměrná druhé mocnině jeho tlaku sycení 
2Hp . Tím je vyjádřena podmínka, kdy se 

vodík rozpouští v atomární podobě [11]. 

2

1 2

H S HC K p                                                                                                                     (11) 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 2011 
 

 27 

 

kde: KS je Sievertsova konstanta (konstanta rozpustnosti) a 
2Hp  je parciální tlak vodíku 

v okolním plynném prostředí. 
  

Adsorbovaný vodík na povrchu slitiny se pohybuje dovnitř materiálu, různými 

mechanismy difuze. Buď interkrystalicky, mřížkou, podél dislokací nebo může být vodík 

zaváděn dále do objemu slitiny pohybem dislokací. Vodík v mřížce slitiny difunduje vlivem 

různých gradientů, jako je rychlost difuze, koncentrace nebo teplota. Rychlost difuze je dána 

látkovým množstvím látky, která projde za časovou jednotku určitou plochou. Tuto závislost 

množství vodíku dq, které difunduje ve směru dx za jednotku času dt, vyjadřuje 1. Fickův 

zákon (12) [11]:  

 

H
H

dcdq
D

dt dx
                    (12) 

 

kde: dcH vyjadřuje rozdíl koncentrací mezi dvěma plochami ve vzdálenosti dx, dcH/dx je 

gradient koncentrace se vzdálenosti dx od vstupního povrchu, DH je difuzní koeficient vodíku 
a t je čas. 
 

První Fickův zákon platí pro ustálenou difuzi, kdy se koncentrační gradient vodíku s časem 

nemění. Pro reálný difuzní proces vodíku a pro popis difuze vodíku, je potřeba použít 2. 

Fickův zákon (rovnice 13).  Ten získáme derivací 1. Fickova zákona a lze tento zákon 

vyjádřit, jako časovou změnu koncentrace vodíku v daném místě, která je úměrná prostorové 

změně koncentrace, kde konstantou úměrnosti je difuzní koeficient [11]: 

 

2

2

H H
H

c c
D

t x
                    (13) 

 

Základní vlastností vodíku rozpuštěného ve slitinách či v kovech, je jeho vysoká 

difuzivita. Slitina IN 738LC je vystavena vysokým teplotám pracovního prostoru, proto bude 

velikost difuzního koeficientu DH závislá na teplotě. Vliv teploty na DH znázorňuje 

Arrheniova závislost v rovnici (14) [11]: 

 

0 exp aD
H H

E
D D

kT
                   (14) 

 

kde: D0H je exponenciální faktor, EaD je aktivační energie difuze, k je Boltzmanova konstanta 

a T znázorňuje termodynamickou teplotu. 
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Difuzní mechanismy se mohou měnit se změnou teploty. Znamená to tedy, že teplotní 

závislost DH dle Arrheniova zákona se uplatňuje jen v jistém teplotním rozsahu. Za vysokých 

teplot, ve kterých jsou superslitiny nasazeny, se vyskytují pozitivní od Arrheniova zákona. 

Odchylky mohou být způsobeny například mnohonásobnými přeskoky atomů vodíku, 

způsobenými rostoucími koncentracemi vakancí. Teplotní závislost DH(T) za vysokých teplot 

vyjadřuje rovnice (15) [11]: 

 

1 2

HD T                      (15) 

 

V reálných slitinách není koeficient DH konstantní a může být koncentračně závislý. 

Tuto závislost lze shrnout do několika následujících bodů [11]: 

 

 vlivem růstu koncentrace cH se bude zaplňovat čím dál více intersticiálních poloh 

vodíkem, bude docházet k zaplňování a difuzní skoky budou pro vodík obtížnější; 

 atomy vodíku zachycené v intersticiálních polohách společně reagovat: 

a) přímou vzájemnou chemickou reakcí  

b) nepřímou deformační reakcí na dlouhou vzdálenost, zapříčiněnou deformací 

krystalové mřížky; 

 

V předchozím textu jsme se seznámili s několika základními pravidly, kterými může 

vodík pronikat do objemu kovu nebo slitiny. Většinou difuze vodíku probíhá difuzí podél 

hranic zrn nebo pohybem dislokací. Vodík difunduje podél hranic zrn mnohem rychleji než 

skrze krystalovou mříž. A to až o několik řádů, jelikož je zde ovlivněn podstatně nižší 

aktivační energií. Vodík ve slitinách na bázi niklu difunduje přes krystalovou mřížku pomalu. 

Dalším možným mechanismem přenosu vodíku do kovu je pohybem dislokací, avšak 

významný vliv tohoto mechanismu pronikání vodíku nebyl potvrzen. Významně se na 

pronikání vodíku do kovů může podílet tzv. ,,short circuit“ difuze, což je velmi rychlá difuze 

podél hranic zrn a statických dislokačních sítí.  

 

Difuze vodíku po hranicích zrn v niklových superslitinách je zhruba dvakrát rychlejší 

než skrze krystalovou mřížku. Přesun vodíku podél hranic zrn značně zvyšuje náchylnost 

k vodíkové křehkosti [11]. Hranice zrn se tak mohou stát segregačními místy pro vodík, kde 

vodík dosáhne kritické hodnoty koncentrace na hranicích zrn a při, které dojde 

k interkrystalickému lomu. Ovšem v případě niklových slitin závisí difuzivita vodíku po 

hranicích zrn na koncentraci vodíku uvnitř zrn. Znamená to tedy, že čím bude koncentrace 
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vodíku podél hranic zrn nižší, tím bude difuze vodíku slábnout a může se také zcela zastavit. 

Příčinou tohoto omezení pohybu vodíku, můžou být pasti ve formě precipitátů γ´, karbidů 

nebo dislokací. Vyloučené karbidy na hranicích zrn mají příznivý vliv na odolnost proti 

koroznímu praskání pod napětím (dále jen SSC – ang. Stress corrosion cracking). Velké 

karbidy na hranicích zrn produkují silné vodíkové pasti, schopny uchovat poměrně velké 

množství vodíku. Přítomnost této silné pasti ve formě karbidů může tak oddálit interakci 

vodíku v místě iniciace trhlin a průběhu SSC [27]. V případě dislokací v podobě vodíkových 

pastí, ve kterých je vodík zachycován, ale zároveň může být vodík uvolňován pohybem 

dislokací v průběhu plastické deformace. Difuzivita vodíku a jeho záchyt v pastech ve 

slitinách na bázi niklu, ukázaly silnou závislost rozpustnosti vodíku v precipitátech γ´, jako 

důsledek zachycení vodíku v pastech jak na rozhraní γ/γ´ rozhraní, tak i v precipitátech γ´. 

Vodík v pasti typu fáze γ´ může ovlivnit množství vodíku přepravováno při deformaci v 

důsledku možného vzájemného působení těchto pastí s pohybujícími se dislokacemi. V 

závislosti na podmínkách mohou precipitáty působit, buď jako zdroj vodíku nebo kanál pro 

vodík transportovaný dislokacemi. Takovéto lokální obohacení objemu slitiny vodíkem, může 

vést k vodíkem indukovaným lomům slitiny. Avšak je potřeba podotknout, že uvolňování 

vodíku se při deformaci stává komplikovanější, jelikož dochází k procesům zotavení, což je 

spojeno s pohybem dislokací a jejich zánikem. Tento podstatně ovlivňuje transport a rychlost 

uvolnění vodíku [11, 28].  
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3. Experimentální část 

3.1. Cíl práce 

Cílem experimentální části této práce je studium vlivu vodíku na mechanické 

vlastnosti na vzorcích superslitiny IN-738LC. Studium mechanických vlastností superslitiny 

proběhlo na dodaných vzorcích (PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA Velká Bíteš a.s), po 

tepelném zpracování pomocí tahové zkoušky na dvou souborech vzorků, z nichž jeden soubor 

byl podroben tepelnému žíhání ve vodíkové atmosféře a druhý ponechán v dodaném stavu. 

Výsledky tahových zkoušek vodíkovaných i nevodíkovaných vzorků ve formě napěťových 

křivek jsou porovnány v grafech. Pro zjištění vlivu vodíku na strukturu lomových ploch a 

strukturu základní matrice superlitiny, byly provedeno metalografické a fraktografické 

rozbory všech vzorků pomocí světelné mikroskopie. Experimentální část lze tedy shrnout do 

následujících bodů: 

 

 provedení žíhání souboru pěti vzorků v atmosféře vodíku; 

 provedení tahové zkoušky vodíkem sycených vzorků a jejich následné porovnání 

s nesycenými vzorky; 

 provedení metalografického a fraktografického rozboru sycených i nesycených 

vzorků, lomových ploch vzorků po tahové zkoušce a vzorků hranolů určených jen pro 

metalografický rozbor; 

 provedení fázově strukturní analýzy; 

 závěrečné vyhodnocení získaných výsledků a poznatků experimentální části této 

práce;  
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3.2. Příprava vzorků  

Vliv vodíku byl studován na odlitcích superslitiny IN 738LC ve tvaru tyček a hranolů. 

Po tahové zkoušce byly odebrány vzorky pro metalografické a faktografické studium a 

strukturně fázovou analýzu. Všechny vzorky pro tahovou zkoušku dodala společnost PRVNÍ 

BRNĚNSKÁ STROJÍRNA Velká Bíteš, a.s po tepelném zpracování. Tvar vzorku superslitiny 

je znázorněn na obrázku 3.2. Tahová zkouška proběhla na servohydraulickém multifunkčním 

zkušebním stroji LFV100 firmy Walter + Bai ag. (obrázek 3.1).  

 

 

 

Obr. 3.1. Servohydraulický multifunkční stroj LFV100 firmy Walter + Bai ag. [30] a tvar 

zkušební tyčky (vzorku) superslitiny IN 738LC pro tahovou zkoušku.  
 

3.2.1. Žíhání vzorků v atmosféře vodíku 

Vzorky supersltiny na bázi niklu IN 738LC byly žíhány v elektrické odporové peci 

Linn High Therm HT1800 (obr. 3.2) v průtoku vodíku s výdrží na teplotě po dobu čtyř hodin 

800°C. Po uplynutí doby vodíkování, byl ohřev vypnut a vzorky se nechaly vychladnout v 

peci v průtoku vodíku na 200°C. Poté byl do pecního prostoru vpuštěn inertní plyn argon o 

průtoku 200 litrů/hod. Vzorky dále chladly až na teplotu 100°C, poté byly z pece vyjmuty a 

rychle uloženy do mrazícího boxu s teplotou -18°C, tak aby se zabránilo možnému úniku 

vodíku z objemu žíhaných vzorků superslitiny. Všechny vzorky po vyjmutí z pece 

vykazovaly změnu zbarvení povrchu na temně modrý odstín, způsobený pravděpodobně 

oxidem, jehož složení dále nebylo určeno. Celková doba chladnutí činila v první fázi 

chladnutí, to je z 800°C na 200°C 83 minut s průměrným poklesem 7,22°C/min a v druhé fázi 

z 200°C na 100°C 139 minut. 
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Obr. 3.2.  Vysokoteplotní elektrická pec Linn High Therm HT1800 [29]. 
 
 

3.2.2. Příprava vzorků pro metalografiký, fraktografický rozbor  

 

Pro fraktografické pozorování byly vybrány vzorky po tahové zkoušce č.1, č.2, č.4 bez 

vodíkování a vzorky č.1H, č.2H a č.4H s vodíkováním, odděleny řezem na elektrické pile 

„MTH Micron 110“ ve vzdálenosti cca 5mm od lomové plochy. Posléze obdobným způsobem 

byly provedeny řezy pro oddělení vodíkem nesycených vzorků č.1, č.2, č.4 a č.5, společně 

s vodíkem sycenými vzorky č.1H, č.2H a č.4H. Nařezané vzorky pro metalografický rozbor 

měly rozměry o délce cca 5mm a o průměru 5mm a hranoly byly nařezány na krychle o 

rozměrech cca 5mm. Dále pak se vzorky určené pro metalografii zalisovaly za tepla společně 

s hmotou „DUROPLAST“ lisem po dobu 7 minut. Takto připravené vzorky, byly leštěny 

brusnými papíry o jmenovitých drsnostech v pořadí 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 a 2500 

za použití přístroje MTH – Kompakt 1031 s automatickým nástavcem MHT APX 010.  

 

3.3. Výsledky a diskuze 

 

3.3.1. Tahová zkouška 

Cílem tahové zkoušky bylo stanovit rozdíly, vzniklé vlivem působení vodíku na 

mechanické vlastnosti vzorků testované superslitiny IN 738LC. Vzorky superslitiny v počtu 

deseti kusů a ve tvaru tyček se závity na obou koncích pro uchycení do zkušebního stroje, 

byly rozděleny do dvou souborů po pěti kusech, ze kterých pět vzorků bylo podrobeno žíhání 

v atmosféře vodíku po dobu 4 hodin z výdrží na teplotě 800°C. Soubor vzorků bez vodíkování 

je označen jako č.1 až č.5 a soubor vzorků s vodíkováním je označen symbolem č.1H až 

č.5H. Zkouška pevnosti v tahu všech vzorků superslitiny byla provedena při rychlosti 

deformace 5,8x10
-5

.s
-1

. V tabulce 3.1 jsou uvedeny výsledky zkoušky pěti vzorků bez 
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vodíkování. Slitina ve stavu nesyceném vodíkem dosahovala střední hodnoty meze kluzu 691 

 38 MPa a meze pevnosti 790  23 MPa.  Jak je z tabulky patrné, předepsané meze pevnosti 

Rm = 850MPa dle normy, se hodnoty vodíkem nesyceného vzorku č.1 až č.3, pohybovaly 

v rozptylu pod předepsanou hodnotou. Nejvyšší meze pevnosti s mírným podkročením proti 

normě, a to o 26MPa, dosáhl jen zkoušený vzorek č.5. Zatímco vzorek č.4 dosáhl nejmenší 

maximální meze pevnosti ze všech pěti nesycených vzorků s výsledkem o 98MPa méně.  Co 

se týče předepsané meze kluzu Rp0,2 = 700MPa, tak v tomto případě vykazují hodnoty meze 

kluzu znatelný rozptyl. U vzorku č.5, byla tato výsledná hodnota překročena zhruba o 29MPa, 

zatímco mez kluzu vzorku č.4, byla nižší až o 80MPa. Ostatní tři nesycené vzorky se pohybují 

výslednými hodnotami v blízké oblasti normované meze kluzu. Předepsané tažnosti A 

nedosáhl ani jeden z pěti nesycených vzorků. Při pohledu na tabulku 3.1, je v tomto případě 

opět znatelný široký rozptyl. Jako jediný z pěti nesycených vzorků s ohledem na tažnost 

s optimálním výsledkem i když jeho hodnota je nižší o 0,45%, se jeví vzorek č.4. Naproti 

vyhovující tažnosti vzorku č.4, má zcela nevyhovující výsledky tahové zkoušky. Zatímco u 

ostatních čtyř vodíkem nesycených vzorků (č.1, č.2, č.3 a č.5) výsledné hodnoty tažnosti, 

výrazně nesplňují předepsanou normu 4(4,55)%, můžou být jejich meze pevnosti a kluzu 

akceptovatelné. Naměřené hodnoty meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti se pohybují 

v širokém rozptylu. Příčinou rozdílných výsledných hodnot, může být množství defektů a 

licích vad dodaných zkušebních tyček, které ovlivnily rozptyl mezí pevností u 

nevodíkovaných vzorků. Pokud budeme brát v úvahu průměrnou hodnotu meze pevnosti a 

meze kluzu, tak u nevodíkovaných vzorků, splňují výsledky na základě získaného průměru 

předepsané pevnostní podmínky. 

  

Tabulka 3.1. Výsledky tahové zkoušky superslitiny IN 738LC bez vodíkování. 

Vzorek Rp0,2 Rm A 

Norma 700MPa 850MPa 4(4,55) 

1 bez H2 (č.1) 716,27 783,63 1,79 

2 bez H2 (č.2) 680,98 797,6 1,2 

3 bez H2 (č.3) 706,18 790,54 1,68 

4 bez H2 (č.4) 620,65 752 3,55 

5 bez H2 (č.5) 729,37 824,76 2,55 

Průměrná 

hodnota 
690,684 789,706 2,154 

Směrodatná 

odchylka 
38,4395227 23,4540142 0,82133063 
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U vzorků č.1H až č.5H vedlo tepelné zpracování v atmosféře vodíku ke zvýšení 

střední hodnoty jak meze kluzu 773  57MPa, tak meze pevnosti 818  45MPa, 

s odpovídajícím poklesem tažnosti. Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 3.2. 

Optimálních pevnostních charakteristik v rámci meze kluzu vykázal vzorek č.4H, kde mez 

kluzu byla překročena jen nepatrně. Tažnost tohoto vzorku je jen 0,35%, což bylo způsobeno 

křehkostí obsaženého vodíku v objemu materiálu o objemu 47,6 ppm. Množství vodíku bylo 

stanoveno pomocí analyzátoru LECO RH600. Měření množství obsaženého vodíku proběhlo 

také u vzorku č.2H, kde naměřená hodnota činí 71,4 ppm. Toto zvýšené množství vodíku 

v objemu slitiny, jak je patrné z tabulky 3.2, bylo zřejmě příčinou, tak vysokého nárůstu meze 

kluzu v závislosti na poklesu deformace. Nejvyšších hodnot meze kluzu se projevil vlivem 

vodíkování u vzorku č.5H s hodnotu 859,52MPa a s odpovídajícím znatelným poklesem 

tažnosti na 0,57%. Z těchto výsledků vyplývá, že množství vodíku obsažené ve vzorku č.5H, 

bude ještě o něco vyšší, než v ostatních čtyřech vzorcích. Tak vysoký rozptyl hodnot  Rp0,2, 

Rm a A, byl ovlivněn různým množstvím rozpuštěného vodíku v objemu slitiny společně 

s výrobními defekty, jako jsou licí vady. Tepelné zpracování vzorků v atmosféře vodíku, 

vedlo ke zkřehnutí materiálu vzorků IN 738LC, čemuž odpovídá zvýšení meze kluzu a 

nízkým hodnotám tažnosti neboli deformace. Vypočtená průměrná hodnota meze kluzu je 

jasným důkazem negativního působení vodíku na mechanické vlastnosti studované 

superslitiny. 

 

Tabulka 3.2. Výsledky tahové zkoušky superslitiny IN 738LC s vodíkováním po dobu 4 
hodin s výdrží na teplotě 800°C. 

 

 

V grafech, které jsou úmyslně rozděleny do dvou souborů pro vodíkem nesycené 

vzorky č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 (obrázek 3.3) a pro vodíkem sycené vzorky č.1H, č.2H, č.3H, 

Vzorek Rp0,2 Rm A QH2 (ppm) 

1 s H2 (č.1H) 760,98 815,07 1,95  

2 s H2 (č.2H) 813,46 860,25 0,83 71,4 

3 s H2 (č.3H) 726,01 797,81 0,22  

4 s H2 (č.4H) 705,4 747,28 0,35 47,6 

5 s H2 (č.5H) 859,52 871,55 0,57  

Průměrná 

hodnota 
773,074 818,392 0,784 59,5 

Směrodatná 

odchylka 
56,6480275 44,8763548 0,6186954  
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č.4H a č.5H, jež jsou zobrazeny na obrázku 3.4, je zobrazeno grafické vyjádření průběhu 

aplikovaného tahového napětí během tahové zkoušky v závislosti na deformaci až na mez 

pevnosti s následným přetržením vzorků.  

 

U vodíkovaných vzorků mimo vzorek č.1H, se projevuje vliv vodíku na křehnutí 

slitiny snížením úrovně tažnosti, což je patrné na nevýrazných přechodech z oblasti elastické 

deformace do oblasti deformace plastické. V některých případech z těchto pěti tahových 

zkoušek u vodíkovaných vzorků a jejich nestabilit v napětí, se mohlo projevit působení 

dislokací, jako účinných pastí s vlivem na mechanismy plastické deformace [11].   

 

 
 

Obr. 3.3. Výsledný graf tahové zkoušky vodíkem nesycených vzorků č.1 až č.5 superslitiny 
na bázi niklu IN 738LC.   

 

Křivka vzorku č.1 v grafu (obrázek 3.3) vykazuje standardní průběh tahové zkoušky 

do meze kluzu, která je v souladu s přejímací podmínkou a odtud nadále aplikované napětí 

stoupá až na optimální hodnotu meze pevnosti. Průběh křivky u vodíkem nesyceného vzorku 

č.2 napovídá, že snížená tažnost je zřejmě ovlivněna defekty uvnitř vzorku, způsobené při 

výrobě, ačkoli pevnostní meze jsou vyhovující. Průběh křivky působícího napětí v závislosti 

na deformaci u nevodíkovaného vzorku č.3 vykazuje standardní charakter. Mez kluzu je 

v souladu s přejímacími podmínkami. Vodíkem nesycený vzorek č.4, jak je patrné z grafu, se 

projevuje opět běžným charakterem vzrůstu aplikovaného napětí až na mez kluzu 620MPa, 
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který má nejnižší hodnotou ze všech pěti vodíkem nesycených vzorků. A odtud křivka napětí 

stoupá pozvolným vzestupem až k mezi pevnosti, která je také nejnižší ze všech pěti vodíkem 

nesycených vzorků s hodnotou 750MPa oproti předepsaným hodnotám. Tento vzorek sice 

téměř dosáhl předepsané hodnoty tažnosti, ale opět se zde zřejmě v rámci pevnostních 

charakteristik projevily defekty v podobě licích vad ve struktuře vzorku. Nevodíkovaný 

vzorek č.5 vykazuje běžný průběh aplikovaného napětí. Zároveň se tento vzorek jeví, jako 

vzorek, který splňuje požadovaná kritéria i když nedosáhl předepsané tažnosti, která je sice o 

1,45% nižší, ale je nejvyšší ze všech vzorků pohybujících se těsně podél předepsané normy.  

 

 
 

Obr. 3.4. Výsledný graf tahové zkoušky vodíkem nesycených vzorků č.1H až č.5H 
superslitiny na bázi niklu IN 738LC. 

 

V grafu na obrázku 3.4 u vodíkem syceného vzorku č.1H, došlo k navýšení meze 

kluzu, avšak charakter průběhu tahové zkoušky spíše napovídá nevodíkovaným vzorkům. 

Odtud lze usoudit, že u vzorku č.1H, došlo k mnohem menšímu nasycení vodíkem, než u 

ostatních vzorků. Křivka tahové zkoušky u vzorku č.2H, se projevuje již od předcházejícího 

vzorku. Vodíku, který nadifundoval do struktury vzorku č.2H, působil na nárůst meze kluzu 

až o 115 MPa a pokles tažnosti slitiny (tab. 3.2). Vzorek č.3H také vykazoval účinky 

rozpuštěného vodíku na mechanické vlastnosti.. V tomto případě došlo vlivem nízké hodnotě 

tažnosti (tab. 3.2) k předčasnému lomu vzorku, který souvisí zřejmě s poměrně vysokým 

obsahem vodíku. Tahový diagram vodíkovaného vzorku č.4H má obdobný charakter, jako 
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křivka u předchozího vzorku č.3H, tedy bez charakteristického přechodu z oblasti elasticity 

do oblasti plastické deformace s následným předčasným lomem. Vodíkem sycený vzorek 

č.5H, se rovněž projevuje nárůstem meze kluzu s nejvyšší hodnotou ze všech vodíkovaných 

vzorků, a to 859 MPa. Nízká tažnost je i v tomto případě v přímé souvislosti s  vodíkem 

rozpuštěným v objemu vzorku. Z průběhu tahové křivky v oblasti plastické deformace by 

bylo možné zjistit i vliv vodíku na koeficient zpevnění, avšak heterogenní charakter křivek již 

u vzorků bez vodíku (obrázek 3.3) ukazuje, že by tyto výpočty byly spekulativní. Proto 

největší vypovídací hodnotu mají v tomto případě nárůst meze kluzu a pokles tažnosti. 

3.3.2. Fázová a strukturní analýza 

 

Cílem fázové a strukturní analýzy bylo pomocí řádkovacího elektronového 

mikroskopu „JEOL JSM – 6490LV“, který je vybaven energiově dispersním analyzátorem 

„INCA x-act“, rozpoznat a určit jednotlivé vyloučené fáze a strukturu na předem určených 

vzorcích.  Dále pak bylo využito pro studium daných vzorků zpětně odražených elektronů 

(BEI), jejichž emise je závislá na atomovém čísle materiálu, a sekundárních elektronů (SEI), 

jejichž emise je přímo úměrná dopadu primárních elektronů na povrch vzorku. Obě tyto 

metody jsou od sebe rozeznatelné v kontrastních odstínech snímků. Pro určení chemického 

složení vyloučených fází bylo použito spektrální analýzy pomocí EDX. 

3.3.2.1. Rozbor fázového složení 

Základní mikrostrukturu vzorků v nežíhaném stavu v atmosféře vodíku, tvoří základní 

matrice γ s precipitáty fáze γ´, eutektikem (γ + γ´) a vyloučenými primárními karbidy MC. 

Pohled na strukturu nesyceného vzorku č.1 (obrázek 3.5a), c) ukazuje vyloučené karbidy MC 

podél hranic zrn a v mezidendritických prostorách. Na snímcích 3.5b), d) zobrazené metodou 

SEI, jsou karbidy MC viditelné v černém odstínu. Zároveň se podél hranic zrn vyskytují 

pravděpodobně vyloučené sekundární karbidy M23C6 v podobě bílých řetízků a jehliček na 

obrázku 3.5c), d).  

Přehled vyloučených karbidů MC podél hranic zrn u vzorku č.5 je vyobrazen na 

obrázku 3.6a), b). Na snímku zobrazeném metodou SEI, lze spatřit mezi hrubé karbidy MC i 

pravděpodobně vyloučené karbidy M23C6 v podobě malých řetízků. V této struktuře se 

nacházejí znatelné póry. Na levém obrázku je viditelný pór, jako tmavá skvrna, na pravém 

obrázku jsou patrné, jako dvě skvrny světlejšího odstínu.  
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Obr. 3.5. Struktura vyloučených karbidických fází vzorku č.1 slitiny IN 738LC;  a) metoda 

BEI, b) metoda SEI, c) jiná pozice BEI, d) metoda SEI. 

 

 

  

Obr. 3.6. Struktura vyloučených karbidických fází vzorku č.5, slitiny IN 738LC;  a) metoda 

BEI, b) metoda SEI. 

 

Ve studovaném vodíkovaném vzorku č.1H , jsou hranice zrn lemovány síťovím 

jehličkovitých struktur vyloučených sekundárních karbidů M23C6 (viz. Obrázek 3.7a), b), c), 

Karbidy MC 

Karbidy M23C6 

Karbidy M23C6 

Póry 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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d). Je zřejmé, že u tohoto vzorku došlo k tvorbě sekundárních karbidů, vlivem tepelného 

zpracování v atmosféře vodíku při 800ºC, přeměnou karbidů MC a možná i precipitací 

z roztoku, ve kterém je přítomen zbytkový uhlík. Na snímcích 3.7b), d) jsou sekundární 

karbidy zobrazeny bílou barvou a karbidy MC jasně černou barvou. V tuhém roztoku je 

možné spatřit i vyloučené precipitáty γ´. 

 

  

 
 

Obr. 3.7. Struktura vzorku č.1H slitiny IN 738LC, karbidy; a), c) metoda SEI; b), d) metoda 

BEI. 

 

 

Obrázek 3.8 ukazuje mikrostrukturu vodíkovaného vzorku č.4H. u tohoto vzorku se v 

mikrostruktuře také projevil vliv vodíku při tepelném zpracování. Na obrázcích 3.8a), b) je 

zřetelný vliv účinku tepelného zpracování na precipitaci sekundárních karbidů v podobě 

bílých řetízků podél hranic zrn. Nacházejí se zde i karbidy MC v mezidendritických 

prostorách a patrné jsou také, vyloučené precipitáty γ´. Struktura vzorku obsahuje také malé 

řediny či póry, viditelné ve formě tmavých skvrn na snímku 3.8c). Tyto póry jsou zobrazeny 

na obrázku 3.8d), jako světlé skvrny a v horní části se nachází eutektikum γ + γ´. 

 

Karbidy MC 

Karbidy M23C6 

γ

´ 

a

) 

b) 

c) d) 
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Obr. 3.8. Struktura vzorku č.4H slitiny IN 738LC, póry a eutektikum; a), b), d) metoda SEI; 

c) metoda BEI. 

 

Mikrostruktura tuhého roztoku γ hranolů je tvořena četnými eutektiky γ + γ´, místy 

obklopené karbidickými fázemi, které jsou společně rozloženy po hranicích zrn. Primární 

karbidy lze také nalézt v mezidendritických prostorách uvnitř zrn, které mají zřetelnou hranici 

viz. obrázek 3.9a), b). 

 

 

 

Obr. 3.9. Mikrostruktura vzorků o tvaru hranolů slitiny IN 738LC, eutektika. 

eutektikum 

póry 

eutektika 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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3.3.2.2. Chemická analýza vyloučených fází 

Předmětem chemické analýzy u vybraných vzorků, bylo určit chemické složení 

(metodou EDX) vyloučených primárních a sekundárních karbidů, které jsou uvedeny 

v tabulce 3.3 pro vzorek č.5 a v tabulce 3.4 pro vzorek č1H. V tabulce 3.3 je také uvedeno 

chemické složení eutektika γ + γ´. V nevodíkovaném vzorku tvoří karbidy typu MC složení 

(Ti,Nb,Ta)C s vyšším obsahem W. Tyto primární karbidy vytváří karbidický skelet, který je 

vyloučen v mezidendridických prostorách a po hranicích zrn (viz. tabulka 3.3, karbid MC bílý 

a obrázek 3.10a),b),c),d) s jasně bílým kontrastem v BEC). V okolí eutektik  γ + γ´ a hrubých 

fází γ´ se vyskytují malé karbidy MC, obohacené o Zr, viditelné v bílé barvě na obrázku 

3.10e). Sekundární karbidy se vyskytují v oblasti styku několika zrn, které utuhly jako 

poslední a v nichž je nejvyšší stupeň odmíšení během soldifikace, složením odpovídají 

karbidům typu M23C6, kde složku M tvoří Cr, Mo, W. Tyto karbidy se tvořily podél hranic zrn 

ve formě jemných řetízků, jak jsou zobrazeny na obrázku 3.10 (v BEC šedé, v SEI bílé). 

Tabulka 3.3. Chemické složení vyloučených fází v nevodíkovaném vzorku č.5 v hm.%. 

 

Tabulka 3.4. Chemické složení vyloučených fází ve vodíkovaném vzorku č.1H v hm.%. 

 

 Z hlediska tepelného zpracování v atmosféře vodíku s výdrží na 800ºC, došlo ve 

vodíkovaném vzorku č.1H ke změnám chemického složení fází, v rámci redistribuce prvků. 

Karbid MC má stejné složení minoritních prvků, jako karbid MC v nevodíkovaném vzorku. 

Wolfram byl v tomto případě částečně nahrazen niklem. U malých karbidů MC došlo 

k výraznému obohacení prvky Ni, Cr, Co, Ta a Al na úkor Zr, Nb, W a Ti. Také u karbidů 

M23C6 se projevil vliv tepelného zpracování v atmosféře vodíku na chemické složení. 

Obohaceny byly prvky o Mo, W, Ni, Co a Ti, které redistribucí vytlačily podstatnou část Cr  

fáze/prvek Al Si Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 
karbid1 MC bily   25.92 1.35 0.38 1.98  16.82 4.26 39.22 10.07 

karbid1 MC bily   23.88 1.14 0.42 2.61  21.09 4.14 38.21 8.52 

karbid1 MC bily   22.06 1.76 0.79 5.45  19.51 4.22 37.17 9.05 

karbid2 MC male   19.79 1.91  4.68 14.75 37.68  16.72 4.47 

karbid2 MC male   19.40 1.92 0.59 4.29 6.88 46.62  15.98 4.34 

karbid3 M23C6   1.04 63.15 0.87 2.89   23.32  8.74 

karbid3 M23C6   1.90 60.19 1.75 7.49   20.23  8.44 

eutekt. γ +γ´ 3.77 0.06 3.15 15.60 8.53 62.99   1.22 1.68 3.03 

fáze/prvek Al Ti Cr Co Ni Zr Nb Mo Ta W 

karbid1 MC  25.19 1.78 0.58 3.78  26.06  35.38 7.24 

karbid2 MC male 0.65 17.62 8.04 2.96 18.92 3.16 25.62  19.37 3.67 

karbid2 MC male 0.55 17.83 5.20 1.83 13.37 7.41 28.48  21.75 3.59 

karbid3 M23C6  1.62 54.51 1.08 5.03   27.08  10.68 

karbid3 M23C6  3.72 38.23 1.99 7.99   34.30  13.77 
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Obr. 3.10. Příklady mikrostruktur vzorku č.1.  

a) hranice zrna (BEC) b) hranice zrna (SEI) 

c) hranice zrna (SEI) d) hranice zrna (BEC) 

 

e) hranice zrna (SEI) f) hranice zrna (BEC) 

γ´ 
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Obr. 3.11. Příklady mikrostruktur vzorku č.5H.  

  
a) hranice zrna (BEC) b) hranice zrna (SEI+BEC) (dekohereze?) 

  
c) hranice zrna, díry kolem karb.MC (SEI) d) řediny (SEI) 

  

e) hranice zrna, jehličky M23C6, (SEI) f) hranice zrna, jehličky M23C6, (SEI) 

dekoheze 

γ´ 

 

Popraskané 

karbidy MC 

Eutektikum + hrubá fáze γ´ 

Jehličky karbidů M23C6 
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z objemu karbidu viz. tabulka 3.3 a 3.4. Vyloučený karbid M23C6 na hranicích zrn ve 

vodíkovaném vzorku, vytvářel jemné řetízky (v BEC šedé, v SEI bílé na obrázku 3.11a), 

podobně jako v nevodíkovaném vzorku. Ovšem vlivem vodíku jsou tyto řetízky výraznější a 

místy v okolí hranice zrn vytvářejí jehličky. Karbidy MC jsou zde místy popraskané, jak je 

patrné na snímku 3.11e),f). Pozorována je i dekoheze v okolí karbidů MC viz. obrázek 

3.11e),f).  

Snímek 3.11e) poskytuje detailní pohled na ředinu v mikrostruktuře vzorku. Na 

většině snímcích 3.10 a 3.11 jsou jasně viditelné vyloučené fáze γ´ v základní matrici, buď ve 

formě jemných částic nebo ve tvaru hrubých fází, které tvoří eutektika (obrázek 3.11f). 

 

3.3.3.  Metalografie 

Metodami světelné mikroskopie pomocí světelného mikroskopu „Olympus GX51“ 

byla u vzorků bez tepelného zpracování v atmosféře vodíku sledována mikrostruktura 

superslitiny IN 738LC. Na obrázku 3.12a) jsou u vzorku č.1 v základním tuhém roztoku vidět 

dendritická  zrna se zřetelnými hranicemi. Uprostřed obrázku se na hranici tří zrn nachází 

velká licí vada, jejíž detail ve zvětšeném měřítku je na obrázku 3.12b). Na tomto snímku je  

možné pozorovat vyloučené primární karbidy MC, a to jak v mezidendritických prostorách, 

tak i podél hranic zrn, dále také i eutektikum v levé části obrázku.  

 

   

Obr. 3.12. Vzorek č.1 a) licí vada, , b) karbidy a eutektikum, optická mikroskopie. 

 

Vzorek č.4 na obrázku 3.13a) se projevuje dendritickou strukturou s protaženými 

rameny a s výraznými hranicemi zrn. Podél hranic zrn se vyskytují četné licí vady. Na 

Karbidy MC 

Eutektikum  Licí vada 

a) 

b) 
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obrázku 3.13b) jsou v mezidendritických prostorách patrné vyloučené primární karbidy MC a 

na obrázku 3.13c) je zvětšený pohled na vadu ve struktuře slitiny. Vzorek č.5 na obrázku 

3.14a) i b) se vyznačuje obdobnou strukturou, jako předchozí vzorky. Vyskytují se zde 

vyloučené primární karbidy MC, četná eutektika a zřetelné řediny a pravděpodobně také i 

vyloučené karbidické fáze typu M23C6 ve tvaru jehliček ve spoji hranice zrna a řediny. 

 

  

 

 

 

Obr. 3.13. Vzorek č.4 slitiny IN 738LC,   a) licí vady, b) karbidy, c) licí vady a karbidy MC 
(optická mikroskopie). 

Licí vady 
Karbidy MC 

a) 
b) 

c) 
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Obr. 3.14. Vzorek č.5 slitiny IN 738LC, a) dendritická struktura, b) licí vady (optická 
mikroskopie). 

 

Vzorky č.1H, č.2H a č.4H tepelně zpracované ve vodíku jsou zobrazeny na obrázcích 

3.15 až 3.17. Zde se již tepelné zpracování projevilo na změnách ve struktuře materiálu. A to 

konkrétně v případě vzorku č.1H (obrázek 3.15b)) se zřetelnými sekundárně vyloučenými 

karbidy M23C6 ve tvaru jehliček podél hranic zrn. Zatím není  možné prokázat, že by k 

vylučování těchto karbidů přispíval vodík při teplotě žíhání 800ºC. Na tomto obrázku jsou ve 

struktuře patrné primární karbidy MC, vyloučené v mezidendritických prostorách, a 

eutektikum. V pravo dole se nachází ředina v podobě černé skvrny.  Struktura tohoto vzorku 

je tvořena viditelnými dlouhými primárními a sekundárními dendritickými rameny s ostrou 

hranicí zrn (obrázek 3.15a)).   

Vzorek č.2H má jemnou dendritickou strukturu s jasně zřetelnou ředinou uprostřed, 

jak je patrné na obrázku 3.16a). Na stejném vzorku, ale s větším zvětšením (obrázek 3.15a)) 

a) 

b) 
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jsou podél hranic zrn vyloučeny řetízky sekundárních karbidů  M23C6. Na obrázku 3.17 a), b) 

je zobrazena struktura vzorku č.4H. Podél hranic zrn se zde nacházejí četné řediny s patrnou 

dendritickou strukturou a s vyloučenými hrubými částicemi MC karbidů v mezidendritických 

prostorách.   

Ve struktuře hranolu superslitiny IN 738LC v litém stavu a bez sycení vodíkem jsou 

jasně zřetelné hranice zrn s patrnými dendritickými rameny (3.18a)), podél hranic zrn se  

vyskytuje mnoho licích vad. Na sousedním zvětšeném obrázku 3.18b) jsou zřetelně vidět 

karbidy typu MC v mezidendritických prostorách a četná eutektika. 

 

 

 

 

Obr. 3.15. Vzorek č1H slitiny IN 738LC, a) karbidy MC a ředina, b) hranice zrn a dendritická 
struktura (optická mikroskopie). 

Karbidy MC 

Eutektikum  

a) 

b) 
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Obr. 3.16. Vzorek č.2H slitiny IN 738LC, a), b)sekundární karbidy a ředina, (optická 
mikroskopie). 

 

 

Obr. 3.17. Vzorek č.4H slitiny IN 738LC, a) dendrity, b) licí vada a hranice zrn (optická 
mikroskopie).. 

Řetízky karbidů M23C6 

a) 

b) 

a) b) 
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Obr. 3.18. Struktura hranolu slitiny IN 738LC bez tepelného zpracování v atmosféře vodíku, 
a) hranice zrn a dendritická struktura, b)detail licích vad, autektik a karbidů  (optická 
mikroskopie). 

 

3.3.4.  Fraktografie 

 

Charakter lomových ploch vzorků po tahové zkoušce byl sledován pomocí SEM JEOL 

JSM-6490LV na vzorcích vodíkovaných (č.1, č.4 a č.5) i nevodíkovaných (č.1H, č.2H a 

č.4H). Následným rozborem lomových ploch všech výše označených testovaných vzorků, byl 

určen charakter lomových ploch, jak u vodíkem sycených, tak i nesycených vzorků. 

3.3.4.1. Fraktografie lomových ploch nevodíkovaných vzorků 

Makrostruktura lomové plochy vzorku č.1 je zobrazena na obrázku 3.19a). Detailní 

pohled na charakter lomu je uveden na obrázích 3.19b), c), d), e), které odpovídají 

očíslovaným oblastem. Vlivem heterogenního charakteru struktury s různými částicemi 

(matrice , precipitáty  a karbidy) a rovněž v důsledku přítomnosti licích vad vykazuje 

slitina po tahové zkoušce smíšený charakter lomu, tedy jak tvárný lom s jamkami, tak tak 

transkrystalický kvazištěpný nebo křehký mezidendritický. Na obrázku 3.19b) je patrný 

transkrystalický lom s rozrušenými a popraskanými karbidickými fázemi. Jako příklad 

přítomné řediny, může posloužit obrázek 3.19c). Lomovou plochu se zřetelnými stopami 

vytržených zrn s primárními trhlinami si můžeme prohlédnout na obrázku 3.19e).  

SEM snímek lomové plochy vzorku č.4 (3.20a)) ukazuje na obdobný charakter lomu 

jako v předcházejícím případě, detailní pohled na obrázcích 3.19c) a 3.19d) ukazuje 

transkrystalický kvazištěpný charakter lomu společně se štěpným lomem v karbidech se 

sekunárními trhlinami. Na obrázku 3.20e) je možné si prohlédnout dutinu v lomu po 

vytrženém celém zrnu s primární trhlinou způsobenou vlivem aplikovaného napětí při tahové 

Karbidy MC 

eutektika 

a) b) 
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zkoušce. Rovněž i tento vzorek obsahoval v objemu licí vadu či ředinu, viditelnou na obrázku 

3.20b).  

 

 

 

 

Obr. 3.19. Struktura lomových ploch vzorku č.1 slitiny IN 738LC. a) celkový pohled na 
lomovou plochu, b) detail oblasti 1, c) detail oblasti 2,  d) detail oblasti 3, e) detail oblasti 4. 

 

1 
3 

4 

2 

a) 

b)     c) 

d) e) 
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Obr. 3.20. Struktura lomových ploch vzorku č.4 slitiny IN 738LC, a) náhled lomové plochy. 
a) celkový pohled na lomovou plochu, b) detail oblasti 1, c) detail oblasti 2,  d) detail oblasti 
3, e) detail oblasti 4. 

 

Při pohledu na lomovou plochu nesyceného vzorku č.5 na obrázku 3.21a), jsou vidět 

charakteristické přechody mezi jednotlivými zrny. Tak jako u předchozích dvou vzorků, se i 

zde nachází ředina hroznovité struktury, dobře viditelná na obrázku 3.21b). Na obrázku 

3.21c), d) je zachycen povrchový reliéf povrchu lomu s porušenými karbidickými fázemi. 

1 

2 3 

4 

a) 

b) c) 

d) e) 
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Snímek zobrazený v obrázku 3.21e), ukazuje pohled na karbidickou fázi ve tvaru kříže 

s malými trhlinami v povrchové struktuře lomu. 

 

 

 

Obr. 3.21. Struktura lomových ploch vzorku č.5 slitiny IN 738LC, a) náhled lomové plochy. 
a) celkový pohled na lomovou plochu, b) detail oblasti 1, c) detail oblasti 2,  d) detail oblasti 
3, e) detail oblasti 4. 

 

 

1 

2 

3 

4 

a) 

b) c) 

d) e) 
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3.3.4.2. Fraktografie lomových ploch vodíkovaných vzorků 

Lomová plocha vodíkem syceného vzorku č.1H zobrazena na obrázku 3.13a), se 

z makropohledu projevuje mnohem plošším charakterem lomu, než je tomu u 

nevodíkovaných vzorků. Zde by se dalo uvažovat o zvýšeném zastoupení lomu štěpného 

transkrystalického jak je vidět v oblastech 1 a 3, do v oblasti 2. Na zobrazených na snímcích 

3.22b), jsou patrné hranice zrn s primárními a malými sekundárními trhlinami. Snímek 3.22d) 

má obdobnou strukturu s viditelnými hrozny ředin. Kdežto u snímku 3.22c) je zřejmý přechod 

z interkrystalického lomu s výraznou hranicí zrna v levém horním rohu a sekundárními 

trhlinami po celé ploché části se známkami transkrystalikého lomu. Zároveň na všech třech 

zvětšeninách lomu, jsou vidět stopy dendritických ramen, které jsou určujícím rysem při 

hodnocení transkrystalikého lomového porušení.   

 

 

 

 

Obr. 3.22. Struktura lomových ploch vzorku č.1H slitiny IN 738LC, a) náhled lomové plochy. 
b) detail oblasti 1, c) detail oblasti 2,  d) detail oblasti 3. 

 

Při pohledu na lomovou plochu vodíkem syceného vzorku č.2H, znázorněnou na 

obrázku 3.23a) vidíme, že lomová plocha vykazuje rovinný charakter. Rysy rovinného 

1 

2 

3 

a) 

c) d) 

b) 
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charakteru lomu napovídají tomu, že zde došlo vlivem rozpuštěného vodíku ke štěpnému 

transkrystalickému lomu se známkami mezikrystalového porušení v pravém okraji vzorku. 

Uprostřed vzorku se nachází rozsáhlá skupina ředin, z nichž detail je zobrazen na snímku 

3.23b). Zde si je možné pozorovat řediny uvnitř mezidendritických prostor, velmi malé 

precipitáty γ´ v útvarech dendritických větví a rozpraskané karbidy s velkým množstvím 

sekundárních trhlin. Na ploše lomu v detailu 2 (zvětšenina na obrázku 3.23c) jsou patrné 

velké bloky popraskaných  karbidických fází.  

 

 
 

 

 

Obr. 3.23. Struktura lomových ploch vodíkovaného vzorku č.2H slitiny IN 738LC, a) náhled 
lomové plochy. b) detail oblasti 1, c) detail oblasti 2. 

1 

2 

a) b) 

c) 
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Struktura lomového porušení u vzorku č.4H vykazuje podobný charakter lomu, jako 

předchozí vzorek. Jak je patrné z obrázku 3.24a), lomová plocha je rovinného charakteru 

jasně viditelnými ředinami uprostřed a v levém spodním okraji zkoumaného vzorku. Číselně 

označená oblast 1 je ve zvětšeném detailu na snímku 3.24b). V této oblasti je možné 

pozorovat jak mezidendritický, tak transkrystalický štěpný lom.   

 

 

Obr. 3.24. Struktura lomových ploch vzorku č.4H slitiny IN 738LC, a) náhled lomové plochy.  
b) detail oblasti 1. 

 

3.3.5. Shrnutí 

 

Z výše uvedených výsledků a pozorování je zřejmé, že vodík působil na  tvorbu 

sekundárních karbidů M23C6 a přeměnu karbidů MC. jejich okolí a mohl ovlivnit kohezi 

hranic zrn. Vlivem difuzních pochodů aktivovaných tepelným zpracováním ve vodíkové 

atmosféře dochází k chemickým reakcím mezi karbidy, fázemi a tuhým roztokem. Otevřenou 

otázkou zůstává změna chemického složení karbidů u vodíkovaných vzorků oproti 

nevodíkovaným. Nicméně v této práci bylo prokázáno, že vodík má výrazný degradační vliv 

na mechanické vlastnosti superslitiny na bázi niklu IN 738LC a na změnu charakteru 

lomového porušení. Lomové plochy u vodíkem sycených vzorků vykazují vyšší zastoupení 

křehkého porušení, přičemž u transkrystalického lomu dochází k přechodu od tvárného 

jamkového k štěpnému porušení s mnohem četnějšími sekundárními trhlinami. 

 

 

 

 

1 

a) b) 
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4. Závěr 

 

V teoretické části diplomové práce bylo uvedeno shrnutí základních poznatků a 

charakteristik studované superslitiny na bázi niklu IN 738LC, jako je vliv tepelného 

zpracování na mechanické vlastnosti slitiny, vliv žádoucích i nežádoucích příměsí a účinek 

působení prostředí. Dále pak bylo popsáno působení vodíku, se základními charakteristikami 

jeho pronikání a působení ve slitině. 

 

Předmětem experimentální části diplomové práce bylo získat poznatky o negativním 

vlivu vodíku na mechanické vlastnosti superslitiny IN 738LC. Na vodíkem nesycených a 

sycených vzorcích byla provedena tahová zkouška, fázová a strukturní analýza, 

metalografický a faktografický rozbor. Výsledky experimentu prokázaly negativní vliv 

vodíku na mechanické vlastnosti studovaných vzorků, které se projevily na vzorcích slitiny 

aplikací tahové zkoušky a následným faktografickým rozborem. Nicméně zajímavou a 

otevřenou otázkou zůstává vliv vodíku na karbidické fáze a jejich vliv na soudržnost základní 

matrice slitiny. 

 

Experimentální část práce byla vykonána v rámci projektu: 
 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace „Regionální materiálově výzkumné centrum“  

No. CZ.1.05/2.1.00/01.0040, financované z fondů EU  - European Regional Development 

Fund a MŠMT ČR  a projektu MSM 6198910013 pod názvem „Procesy přípravy a vlastnosti 
vysoce čistých a strukturně definovaných  speciálních materiálů“.  

. 
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5. Použité značky a symboly 

 
Symbol  Jednotka   Název 

 

γ      matrice niklové superslitiny IN 738LC 

γ´       intermetalická fáze Ni3(Al, Ti) 

KPC      mřížka kubická plošně centrovaná 

Ll2      druh krystalové mříže – fáze γ´ 
NV   parametr střední koncentrace elektronových 

vakancí 
NVkrit kritická koncentrace vakancí 
RP0,2                             MPa mez kluzu 

Rm                                MPa mez pevnosti v tahu 

A                                  % tažnost 
Z                                  % kontrakce 

ε´f koeficient únavové tažnosti 
c exponent únavové tažnosti 
Nf  počet cyklů do lomu 

εap  amplituda plastické deformace 

APB antifázové rozhraní 
γAPB energie APB 

bb  Burgesův vektor. 
G                                  MPa modul pružnosti ve smyku 

h  velikost částic fáze γ´ 
f objemový zlomek fáze γ´ 
ε  velikost koherentí deformace 

Φ  úhel mezi Burgesovým vektorem a tangentou 
k dislokační linii 

λ  střední vzdálenost mezi precipitáty 

h  velikost částic fáze γ´ 
  rychlost creepu 

D, DH                         cm
2
.s

-1
 difuzní koeficient 

T                                 K
-1

 termodynamická teplota a 

k                                 10
-23

J.K
-1

 Boltzmanova konstanta 

γc  energie fázového rozhraní γ/γ´ 
C0 molární koncentrace rozpuštěných prvků 

R                                 8,314 J.K
-1

.mol
-1

 molární plynová konstanta 

Vm  molární objem fáze γ´ 
Θ                                 m

2
 pokrytí povrchu v poměru k nasycení 

Cs  koncentrace síry 

A konstanta 

Qs  entalpie segregace 
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kp                                           mg
2
.cm

-4
 parabolická rychlostní konstanta hmotnostního 

přírůstku  
t                                  s  čas 

M  atom kovu 

MH(abs)  vodík absorbovaný kovem 

MH(ads)      atom vodíku adsorbovaný na povrchu slitiny 

K    MPa
-1/2

  rovnovážná konstanta 

aH       aktivita vodíku  

2Hp
 

  MPa
   

parciální tlak vodíku v okolním prostředí 

D0H exponenciální faktor  
EaD aktivační energie difuze 
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